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VldulB, et pupillo Don nocebiti .
Si lreseris eos, vociferabunlur nd
me, et ego audiãom clamorem 50

rum; et indignabitur furor meus,
percutiamque vos gladio, et erunt
uxores vestroo vidure, et fllii vestl'i
pupilli.

EXOD., CAP. XXII, v. 2"2.



AO LEITOR

Ha por ahi muito quem olhe com somenos apreço e considere de
exigllo valor scientifico o trabalho de annotador de obras alheias.

Conservar as prodncções de indiscutivel mel'ito que nos legou o
passado, adapteudo-as a'o estado actual da legislação, limando·lhes as
asperezas. que ferem 8 su ceptiyel delicadeza da doutrina moderna,
depurada, qual a tem feito, a progressiva elaboração da philosopbia
juridica, não 6 tarefa de pouca monta, digno o que quizerem, e nem se
d"dignáriio de tomal·a soure os homhros cmeritos Jurisconsultos e
praticas consummalios.

Não recuando aute a nos a enreneia de forças, emprehendemos a pre
sente edicção das Primeiras Linhas de Pereira de Carvalho, sem duvida
o mais completo Manual de Direito Orphanologico de que temos co
nhecimento.

Em notas designadas por caracteres alphabeticos compendiamos toda
a legislação e jurisprudencia applicavel á materia até li presente data.

Em alguns pontos alongamos-nos um pouco; venceu á brevidade
obrigatoria do annntador o interesse de questões doutrinaes, que pa
recerão-nos dignas de mais detida elucidação,

Si andamos mal, ou se acenamos no alvitre tomado. di! o-hão os
entendidos, a cujo julgamento entregamos o nosso insignificante
trabalho.

DIDJ),lO JUNlon.
3
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A' TERCEIR~ EDI .ÃO

o benevolo acolhimpnto, qu~ esta minha obra mOl'prpu do
publico, me impoz o devor de mplhnral-a quanto a mim cou
besse ne. ta tel'ceira edição, COI'tei alguma cou"as, que me
pareceram superfluas; altorei a ordem das matel'ias. aonde
me pareceu convenilmte; e conigi algumas opil1illes, que tinha
seguido, Julgo que está melhor alguma COURa; e 80 della re
sultar alguma utilidade, será est~ o melhor salario do meu
traball'lO ,

J. P. C.



PRIMEIRAS LINHAS
. OBRE

o PROCESSO ORPHANOLOGICO

CAPITULO I

DO PI\OCESSO O"RI}HANOLOliICO EM GERAL

Chama-se processo orphanologico aquelle em que se
descrev (a), avalia (b) e reparte (e) o patrimonio dos que

(a) A descrição ou arrolamento dos bens do patrimonio cabe ao ca
beça de casal. A Ord. do liv. lo, til. 88, Si 40, manda que sejão apre
sentados a inventario todos os bens do casal com a mais esc.rnpulosa
exactidão; os moveis e semoventes devem ser descriptos com os signaes
particulares que os àistinguem uus dos outros, e os immoveis desig
nando RS suas posições, extenção e confrontações: cito Ord. Consolid.
das Leis. al:t. ll50 j Pereira e Souza, Linh.. Giv , nota 1021; Guerreir.
de Invent. cap. 2", e Pego li. Ord. do lív. I., tit. 88, Si 9.· Os bens
alheios que porventura se achem em poder do inventariante devem ser
igualmente apresentados; bem assim a dh'idns, e em geral todos os
titulos e creditos existentes em mão do cabeça de casal. A flllta de
desilripção de quaesquer bens, desde que se prove malícia, acarreta
ao inventariante a pena de restituição em dobro daquillo que sonegaI:
Ord. cit., Si 9. Se essa pena só póde valer nos inventarios em que ha me
norps, ou se ainda mesmo naquelles em que ha sómente maiores, é
questão que discutiremos em mais azada occasião. Os bens litigiosos
devem igualmente ser incluidos no arrolamento e avaliados. Quando
ha disputa sobre 11 natureza dos bens, e se ignora se lles são de capel
las, prazos. etc.. o juiz não deverá fazêl-.s partilhar. maso inventariante
tem obrigação de descrevêl-os: Menezes, Juizos Diu., pago 55, Si 3,1.
Devem ser igualmente apresentados os frutos colhidos depois da morte
do in ventariado.

(h) Os bens que forem descriptos deverlÍõ 'Ser todos l1Taliados, como
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deixárão por sua morte herdeiros menores (i) ou inca-

(1) Ord. do liv. l°, tit. 88, e do liv.' 4, tit. 96. Basta que
um dos herdeiros seja menor para ter lugllr este processo,
ainda que todos os outros sejam maiores. Quando algum
menor, apezar de não ser herdeiro, é comtudo interessado na
herança, na qualidade de fidei-commissario, tambem tem lugar
a disposição da citada Ord., e o juiz dos orphãos deve proce
der a inventario, ainda que lh'o não requeirão. O mesmo
acontece se algum menor fôl' apenas legatario (d) de alguma

o manda a Ord., liv. I, tit. 88, Si 50; os avaliadores, porém, são pro·
postos pelas partes, em audiencia ou em petição, devendo neste ultimo
caso ojuiz, antes de approval-os, mandar que os interessados digão sobre
as pessaas propostas ou proponhão outras. Sem avaliação não é possi
vel chegar-se ao conhecimento da importancia dos bens que se tem a
partir: eila é, pois, essencial em todos os inventarios. A falta da ava
liação importa nullidade insanavel, e é fundamento para rescisão da
partilha. Phebo, pal·te II, aresto 40; Pereira e 8ottza, nota 10~1;

Acc. da Rel. da Fortale..a de 16 de Junho de 1874 (Dir. 10, pago 304).
Vide notas ao cap. 10. .

(c) Depois de avaliados os bens segue-se a partilha, que deve ser
feita pelos partidores do juizo, e na falta destes por pessoas nomeadas
pelas partes para esse filn. Con vem. porém. que sejão as partilhas
feitas sob as vistas do proprio juiz, para evitar prej uizos que muitas
vezes provêm do pouco escrupulo com que alguns partidores cumprem
com os seus deveres. Em alguns juizos temos visto dar o juiz uma
nota particular, á vista da qual fazem os partidores a partilha; assim
como tambem já vimos mandar dividir o monte partivel em tantos
quinhões quantos são os herdeiros, e lançar depois o juiz cada quinhão
ao competente herdeiro. Não aconselhamos, porém, esta pratica, por
quanto, devendo ser attendidos quando razoaveis os pedidos dos her
deiros, por esta forma torna-se-Iua impossivel fazêl-o. Vide notas ·ao
cap. 16 e 17.

(d) A Ora, liv. 1°, tit 88, Si 7°, citada por Pereira e Souza na nota
1021, a que se refere o autor. diz o seguinte: « E mandará (ojniz) fazer
inventario de toda a (azenda e7.lPn~. que a algum menor de vinte e cinco
annos pertencer hel·dar. Entenderão os Art. que as expressões de que
usn a cito Ord. refere-se a uma quota de ile"ança, e não a um legado de·
terminado, e-ensinarão que quando o menor, orpbão de pai ou mãi, fór
herdeiro de uma quota de herança, dar-se-ha o caso da Ord. cit., e por·
tanto poderá, ou antes dbverá o juiz de ol'phãos fazer o inventario. » O
SI'. Dr. Teixeira de Freitas na nota 9. ao art. 1149 da Cons. das Leis Civ.
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pazes por algum outro motivo da administração de seus
bens (2).

quota de herança; não, porém quando fôr de alguma (! .lsa
certa e determinada. Pereira e Souza, PrÍln. Linh. Civ., parte IV,
nota 1021. O que fica dito a respeito dos menores é llpplicavel
a todos aquelles que por qualquer outro motivo pertencem á
jurisdicção do juiz dos orphãos, e que serão objecto da nota
seguinte. ão se considerão menores para este fim senão
aquelles que, além de não terem completad{) a idade de vinte
e cinco annos (e), são orphãos de pai ou de mãi. Pego á Ord. do
lív. l°, tit. 88, § 8°, glos 47, n. 3; Vaso Alleg.65, n. 11 ; e
Pereira e Souza, cito loco 'Iambem se não considerão como taes
os que obtivel'ão supplementQ. de idade, os que e tão casados,
os que têm alguma dignidade importante (f), os que forão
emancipados por seu pai ou demittidos do patrio poder com
os requizitos legaes. Vej a-se o § 7° e as notas respectivas.

(2) 'Iaes são o furiosos, mentecaptos, prodigos, desasiza
dos, ausentes, surdos e mudos, o todos os outros a quem a lei

seguio a opinião de Pereira e Souza, apoiando-se além disso na doutrina
do aviso de 2S de Novembro de 183.1, que impede o juiz dos orphãc.. de
fazer o inventario pelo facto de haver um orphão legatario. Mais abaixo
diz, porém, o mesmo Sr. Dr. Teixeira de Freitas. Salvo quando nt<lnOl'es
forem legatal'ios de Hma quota da 7w·ança. O inventario em que forem
interessados .orphão:; ou interdictos não póde ser feito extra'j udicial ou
amigavelmente: Acc. da Rel. da c6rte de 12 de Maia de 1874. O Regul.
D. 482t de 22 de Novembro de 1871 da lei n. 20c de 20 de Setembro
do mesmo anno, dispõe no art. 83: « O itlVentario e partilha dos bens
de defuntos que deixarem testamento, sem herdeiros orphãos on m
terdictos, é da competencia do j lliz da provedoria. Na falta de testll
mento e de herdeiros orphãos ou interdictos, serú feito o inventario
e partilha pelo juizo commum. » Esta dispesição fez nascerduvidas
sobre a interpretação a dará palavra-ol'phãos-duvidus cuja solução
importa em firmar-se a competencia do juizo da provedoria ou a do
dos orphãos para a factura do inventario.

Ol'phão-dizem alguns-éomenor que não tem pai; o que apenas não
tem mãi, acha-se sob 'o patl'io poder; as ex.pressões da lei devem ser
entendidas de accordo com a technologia j uridica, a disposição do
art.83 do Regul. n. 4821 só autorisa o juizo dos orphãos a inventariar
espolios em que sejão interessados menores sem pai. Acha-se. pois,
revogado o preceito da Ord. do liv·. 1°, tit. 88, S; 7.° E'Sta doutrina foi

2
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§ 2.0

Da-se-lhe principio ex-oflicio ou a requerimento de
parte(3) .

manda dar curador. Ord. do liv.lo, tit. '18, § 4.°, tit.90, e
liv. 4°, tit. 103. Todos esles são igualados aos menores, e por
isso a sua fazenda deve ser po ta em arrecadação pelos juizes
dos ol'phãos, que farão todos os esforços para melhorarem a
sorte de semelhantes individuos, applicalldo para e se fim os
seus rendimentos, e mostrando aquelle zelo e interesse de que
se fazem credores os nOSSOil semelhantes, quando se achão em
tão desgraçadas circumstancias. A respeito dos prodigos s6
lhes é applicavel o que fica dito, quando estão declarados taes
por sentença, e inhibidus da admini.~tração dos seus bens por
editaes atlixados: cito Ord., liv. 4°, tit. 103,§ 6°;.fJor.liv. 2°,
Gap. 20, n. 32, Parto de Donat., liv. 30 , tit. 15, n. 34, e Almeida
e Souza, Acc. Sumo § 626. A respeito dos ausentes, torna-se
indispensavel que se duvide de sua habitação e da sua exis
tencia, que não tenhão deixado procurador, ou que sua morte
se torne presumivel pela diuturnidade da ausencia. Vejão-se
as .otas 286, 287, 33J, e seguintes (g).

(3) Se o jui'L não procede a inventario dentro do tempo de-

al:dito. pelo aviso de 21 de No'Vcmb,'o ele 1876. Em contrario al'gumel1
tão: Que a expressão orphão foi na pratica sempre comprehensiva
dos menores sem pai ou sem mãi, como o attestão os praticos e orpha·
nologistas em geral Phebo, parte II, Dec. 1 lO, 71. 6 j Pegas d Ord. do
liv. 10, tit. 88, Si 7., n 1 j Gucrr., trato 1°, ad Rub,·íc., parte III, ns. 2
e seguintes, e o julgado referido por Phebo na Dec. cito n.4. Que
aiuda quando se queira restringir o sentido jul'idico da expressão
orphão, não se póde de modo algum haver como revogada Ir dispo
sição do Si 70 da Ord. cit., por não poder tal revogação provir do art.83
do Regul. n. -1!i24, que, na qualidade de acto meramente regulamen
tar da lei n, 2033, tem a sua força dispositivo. limitada pelo pre
ceito do art. 10J da Constituição do Imperio, e pela autorisação
que pela mesma lei n. 2023 foi concedida ao governo para poder
firmar certos preceitos l,egis1ativos (art. 29, Si 14 da lei), autori
sação que não comprehende a revogação do Si 70 da Ord. do liv. lo,
tit. 83. Esta opinião é a mais aceitavelje tem por si (} Accord. da Rela
ção da côrte de 10 de Agosto de 1875, publicado no Direito, vol. 80,
pago 249. Veja-se sobre a matada os avisos n. 152 de 24 de Abril e
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§ 3. 0

ii

E te processo é summarissimo(4); pOde tratar-se em

terminado pela lei, de'(em requerêl~o os pais ou parentes dos
menores, dentro de dous mezes: ard. do liv. 1·, tit. 88~ §§ 60

e 8. 0 a pai ou avô que assim o não faz perde o direito de suc
ceder a eus filhos· e netos menores, e o usofructo de seus
hen ; e a mãi ou avó, além de incorrerem nas mesmas penas,
não podem ser tutora dos mesmos filhos ou netos: cito Ord.
Por este modo providenciou a lei os inconvenientes que resul
tão de se demorarem os inventarias, se bem que, apezar de
todas estas providencias, se demorão ainda algumas vezes por
annos e annos, e até não chegão a fazer-se (h).

(4) ardo do liv. lo, tit. 88, e do liv. áO
, tit. !:J6, §~ 12 e 22.

n. 360 de 8 de Ot~tub)'o de 1873; Teixeira de Freitas, Prolnpt. das Leis
Civ., verbis Inventario: 'qltando houvel'ern herdeü'os menores, etc.,
e jl~iZ'es dos orphãos, campl'e-lhes {a!õet' illventav'io de todos os

- bens, etc.; Ramalho, Instit. O)'ph., SI 80, lt. 5, ltota 539; Praet. das
COITeições, pog. 3 2. etc.

(e) ODr. Ramos, annotandoe tas pala vrasdePereira de Oarvalho, pa
rece dar a entender quc a resohlçãode 3l de Outubro de 1831,marcando
a idade etc vinte e um annos para termo da menoridade, declarou ipso
{acto que nesta idade ficava o menor emancipado. Quanto ao orphão de
pai, nenhuma duvida existe; mas a Resol. nada mais fez do que marcar
para 2l annos o lomo da menoridade, que pelas Ord. era ao vinte e
cinco anuos. Dizendo que nessa idade o menor tornava-se apto. para
todos os actos da vida civil, a dita Resol, não estatuio tJdaYia que nessa
idade entrava eUe no goze dos direi los civis' o torna)'-se apto da Resol.
quer dizer ter discernimento bastante para pelos meios legaes entrar no
gozo dos direitos civis. Tanto a Resol. de 3l de Outnbro de 1 1, não
firmou a regra da emancipação pelo facto de alcançar o menor a idade
de vinte e um annos (salvo o caso do orphão de pai), que o Ood. do
Oommercio, lei muilo posterior á cito Resol., declarou no seu art. lo,
SI 30, segunda parte, que-o filho malOrde vinte e umannos, quMóras·
saciado ao coÍllmel'cio do pai, e o que com SU:l approvação, provada por es
cripto, levantar aJgumestabeleciment~commerciaJ, será reputado eman
cipado e maior para todos os etreitos legaes nas uegociações mercantis.

(f) Se é exar.to o facto de haver a Oonstituição Politica do Impel'io no
art. 109, Si 16, disposto a abolição dos privilegias, a menos que não sajão
inherentes aos cargos por utilidade publica, não é lUenos exacto que ha
entre nós dignidades, ou ao menos titulos henol'ificos, que emancipão.

~
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férías(5) i exclue todas as questões que dependem de alta

Chama-se processo summarissimo aqueHe, em que se procede
sem estrepito, nem figura de juizo: Ord. do liv. 3°, tit. 48;
Mel. Freire, parte IV, tit. 'i0 , § 5°, Roch. Penü:, Element. de
Pract., tit.5°, e Alm. !3 S01~za, A.cc. Summ., cap. 2 e 3.
Apezar, porém, de ser summarissimo o processo orphanologico,
não deve omittir-se nelle cousa alguma, das que es encialísão
o processo natural, porque então degeneraria em tumultuario.
E', portanto, erronea, e deve prescrever-se a pratica de alguns
juizos, aonde os inventarios se processão mysteriosamente, não
se dando vista delle aos coherdeiros, pratica esta, que não s6
está em opposição com os princi pios de direito e da legislação
portugueza, mas que ob ta a que possa fazer-se uma acertada
partilha. MeL Freire, lív. 3°, tit. 12, § 14.

Como poderá o juiz do inventario deliberar acertadamente
a partilha, se não ouvir breve e summariamente aqueHes que
n'ella interessao, e que podem apresentar-lhe titulos de muita
ponderação, ou desvanecer outros que á primeira vi ta pare
cião legaes (i)? Se os processos summarissimos excluem tudo
aquillo que os p6de complicar, não cxcluem o que é illdispen
savel para o conhecimento da verdade e para o bom acerto da
sua decisão.

(5) Todas as causas, que pela sua naturoza não admittem de
mora, podem expedir-se em tempo de ferias: Ord. do lív. 3°,
tit. 18; o que sc deve entender das férias humanas o não das
divinas, porque n'estas não se p6de praticar validamente acto
algum judicial, ainda que seja de jnrisdicção voluntaria, o
com expresso ('on entimento das partos: oito Ord., § inic., e
Mel. Freire, parte LV, tit. 14, § 4° (j).

A propria Constituição no art. \)2, Si 1°, concede direiLos politicos
aos bachareis formados, clerigos de ordens sacras, etc., o que suppõe
neltes o gozo de direit<'s civis. Não nos pareco, pois, aceitavel o tGm
absoluto com que o Dr. Ramos negou que houvesse entre nàs a eman
cipação pela dignidade a que attingisse o monor.

(g) Furiosos mentecaptos e desasizados, diz a nota do A.
A loucura olIerece diversos graos o se manifesta por djll'erentes

modos; o dLreito, porém, tratando apenas de crear uma protecção para
aquelles que cahem nesse estado, não busca estudar as mllltiplas
especies de desarranjo mental: cmda de verificar a existenciu desse
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jndaga~o(6); não admiLLe recursos alguns suspensivos(7).
nem excepções declinatorias(8).

(6) Ord., livro 1-, tit. 88, Guerreiro, trato 2·, lív. 6·, cap. 13,
n. 9; Pego á ardo do cito tit. 88, § 3·, n, 66,6'7, 2H e 245, e
Almeida e Souza, A.cc. Sum., § 317. Todas estas questões devem
remetter-se para as acções ordinarias, sem se suspender o
inventario e partilha Tão SflO, porém, excl'uidas deste processo,
antes pelo contrario se devem tratar e decidir neUe, todas as
questões con. istentes em direito: A.lmeida e Souza, cito loc.,
§ 318. Taes são, por exemplo: I', se a herança se deve dividir
in capila ou in sUrpes ; 2', se os bens descriptos no inventario são
vinculados ou aUodiaes; 3., se são emphyteuticos, e qual a
naLureza do emprazamento: 4', se deve dar-se pagamento, e até
que quantia, á doação, que não foi iasinuada; 5a , se deve atten
der-se á disposição do testador, quando ordena que a terça,
de que dispõe, e faça em certos e determinados bens; 6', se
as despezas do funeral e bem d'alma, hã.o de pagar-se pelo
monte, ou pela meação do defunto inventariado; '/', se devem
admittir-se li~it"ções, e se admittidas eUas podem servir-lhes
de objecto os dotes trazidos á coIlação. De todas eSLas li outras
questões, que frequentcmente occorrem ncste processo, tro.tarei
nos lugares competentes, dizendo a maneira porque deverão
ser decididas. E' controverso se ha questões consistentes em
direito, que devão reputar-se de alta. indagação, e como ta.es
excluidas do processo? Portug. de Donat., liv. ~o, cap. 32, n. 54,
affirma quc sim c que por taes se devem reputar as intrincadas:
o contrario, pOI'ém, e com melhores fundamento, defendcu
Guerreiro., Trat.2°, liv. 8', cap. 20, n. 16 eseguintes (k:.

('i) ard., liv. 4°, tit. 96, § 22.
S6 suspenderá o progresso do inventario e da partilha o

aggravo de petição dentro das cinco leO'ua~, por terem de re
metter-se os proprios autos para o juiz ad quem, na fórma da
ordenação do lív. 10,_tit. 58, § 25. Ainda ne te caso poderá o
juiz mandar escrever o aggravo em separado, e sempre o de
verá fazer quando' vir que o dito aggl'avo é fri,olo e s6 tendente
a demorar. Pereira e Smtza, proc. civ., parte II, nota 52 (1).

(8) ardo do liv. l°, tit. 88, § ~ do liv 3·, tit. 5", g 3°, e

desarranjo. Desele, pois, que o individuo não possue em plena inte
.:lo
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§ 4."

Deve começ r-se dentro de trinta dias, e acablr-se dentro
de ses enta (9).

Pego á Ord. do liv. l°, tit. 88, § 4°, ns. 20,21 e 29. Ainda que
alguns dos coherdeiros ou dos interessados tenha privilegio
de fôro, e dos incorporados em direito, não p6de declinarnem
avocar do juiz dos orphãos o inventaTio a que lá se dru prih··
cipio, e que é da sua competencia. Pego cito loc., glo .1, n. 6.

(9) Que o inventario deve ser começado dentro de trinta dias

gridade o exercieio de suas faculdades mentaes está no caso da Ord.
do liv.40, tit. 103.

Ao juiz dos orphãos cabe dar cLlrador aos dementes.
A curadoria dos dementes llifTere profLllldamente da dos prouigos ;

nesta o cLlrauor está no mesmo caso que o curador do menor pubere :
naquella o curador correspondll ao tutor do impubere. O prodigo pôde
praticar todos os actos que nito tenhão por objec~ a propriedade
o louco é inhabil para ao pratic~ de todl) e qualquer acto civil. A inca
pacidade do procligo dimana da sentença, e por conseguInte só existe
depois desta; a do demente provém da propria demencia, e portanto é
anterior a sentença. Para annullar qnalquer acto praticado pelo de
mente antes da sentença, que odeclaroLl t 1, é preciso provar a exil"teu
cia da demencia na época do acto. O autor tem um capitulo especial em
que trata das cura lorias; reservamo-nos para nelle dar maior deseu··
volvimento á materia. O ausentes são eqLliparados aos menares ; a
curadoria é dada, porém, unicameute aos bens neste caso. Divide-se
em cHradoria si/apltls e em cUI'adoria Olt Sl'cceSSlio provisOI·i.l. A pri
meira é dada pelo j Lliz dos orphão l'lgo quo se verifLca a ausoocia : a se
gunda quando se esgotao os prazos do dez ou dois e meio annos,
depais dos quaes, segundo a hypothese, suppõe-se a morte do aLlsente.
Regem entre nós a materia da cUl'adoria e disposição dos bens do
allsente o Reg. n. 243' de 15 de Junho de l859. Veja-se 3rt. 83 do Dec.
n. 4'324 de 22 de oVllmbro de 1871.

(h) A Ord. do li V. lo, tit. 88, § 6°, ordena ao j lliz de fazer dentro de
um mez o inventario dvs bens do indi vidno que houver deixado
herdeiros menores. Este mez conta-se, ou do dia do fallecimento do
inventariado, ali do dia em qlle chegar o factQ da morte ao conhecimento
do juiz. AOrd. do cit.liv. e tit..diz, no § 8°, qLle a mãi Oll pai, o avô Oll
avó são obrigados a fazer inventario dentro de dous me1\es conlados do
fallecimento do outro conjuge, e que a falta de observancin deste pre-
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A sua marcha é em summa a seguinte: feita a nomeação

depois do fallecim~nto do inventariado é expresso na OJ·d. do
lív. l° tit. ,§ 4°; mas que elle deva ser ultimado dentro de
se senta, a contar do dia em que se lhe deu principio, é opi
nHio dos doutores; G1tel'?'eiro, Trat.lo, cap, 2°, Valasc, cons. 52,
n. 9, e Pereira eSOll::,a, parte IV, nota 1021. E' verdade que deve
ultimar-se quanto antes, removendo-~e, como já disse, todas as.
questões dependentes de alta indagação; mas tambem é ver
dade que o juizeE do- orpbãos não têm rigorosa obrigação de
o concluirem dentro de ses enta dia, e que até eria muitas
veze inexeqaivel a lei que assim o determina e. Tanto i to é
verdade, que a Ord. do liv. 4°, tit. 92, 12 e 13, manda pro·
ceder ao seque tI'O da herança quando o inventario se demorar
por mais·de um anno, reconbecendo por consLqueucia que este
processo p6de demorar- c muito mui de se~ eota dias..'em
se diga que e ta ordenação se refere aos inventarias dos maiores,
porque do seu contexto se collige evidentemcnte que tambem
trata dos que se fazem no juizo do orphão~ o

'ão deve começar-se o inventario dentro dos nove dias do
lnto do inventariado, nem dentro dos nove dias da l1Io1estia de
algum dos cohercleiros,. e:1r1o o juiz ccrlificar\o della por um
modo attendivel: Ord. do liv. 3°, tit. 9°, g 9 e 10. Não é da
competencia do juiz dos ol'pbãos () prorogaJ' o termo, dentro
do qual se deve datO pl'incipio ao inventario e s6 póde fazêl-o
o tribunal do desembargo do paço por motivos attendivei o
Alv. de24 de JUlllO de 1713; Vala. c, con.. 52, n. 9, e GUe?°rei1'o
tract. l°, liv. 1° cap. ;Gc, n. 11. A.inda quando e obtenha e ta
proroO'ação, sempre se deve ~azcr a de cripção dos bens, para
se evitar o eu descaminho, EU pendendo-se a partilha pelo
tem po que a provi ão determinar (ro).

ceita acarreta a exciusão de successão dos filhos Ot~ descelldelltes-que
a tal tempo tivel'. Arts. 181, 1149 e 1153 da Consolo das Leis Civ.

O IJrecdto da Ord. do liv. 40, lit. 913.. 12, que sómente permitte o
sequestre da herança por demora no inventario, quando lião se fizer a
partilha no fim de um anno, parece aLltorisar a opinião dos que acre
ditão serem os prazos fixados na Ord. do livo lo, tit. ..,8, S;S; 60 e 8°, para
-g
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do cabeça de casal, é notificado para receber o juramento;

a iniciação, e não para a conclusão de tal processo, pois que o acto
terminativo delle, qual a partilha, pôde ser feito dentro de um anno.

(i) E' praxe em todos os inventarias, depois de feitas as ultimas
declarações e encerramento, dar vista aos interessados, incluindo
sempre no numero destes o representante da fazenda nacional, que,
com quanto seja notificado e possa assistir ás avaliações, tem toda
via o diTeito de impugnaI-as depois.

(j) O Dec. n. 1'285 de 3D de Novembro de 18,)3, declarando no art. 3",
quaes as causas que, por excepção, podem ser tratadas durante as
férias, não enumera o's inventarios, e o Tribunal da Relação da
côrte, com justo fundamento, considerou llullidade de uma partilha
judicial o ter sido ella feita em tempo de férias: Acc. de 27 de Feve
reiro de 1877 (Di,'. vaI. 12, pago 695).

(k) O processo de inventario exclue por sua propria natureza, e
pelo fim a que tende, todas as questões que, provocando grande dis
cussão, possão tTazo.r demor.l ao andamento da causa. Tratando-se no
inventario de verificar a importancia e valôr dos bens do finado,
e dividil-os por aquelles que têm dirl'ito a elles, a admissão
de litigios de demorada discussão acarretaria graves prejuizos
aos interessados. As heranças não constão unicamente de bens
dUl'aveis: ha nellas bens pereciveis e sujeitos â deterioração; [),
demora na partilha pôde ser causa de reducção no valor dos bens do
monte e portanto na porção de cada herdeiro. Foi, attendendo a estas
considerações, que a lei afastou do inventario toda a questão que de
pendesse dA prova estranha aos alltos. A Ord. do liv. -to, tit.96, no
~ 11 prohibe qlle se detenha a partilha começada, sob o pretexto de
entl'ega de qualquer cousa, e diz. : nem (ará sobre isso d~ml1tllda, até
tj!,e a partilhfl. sejQ, acabada. No ~ 12 ordena o sequestl·o dos bens
inventariados desde que a pessoa que delles está de posse procura
levantar discllssão a)ltes da partilha e clepois delta (eita, se de caso
pensado demora o iuventario. No ~ 17 ordena quo se não demoro a
partilha por causa da parte illiquiaa dos bens, devando ser essa parte
reservada para a sobrepartilh<l. Consolido elas Leis Civ., nota 37 ao
art.l177, 3a Edicç.

lia questões, porém, cuja solução pôde ser provocada mesmo no
processo do inventario; entre ollas contão-so as que o autor enumera
na nota 6. Lobão, no seu T1'alado das Acções Summ""i'ls, vo1. lo, apro
senta desde o ~ 317 ao ~ ;,29 as questões que julga poderem ser deci
didas no curso do inventari'l; não as enumerllmos todas, porque o
autor na sua !10ta deu-se ao trabalho do apresentar as principaes.
Diremos, porém, que a questão primeira, que o autor apresenta, isto
ó; se a successão deverá ser deferida in copito, ou in stirpes, sômente
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declarados por elle os herdeiros, são tambem notificados

ó intrincada no caso de concorrerem á. herança ab intestato sobrinhos,
pois que os demais casos têm solução na novella 118; Lobão, Â cç.
Sum., vol. 1·, Si 327. No processo do inventario póde oecorrer, e nelle
deve ser decidida, qualquer duvida sobre o dil'eito de fJccrescel' entre
herdeiros e collegalarios. Em tempo opportuno estudaremos as duas
questões. Em referencia á duvida suscitada pelo autor no final de sua
nota. é mais aceitavel!lo opinião de Guerreiro, porquanto as questões
de direito, por mais intrincadas que srjão, não dependam de prova
estranha aQS autos; antes, entendendo muitas vezes com a marcha do
processo ou liquidação de direitos, que nell~ têm de ser reconhecidos
c firmados, não podem deixar de ser neBes resolvidos, sob pena de
a arretar demora ao inventario, o que a lei propoz-se a evitar. E' sem
ullVida com este fundamento que os nossos tribunaes têm decidido
não ser questão de alta indagação a que versa sobre a legitimidade
do reconhecimento da um filho natural, e deve, por isso, ser tratada
e resolvida nos proprios autos do inventario. d ces. da Rei. do Ma
"anhão de 6 de De.:;em!Jl'o de 1873 e de 22 de Junho de 1875, e do Sup.
Tl'ib. de Just. de 27 de Julho de 1875. (Dil·., vo1. 12, pag.11O).

A vista para embargos de terceiros não se nega, mesmo em inven
l:l.rio; porque, contendo defesa natural, a ninguem póde ser recusada,
ainda nos proprios aulos. Acc. da ReI. de Porto-Alegl'e, de 13 de Junho
ele 1874, (Ditr. vo1. 5., pago 4~1).

Embargos de terceiro não são o meio legal de suspender o curso do
inventario e nelle propor questão de alta indagação. - Acc. do St~p.

1'l'ib. de Just. de 18 de Novemb,'o de 1374, (Di". vo1. 6·, pago 415).
Apezar do respeito que merece-nos a decisão da ReI. de Porlo

Alegre, parece-nos que a admissão de um oppoonte, armaue de arti
culados e longos dizeres, ne processo slunmarissimo do inventario, que
não tem fórma nem estrepito de juizo, repugna á brevidade recommon
dada pela lei em taes causas, onde se liquidão intere ses !lo que muito
prejudicão a lentidão commum ás discussões ordinarias. O terceiro
prej udic~do, por ver incluidos no inven tario bens que lhe pertenç.'io,
tem o recurso de appellar da s ntença da partilhA.. ou mesmo da que
recusar-lhe a exclusão dos bens, por causar tal despacho damno in'epa
ravel (A cc . da Rei. do Recife de 2l de Abril de 18(4).

(1) Podem occorrer qllesLões prejlldiciaes que retardem ou impeção
a iniciação e o curso do invuntario. As principaes, que allhão-se men
cionadas em Sêceo, Orphanol Prat., arts. 23 a 27, notas 72 a ,,0, são:

1.' Oontestação da qualidade hereditaria. do que requer ser cabeça
de casal, ou pede a partilha,

2.' Acção de nullidade do testamento.
3.· Allegação de haver renunciado a herança o que requer ser no

meado cabeça de casal.
'1 3
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para se louvarem em avaliadores; procede-se então na de 
cripção e avaliação dos bens (rr) ; na c01lação e avaliação
dos dotes, no caso de os haver; ouvem-se os intere ados
verbalmente ou por esceipto; e, deliberada a parlilha por
d.espacho, se procede a e1la, e se julga por sentença ('lO). -

(10) Estes termos são essencialissimos, e não p-odem omit
tir-se sem nullidade do processo. P6de, porém, occorrer nos
inventarias mais alguma cousa, como, por exemplo, a licitação,
a Justificação das dividas, o encabeçamento dos prazo, etc.
De tudo isto tratarei pelo decurso desta obra em capitulas se
parados, dizendo o que me parecer necessario para os que prin
cipião na magistratura e na advocacia, porque s6 para estes
escrevo, compendiando o que tenho lido sobre a materia. .

4.- Allegação do cabeça de casal de possuir os bens, que se dizem
da herança, por titulCl singular.

5.- Partilha já feita e acabada legalmente.
6.- AlIegação, por parte do possuidor dos bens, de prescripção de 30

annos.
7.- A recusa do herdeiro doado em conferir a doação.
(m) A lei de 2~ de Setembro de 1828, art. 20, S; 6°, conferia a attri

buição de prorogar o tempo dos inventarias ás relações dos districtos.
Vide Dec,·. de 3de Janeiro de 18:33. a,'t. 9·, S; 11, e art. 62; e Dec/'. n. 5618
de 2 de Maio de 1874. a,·ts. 10, S; 4·, e 134. A prorogação não pôde ser
por tempo maior de seis mezes.

a meio de conciliar-se a disposição da ardo do liv. lo, tit. 88, S; 40,
com as dos arts. ,15 do Regu!. do lo de Dezembro de 1871 e 93 do de 13
de Novembro de 1872, é marcar o juiz dos orphãos um prazo, dentro
do qual deva ser junta aos autos do inventario a certidão da matri
cula dos escravos, e na falta de cumprimento da ordem usar o mesmo
juiz administrativamente, de conformidade com o art. 85 do Regul.
cito de 1872, do recurso do art. 8°, Si 2., da lei n. 20·10, para o que é
competente, salvo aos interessados o meio do arl. 19 do Reg. do l- de
Dezembro: Av. de 9 de Setembl'o de 1876.

(o) E' nu110 o inventario em que não tiver havido avaliação e des
cripção de bens. Acc. da ReI. da Fortale::a ele 16 de Junho de 1874
(Dir., vol. 10, pago 304).

a erro nas avaliações acarreta a nullidade do inventario. Acc. da
Relaçao de J>o"to-Alegl'e de 17 de Agosto ele 1874.
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§ 6.°

19

em a expressa prohibiçãa do defunto ({{); nem a par
tilha, que elle tivesse fei to com seu;:, filhos ({2); nem as

(11) A vontade particular de qun quer cidadão não póde de
rogar, ou alterar a vontade publica, ou a determinação da lei,
e por isso é insustentavel a opinião dos que dizem que o juiz
dos orpbãos não deve proceder a inventario quando alguma
pe soa nobre e m-ustrada llssim o determina no seu testamento.
Entl'e os muitos privilegios da nobreza não encontro este, antes
vejo que a Ord. do livro l°, Üt. 88, não exceptua tal caso.
Se os inventarios dos nobres se não fazem algumas vezes é
por criminosa condescendencia dos j uize. e escrivães, e por
que não tem havido um procedimento exemplar em semelhan
tes casos.

(l2) Uma tal partilha seria em fraude da lei, que a desap
prova expressamente, havendo herdeiros menores, ou por qual
quer outro motivo sujeitos á jUl'Ísdicção do juiz dos orphãos;
e por isso, apezar della, deve proceder-se a inventario (o).

(o) Algumas legislações têm admittido a partilha feita pelos pais
entre os filhos, quer por acto illter-vivos, quer por testamento. a co
digo civil francez regulou a materia nos art. lOi5 a 1080, e sobre as suas
disposições póde-se consultar a excellente obra de Armand J3onnet,
Partages d'dscendants, dous vaIs.; Mourlon. Cod. Nap. vaI. 20 , ns:96'
e segltintes; Demolombe, I:ol. 22, cap. 70. ns. 665 e seguinte i Za
Clhari (Massé e Vergá) vul. 3°, cap. 20 , S;S; 50;) e seguintes, etc.

a codigo civil chileno, nos arts. 131 e 1330; o italiano, nos arts.mU
a 10·H) (Véde as annotações de Cattanee e Borda), permUtem igual·
mente a partilba dos ascendentes, que alguns outros codigos, entre
os quaes o portllguez, recusárão sanccionar com suas disposições.
A origem e historico de taes partilhas póde-se vêr em Bonnet, pQl·t.
d'Ascenaant, vol. 10, li. 4 e seguintes.

Algumas vezes os pais fazem em vida partilha dos bens que pos
suem, entre seus filhos, para proporcionar-lhes meios de começar a
sua vida, reservando para si uma certa porção de bens,.com qlle se
mantenhão. Essa partilha não exclue o inventario no caso de deixar o
pai filhos orphiios: tal é sem duvida a mente das disposições da ard.
do liv. 10, til. as, S;S; 40, 50 e.8.0 Quando, porém, apezar de haver um
filho menor, o pai tiver feito assim partilha de seus bens, muito antes
ln
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su peições por mais attendiveis que sejão (1.3), podem excluir

(1i:l) A determinação da Ord. do liv.30, tit. 21, não terá
lugar a respeito dos juizes dos orpbãos quando procederem a
inventario nos casos do seu regimento, pois que sendo então
averbados de suspeitos apenas devem tomar um adjunto, na
conformidade da Ord. do liv. 4°, tit. 96, § 25.

Este adjunto, sendo na côrte, deve ser um dos juizes dOh 01'

phãos da mesma, e sendo nas oulras cidades ou villas do rei no,
deve ser o juiz de f6ra, juntamentejuiz dos orphãoR (o que hoje
acontece necessariamente' pela disposição do Alv. de 23 de
Outubro de 1813); deve tomar por adjunto a um dos vereado
res; cit, Ord. Aos adjuntos não se podem pÔr suspeições algu
mas, por mais attendiveis que sejão. Esta legislação, que á
pri,meira vista parece opposta á boa administração da justiça,
vedando á recusação do juiz da partilha, é conforme com a
natureza deste processo, e nada tem de prejudicial; porqull ao
mesmo tempo que evita as demoras dos inventarios, quasi
sempre funestas, obsta aos excessos do juiz suspeito, pelo
adjunto que lhe faz tomar, e deixa salvos os recursos, quando
ainda se vel'ifique alguma injustiça (p).

de fallecer, reservando para si a terça oadministrando com grande
intaresse para o menor a parte que lhe houver cabido, morrendo o
pai dever-se-ha fazer inventario e partilha unicamente dos bens que
elle havia reservado para si, ou deveráõ todos as parcollas dadas aos
fillws vil' iI collocação, como bens doados e cooferiveis, para fuzer-se
o monte-mór? \rej. Valasco, Pal-/'il. cap. 21 ; Gaerreiro, De Divisio1t,
liv. 10, cap. 11, m. l1B e seguiYLtes; Lobão, Obrigo Recipl'., §§ 312,
a 320.

(p) Quanrl0 os j lliz s dos orphãos reconhecem a procedeocia da sus·
peição que lhes é ollPost·u, a sua subsLituição faz-se segundo a l' gl'a
geral observada nos casos de impedimenLo. E' assim que os juizes
dlJs orpllãos da córLe,"qlle são juizes de lireito. e cuja subslitllic;ão

_ re,gulava·se pelos Deers. n. 130 de 26 de Fevereiro de 18·1'?, n. l~JO de
23 de Marça de 1K>7 e n. 2872 de 31 pe Dezembro de 1861, são substi
tu·idos n'l fórma estaLuida no Decr. n. 4S24 de 1871, arts. 30 e .10 , e nas
comarcas geraes pelos l'especLi vos supplentes: art. 6° do cito Decr.
n. 482-1.

Q.!ando, porém, não reconhecem a suspeição, ,os juizes dos orphãos
da córte tomão para adjuot03 os designados !lO Decr. n. W76 de 1-1 de
Novembro de 1855.
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O invenlario quando elle perlenq3 ao juizo dos orphãos
pela lei (14) ou pela dependencia (15).

(14) Pertencem-lhe pela lei todos os inventarias dos mora
dores do seu districto, ainda que marrão fóra delle, com tanto
que deixem herdeiros menores, ou incapazes por algum outro
motivo da administração dos seus bens, e isto ainda que as
propriedades da herança estejão situadas em diverso districto.
Ord. do liv. 1', tit. 88, § 4°, e Feg. á cito Ord., n .20, 21 e 29.
Neste caso depreca-se ao juiz do lugar, aonde estão os bens,
para os faz r avaliar competentemente. Veja-se a nota 131 (q).

(15) O juiz, que conhece do inventario e partilha feita por
morte de um do conjuges, deve conhecer da que se faz por
morte do outro, se ao tempo della ainda houver herdeiros
menores ou pertencentes por algum outro motivo ao juizo dos
orphãos: P1·OV. de 13 de Maio de 1534; As ent. de 11 de Junho
de 1551 j Peg., á Ord. do Iiv. 1·) tit. 88,§ 4°, n. 16, e Pereim e
Souza, parte IV, nota 1021.

Se, porém, todos os herdeiros forem já majores ao tempo da
morte do ultimo conjuge, cessa a jurisdicçiio do juiz dos 01'-

Os das comarcas gemes devem observar es seguintes regras:
Quando fór suspeito o juiz dos orphãos, deverá tomar por adjunto o

juiz municipal ou o juiz de direito, se estiver no termo: A visas n. '2
de 20 ele OWub,'o (le 1837 e n. 100 de 24 de Setembro ele 1838 j e no caso
de achar-se a vara municipal unida á de orphãos, e não est.ar o juiz de
direito no termo. deve tomar o juiz de orphãos para adjunto o snp
plente do juiz municipa.l e de orpbãos, por serem seus substitutos im
mediatos, como no dominio da Ord. erão os vereadores os dos juizes
de fóra e de orpl1ãos: Av. n. 3 2 de 4 de Setembl"o de 1 '()l.

(q) As Ords. do liv lo, tit , SiSi 40 ,50 ,70 e &O, e do liv -io, til. 96,
Si 13, ardenão e:Ipressamen te ao juiz dos Ol'phãos qUtl proceda a inven
tario, sempre que na successão sejão interessados menores. Jã vimos
ser necessario que e menor seja herdeiro ou legatario de qnota incerta,
e não de cousa certa: Av. de 2 de Novembro de ,83-1; Pereira e
Souza, lwta 1021, Consolo das leis, al't. ll-i9 e not.. e Mel1ez. Jui;;;. /Iivis.'
cap. 20, Si -to, nota 1·'. 'Vide nota fd) ao Si 1.0 - O juiz competente para
o inventario é o do domicilio d. fallecido: .ii cc. da ReI. da c6rte de 21
de Setembro de 1872 ede 15 de Julho de 1873. e Ace. do up. 7'rib. ele
Just. de 28 de MaI'ço de 1874 j A cc. da ReI. da e6rte de 19 de [fovembro
de 1875, (DiT. vai. 9°, pago 95), e a sentença publicada no Dil'., vol.lv,
pag 68':a.
A
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§ 7.0

Não deve, porém, proceder-se a inventario quando a
herança fà!' de pequena. ponderação (i 6); quando os ber
deiros, apezal' de menores, tiverem obtido upplemento de

phãos, e s6 se p6de proceder a inventaJ;io a requerimento de
parte. e no i uizo competente (r).

(16) Como -o inventario é para beneficio dos herdeiro, fica
indubitavel não dever fazer-se quando a herança fór illsigni
ficante, porque então será ab. orvida pelas custas: Barb. á Ord.
do liv. lo, tit. I 3°; Pereira e Sou;;o, parte IV, nota I02L
Por mais pequena, porém, que seja a herançA, sempre o juiz
fará des.crev!'r os bens della, para no caso de apparecel'ern cl'e-

(r) O juizo. onde se processou o inventario do primeiro marido de
uma mulher é o competeute para nelte se processar o do segundo:
Aec. da Rel. da. c6rte de 27 de Feve..eiro de 1 74. Ooncorda o art. 109
do Cod. do Proc. Civ. Pertuguez com a deut.rina deste Acc.-Juiz, que
conheceu do inventario de um conjuge, deve conhecer do qlle se faz
por morte do eutro, mesmo quando não hajão menores do tempo da
primeira partillia: Ace. da Rel. da c6rte de 2-1. ele Setemb,'o de 1873.
(Di"., vol. ]0, pago 362). A dependencia dá·se unicamente no juizo dos
orphãos, e isto quando ao tempo do segundo iu ven tario os herdeiros
não são maiores Açc. da Rel. do Recife ele 19 de Maio de 1876, (D ir.
vol 10, pago 59!). Vide P-Igas, á Ol'd. do liv. lo, tit. 7,11\ 40 , ns. 15 a
1 . Comquanto deva s"r mantida a pratica de serem processados no
mesmo cartorio os inventario" dos conjuges faUecidos, é, todavia.
certo que o segundo inveutario tambem carece de distribuição, para
o effeito de ser indemuisado o outro escrivão a quem competeria o
dilo inventario: Av. n. 65 de 15 de Fevereiro de 1855. - O Ood. do
Processo Civil Portúguez assim dispõe: ART. 23-0 juizo onde se proce
der a invontario po!' obito de algum dos conjuges é o competente para
o inventario a que tiver de proceder-se por obilo do outre conjuge,
ainda que seja diverso o lugar da abertura da sua herança. Véde os
§~ deste artigo. ART. 161-Não tém'distribuição as causas de qualquer
natw'eza, que fazem dependencia de outra já distribuida, incluindo
os inventarios. - 11\ l.o Estas causas serão appensadas áquella de que
forem dependencia. -11\ 2.0 O inventario processad. por dependencia
nio pEldel'á., com tudo, prosegllÍr depois do juramento do cabeça de
casal sem estar registrado no livro da distribuição, mas não sera lan
çado em conta ao escl:ivão.
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idade(i7), ou forem casados(f8), ou emancipados por seu

dores se saber qllaes erão; e sempre deverá nomear tutores
aos orpbãoB, para cuidarem da sua educação. Veja-se a
nota 21'1 (s).

(1'7) Ord. do liv. 3·, tit. 41, § 8°, e tit. 42. A respeito dos
requizitos necessarios para se obter o supplemento de idade,
e de tudo o mais que lhe é relativo, veja-se a noto. 234 (tl.

(18) Ord. do liv. l°, tit. 88, § 6°, e liv. 3°, tit. 42, § 30, veja-se
as notas 232 e 323.

(s) A praxe tem ndmíttido, de nccordo eom a opinião de muitos auto
res, que todas as vezes que o expolio fOr tão diminuto, que corra o pe
rigo de ser absorvido pelas custas do inventario, o juiz deve dispen
sar esle processo: Paei1-a e Sou::m, 'lota ]021 ; Ba,-bosa á Ord. do
liv. l0, tit. ,S; 40, n. 2; Guerreiro. de Invent.. cap. 5. do liv. 10.?l. 13,
Pegas, á a,-d. do liv.lo, tit. 88, S; 40, n. 54. Prato das cO'Teições,
pago 3 3, etc.

o Não é sufliciente, poré:n, para que se dê a dispensa, como o lêm
acreditado alguns, que seja pequeno o espolio: ó essencial que s~ja

tão exíguo que possa ser absorvido pelas custas - qttalldo hooreclitas
est ade tenuis. ut ea:pendatur plus il'lcollficiendo, invental'io, quam
hlm-editatis vis (e'-"e possit, como diz Guerr., e isto - propter impen·
sas pltls clamnipupillis affe"entes, como se exprime Pêgas, loco cito
Tanto islo assim é, que o regimento das custas, nos arts. 13, 2 e
1 13, lei n. 2033 e o Reg. n. 4' 2-1 d(d 71, nos arts. 2. , S; 20, 27, 61, S; 20,
1313, n. 1, e 71, e o Regul. n. 511137 de 12 ele Novembro de 1873, art. 32,
suppOem a existencia de inventarias de 'Valor inferior a 500$;- os quaes
deveráõ ser julgados, nas comarcas gemes, em primeira instnncia
pelos juizes dos orphãos e em segunda pelos de direito, e nas especiaes
por e tos juizes, em primein e ultima iustancia. Para obter-se a dis
pensa o processo geralmente praticado é este' Deferido o juramento
ao cabeça de casal que faz a declaração sobro a exiguidade dos bens,
mencíonad03 por elle os herdeiros, e feito arrolamento dos bens com
os valores estimativos, lavra-se de tudo um termo, sobre o qual é ou
vido o curador-gemI, e concordando este na dispen a é esta concedida
por simples despacho, no qual nomêa·se tutor aos orphãos.

(t) Sendo a emancipação por carta ue supplemento de idade sujeita
ás limitações das Ords. do liv. l0, tit. 8', ~ 28; liv. 3·, til. 4?, § 2°, cujo
sentido se póde vêr explicado em Pêgas, à Ord. /iv. 10, tit. l)

ns. 3 e seguintes, e ás de que trata Silva, á O"d àu liv. 3°, tit. 42,
~ 10 ,11$.3 e segttintes, limitações que sujcitão o emancipado, quanto
á pratica de certos actos, ii jurisdicção do jlÜZ dos orphãos, cuja auto
I
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pai ('19), ou e tiverem consLituidos em a.lguma dignidade
importan te (20), e qua.ndo por provi ão c commetter o
di t im'cntario a outro magistrado (2'1).

§ 8,°

Finalisado pela partilha o proce o orphanologico divi-

(UI) Emquanto aos requizitos desta emancipa.çiio, e uas di
versas especies, elevem vêr-se flS nolas 317 n scguinlf's.

A demissão do patrio poder fl'ita com os re'1uizitoR leg-acs
equivale á emancipação c produz os mesmos eff ito. : Prov, le
20 de Junho de 1'750 e de 3 rle Setembro cln 1'7\)6.

(20) Qual's sejão as dignida les que equivalem á emancipa
ção, e tudo o mai relativo a esta mutel'lA, se p6de vêr na
nota 325.

(21) Quando por uma provisão rspecial se crlmmf'tte o inven
tario a qualquer m'lgistrado. é pll quem r1cvn fazeI-o, e l1ão II

juiz dos orphã,)s. Não pCl'(ln, porém, este o direito rio. rc. prc
tivos emolumentos, porque todas as graças se entendem con
cedidas sem prejuizo de tel'ceiro. Concluido o inventario p lo
magistrado n. quem foi commettido, deve \'cmetter-se ao juizo
dos orphão compctentn, pam nelle sn nomear tutor no meno
res, faz~r tUllo o mais que depois de uI timada a partilha
manda fazpr a Ord. do liv. l°, tit. 83 (u).

risação necessitão de impetrar para a validade do taea actos, niio pode
deixar de correr perante este o inventario em que forem interessados
menores emancipados nestas condições. Assim o determinou a provi
são régia de 25 de Setembro de l737: Sobre esta materia vide a notn
ao n, 2 do § 170 desta obra.

(u) Não se dão entre nós essas commissões de jllizes.
A competencia para os inventarias dimana de lei.
A existencia de menores, orpluLos ou interdietos, intere sados como

herdeiros ou legato.rios de quota incerta da herança, firma a competen
cia elos jllizes dos orphãos: .'lv. ele 2R eLe NOIJembro di 1831, Acc. da
Ral. na c6rte de 10 ele Agosto ele 1875 e art. 83 elo Regul. n. ,18'2 t de 22
ale Novembro de 1871.
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sorio, começa O processo orphanologico administrativo,
que é uma consequencia delle (22).

§ 9.°

Pertencem a este processo as nomeações, excusas e re
moç-e dos tutores e curadore ; as contas as emancipa
çõe , e a entrega do ben e rendimentos (23).

CAPITULO II

DO JUIZ. DOS ORPHÃOS

§iO

Juiz dos orphão é a pe oa con Lituida pOI' autoridade
régia para fazer o inventario e partilhas em que mtere 
ão pe oas incapazes de administrar seu ben ; para cuidar

(22) Seja-me licito o dar-lhe o nome de administrativo pois
me parece competir-lhe, porque designados pela partilha os
bens pertencentes aos coherdeiros impo ibilitados de os admi
nistrarem, pertence ao juizo dos orphãos o fazer-l11'os admi
nistmr, e pôr em arrecadação, sendo para esse fim que e
nomêão os tutores; que se eSCll ão os que allegão justo mo
tivos; que se removem os que tornão su peitos e que se tomão
as flonta nos tempo competentes. De todas estas material!
tratarei em capitulas sepfl.rados, rematando com a curadoda
dos ausentes, e com a successão provisoria que a respeito dos
seus bens tem lugar quando a lei, pela diuturnidade da ausen-
cia, os presume mortos. .

(23) Vejão-se os capilulol! 18 e seguintes, aonde toda estas
materias se achão traladas com aquella extensão compativel
com o titulo desta obra. .
I:) 4
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da' sua educação e destino (24), e para fiscalisar a boa
administração e arrecadação da sua fazenda (25) (a).

(24) Aquelles, que pela sua idade, ou pelo desarranjo das
faculdades intellectuaes, são incapazes de reger-se, precislío
da continuada protecção da lei. Se o desenvolvimento das fa
culdades physicas é tardio, o das intellectuaes é ainda mais
ngaroso; porque na idade em que já se desenvolvem forças e
paixões, ainda falta a prudencia necessaria para regulaI-as.
Que seria da sociedade se aquelles, que dão os primeiros
passos na carreira da vida, não encontrassem uma mão bemfa
zeja que os diriglsse, e que suffocasse ou moderasse os seus
impetuosos e desregrados desejos? E' nesta época da vida que
o homem tem maior necessidade. d-e um director, que possa
defender a sua razão, apenas nascente, das seducções que a
cercão por toda a parte. Se semelhantes pessoas fossem aban
donadas, a sociedade se veria carregada de mendigos e C1'imi
nosos, e na triste necessidade de punir delictos, que podia e
devia evitar. Saibão os juizes dos orphãos que elles são r.es
ponsaveis para com Deus, e para com a sociedade, de qualquer
descuido que tenhão na educação d'aquelles, que a lei com
mette . á sua vigilancia, e que por isso não devem olhar com
indifferença um objecto de tanta importancia.

(25) Ord. do liv.l·, tit. 88, §§ 22 e seguintes. Um magistrado,

(a) Segundo se vê do SI inic. da Ord. do liv. lo, tit. 88, era antiga
mente a jurisdicção orphanologica pertencente aos juizes ordinarios,
aos quaes cabia prover á administração das pessoas e fazendas dos 01'

phãos; cedo,' porém, conheceu-se que os encargos que pesavão sobre
os juizes communs não lhAS pe 'mittião dispensar o zelo e cuidado que
reclamavão os intereSses de pessoas, que o infortunio collocára em
situação precaria e que tinhão jús á protecção que o Estado deve con
ceder a seus cidadãos. Tratou-se então de confiar a um juizo especial
to dministração dessas pessoas, e forã0 creados os encargos de juizes
dos orphãos com escrivães privativos.

As Ordenações Phillipinas, em vigor entre nós pela lei de 20 de Ou
tubro de 1823, art. lo, contêm grande numero de disposições tenden
tes todas a protegerem os' interesses dos orphãos.

A obrigação imposta aos juizes de nomear-lhes tutor dentro de trinta
dias do fallecimento do pai: O,·d.ão liv. 4°, tit.l02. SI inic., liv.l 0 , tit. 62,
s)Sl 29 e seguintes, etc. ; a de procederem a inventario no mesmo prazo;
a de recolherem aÇ> cofre o dinheiro e joias que lhes pertencerem; a de
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a quem a lei encarrega tão importante commissão, não devia
ser um homem leigo, e por. isso o providente Alv. de 23 de Ou-

chamarem fi contas os tutores, e de obrigarem os cabeças de casaes, em
que houverem orphãos, afazerem inventario dentro de dous rrtezes, e nãe
demorarem as partilhas sob pena de sequestro do" bens da herança:
Ords. lív. lo, tit. 88, SiSi 5 a 9 e seguintes j cit Ord., SiSi 32, 3.3. 34 e se
guintes; lív. 4°, tit. 102 em todos os seus paragraphos; lív. 40. tit.96,

Si 12 e 13, e muitas outras providencias tomadas pelo legislador, in
dicão claramente o interesse que lhes inspirava a condição dos orphãos.

O juiz dos orphãos é; entre nós, nomeado pelo Imperador d'entre os
doutores e bachareis formados, habilitados para serem juizes munici
paes; servem pelo mesmo tempo e são substituidos do mesmo modo:
art. 111 e 118 da lei de 3 de Dezembro de 1 H, m·t. 10, SI 30 , da. lei
n. 2033 de 187l. e a"t 6°, SiSi to e ~o do Decl'. n. 4) '&.1 rIo mesmu anno.

Têm tambem, em virtude do mesmo art. 117, alçada igual á dos
juizes municipaes: ReguL. n. 1" - de 20 dli NOIJem61'O de 1833. aI't. 70;
D.,,"'. n. '1821; cit .• al·ts. Gl, ns. 2 e 71, e DJC1'. n. 5167 de 1873. a,-t. 32.

O art. 47' do Reglll. n. 120 de 3t de Janeiro de 1 ·1:'2 declara que em
regro. geral o cargo de juiz dos orphãos deve estar ligado ao de juiz
municipal, e no ad. 47,1 firmou immedintamente a excepção de haver
grande xpediente, caso em que esLarião o~ dous cargos separados.

O arL. 2 da disposição provisoria mnrcou em geral as attribuições
dos juizes dos orphãos, as qllaes o art 40 do Regu!. de 15 de Março
de 1842 especialisoll mais em seus diversos paracrraphos.

A legislação inaugurada pela lei n. 2033 de 2-) de Setembro de 1 7t
trollX modificações nas attribluções conferidas aos juizes dos orphãos
pelas leis anteriores, e a lei n. 2 1') de 28 de mesmo mez e anno. que
reformou a condição do estado servil, creou nova competencia aos
ditos juizes em relação ao estado de cousas por ella i.naugurado.

Vejamos quaes as attribuições qlle lhes licárão subsistindo e quaes
as que forão creadas pelas novas leis.

Nas comarcas de ql16 tratão os arts. 10 dR. lei n. 2133 e 10 do Regu!.
n..~ estando confiada R. jurisdicç.i:o orplmnologica a juize~ de di
reito. que são processante e julgauQres dos feitos que perante altes
se tmtão, conservão os juizes dos orphãos em sua plenitude as aUri
buiçõos que a taes magistrados conferem as antigas e novas leis.

O mesmo. porém. não acontece nas comarcas denominadas geraes.
onele os juizes dos orphãos, em-tlldo equiparados aos mnnicipaes, mui
poucas attt'ibuições conservão como julgadores, sendo, na maior parte
dos feitos que p"lrante elies se processão, meros preparadores dos
termos da causa até final julgamonto, o qllfl1 pertence aos juizes de
direito.

São nas comarcas geraes competentes os juizes dos orphãos:
II.!
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tubro de 1813 extinguio, com geral satisfação dos portuguezes
amantes do bem publico, os juizes dos orphãos perpetuos,

Para julgarem os inventarios, contas de tutores e curadores, habili
tações de herdeiros e causas destas provenientes aLé o valor de 500S :
aI'ts. 20 da. disposição Pl-ovis. e 40 do Decr. de 1& de Março d~ 1 42,
combinados com os arts.•3,Sl2o, da lei n. 2033,64, n. 2, c 71 do Decr.
n 48l4; A.vs. n. 157 de 27 de Maio, n. 259 de 9 de Agosto e n. 3S! de
15 de Outubro de 1872.

Processarem e prepararem tues causas desde que o valor dellas
exceder de 500S: art. 23 cit., SI 10 da lei n. 2033, art 64, e n. 71 do DecI',
n. 4824 ciL

No preparG dGS in ventarios é da competencia dos juizes dos orphãos,
como meramente interlocutorio, o despacho de deliberação de parti lha:
;lvs. n. 384 de 15 de Outubro de 187:2, n. 9:3 de 13 de Março de 1 73 e
n. 2S5 de 8 de A.gosto rZo mesmo anno; e o julgamenLo da liquidação
de contas de valor superior a 500S, porque tal sentença não põe termo
ao feito: Av. n. 160 de 28 de Ab"il de 1873.

Conceder licença para casamento de orpbãos, quando não se pro·
duza contestação, nem haja Jependencia de prova, limitando-se ao
processo administrativo vulgar. E' verdade que os avisos n. 457 de
26 de Outubro e n. 465 de 27 do mesmo mez de 1 7ó, fundando-se no
art. 40, n. 6, do Decr. n.5467 de 12 de Nov mbro de 1873, declarãrão
ser tal concessão da exclusiva competencia dos juizes de direito \las
comarcas gemes; li, porém, inaceiLavel tal doutrina. Firmada como
estava a"ltes 4a lei da reforma a competencia dos juizes dos orphãos
em preceitos legislativos, quaes os do Regu!. de 1- de Março de 181'2,
promulgado em virtude de autorisação da lei de 3 de Dezembro de o 11,
e não tendo a lei n. '?0'33 cerceado as aLtribuições dos juizes dos orphãos,
a não ser quanto aos julgamentos, deve ser a disposição do Decr.
de 12 de Jovelllbro de 1 7:'1, a que se refere o aviso, entendida como
applicavelllnicamente aos casos de licença para casamento, quandG
suppre o juiz o consentimento do pai ou tutor; casos uniêos elll que,
devl'ndo-se observar o processo estabelecido na lei de li de Outubro
de 174 (Vid. Dil" ,1'01. 1°, pago 3~Ooa 392), produz se uma acç1io com
contestação do recusante pai ou tlltor, e hajlllgamento proferido sobre
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mandando unir aos juizes de fóra., ajurisdicção que rlIes exer
ciiio. Ainda, porém não está completa a obra desejada, porque

a prova offerecida, em virtude do qual é ou não havida por procedente
a razão de opposição, e supprido ou não o consentimento. para o matri
monio. O juiz dos orphãos, quando concede licença para casamentos
á vista de simples respostas de acconlo do tutor e curador·geral, e do
interrogalorio do menor, obra administrativamente, e quando muito
pratica um aclo de j urisdicção civil grneiosa e não contenciosa Esta
opinião, que se pôde vêr igualmeute sustentada no Direito, 1'01. !),

pag. 40, tem em seu favor o Acc. ela Relaçao de Porto-A legre de \1 de
Mal'ço dei 76, (Dir.,vol 11, pago lLO.

Entre o aviso, fructo de apreciação rapida, e desde a origem eivado
do funesto pendor que tem sempre o executivo para dilatar a esphera
de seu poder elll maLeria regulamentar. e as decisões dos tribunaes,
qu fórmão afinal a jurispl"lld !lcia, a melhor interprnte das leis, como
aappelUdao assento de 10 de Junho de I 17, a vivavfJx.iu,l'is civiZis.
como a chama nemolombe, paraphras ando o texto de }Iarciano (Lei 8,
D. ele Just o jurp.), niio encontro v:lcillaçii:o na escolha.

Julgar sobre a procedencia das di vidas passivas, quando os credo
res requererem justificai-as. para serem pagos uo acto da partilha:
Av. de 13 de Aao to de I J,1.

Não seudo os de pach0s, que julgão procedeutes taes justificações e
manda appensal-as aos autos dos inventarios. verdadeiras sentença:
.4vs. n. 175 de 2 de hmho e 11.212 de 6 de Outu,br'o de 1 .'\1, e Acc. ~CJ,

Rel do Ottro-Preto do lo de iolarço de 1 7 ; tanto que os credores
não ficão habilitados a fazer execuções por elias, podendo apenas
empregai-as como titulos corroborativos dos seus direitos em qualquer
acção que queirão intentar: Aee. da Rel. da c6,·te de 12 de etembro
de 1 71 e 13 de Maio de 1 73 e S!lp. Trib. de J/'st. de 2, d~ etFl?1bro
de 1 76. (Di,'., vol. 12, pag 00): e sendo taes j usti fica\ões admittidas
unicamente com o intento de evitar aos orphãos e mais intere sados
custas e dispendios de uma acção. quando são inatacaveis os direi
tos dos credores pela certeza e prova da divida. podem os j llizes dos
orphãos jalgar taes justificações. quaesquer que s jão os seus valores.

em deve fazer excepção a esta regra a disposição' do periodo final.
do art. 4 do Decr. n 2[33 de 15 de Junho de 1 :)9. disposição excl11
sivamente applicavel ao proce so de inventario, arrecadação e liqui
daçiio dos bens dos ausentes. e isto no interesse da fazenda nacional.
O preceito a que nos referimos é sujeito ao do primeiro periodo do
citado art. 48, e, como elle,'de app1icação restricta a esses inventarios.
I~
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recabindo a jurisdicção do.> juizes de fóra quando estão ausen
tes ou impedidos, nos vereadores mais velhos, aconteCf':ID então

Preparar os processos de supprimento do consentimento de pai ou
tutor para casamento. e de sLlpplemento de idade para emancipação
até a sentença exciusivamente : L;is de 22 de Se·temb,'o de 1 28; Re(Jul.
de 15 de Março de 1842: avisos de 15 de Fcvel'eiro de 183 , lei 11. 2033.
art. 23, Si lo; Decl·.1t. 5167 de H de l'iovembro de 1873, o,-t. 4°, n. G,
e art. 50. e A~. n. 2·16 de 5 de JWtllO de 1873.

Concederem licença ás mulheres menores para venderem bens de
raiz, consenttndo os maridos, e em geral para a venda de bens de quaes
quer orphãos: OreI. do liv. 1', tit. '. SiSi 2-5 e 2G ;Regul. de 15 de Março
de 18-12, a,·t. 50, n. 3; Av. de 15 de Maio de 1878.

O Av. el~ 11 de Julho de 1 77 declarou ser da competencia dos juizes
de direito nas comarcas gemes o autorisar a alienação dos bens dos
orphãos de que trata o Si 2G da Ord. supra citacl' .

Nenhum fundamento encontr{Lmos nas disposlç -es dos arts. -l e 5 elo
Regu!. de 12 de Novembro de 1 7' , que autorise a dontrina do aviso
citado. A attribuição que elie pretende tirar aos juizes dos orphãos é
meramente administrativa.

Dar tutores em todos os casos mal'cados nas leis: llqgul. ele 15 de
~Ia"ço de 1813, art. 5°, Si 4.°

O Av. de 23 de Dezembro de I j! doutrinou que em caso nenhum são
os consules estrangeiros compe entes para nomear tutores' porque
pela nossa legislação a nomeação ele tutores compete aos juizes dos' 01'

phãos. e estadi3posição não foi alterada pela lei n. 1036 de 10 de Stern·
bro de ]860, e mllÍto menos podia sól-o pelas convenções consulares.

Qllllndo o subdito portuguez fallecido uo Brasil deixar herdeiro
menor, seja ou não llaso de intervenção do consul nu liquidação elo
espolio, tem o agente consu]ar o direito de requerer á autoridade local
nomeação para exercer as funcções de tutor ou curador. a qual lhe será
concedida. Feita a partilha, o fltllccionario consular arrecadará a qnota
hereditaria que couber aos seus representados e oontinuará na admi
nistração dos bens, assim como das pessoas dos menores e incapazes:
- Art. 17 Si tmico da con venljão consular celebrada a 23 de Fevereiro
de 1876 enLre o Brasil e Portugal, e promulgada pelo Dec,-. n. 6:mG de
21 de Junho de 1876.
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cousas que fazem estremecer. Astréa deixa nestas occasiões

Processarem as justificações de idoneidade, que são obrigadas a
darem as mãis e avós, que desejão ser tutoras de seus filhos e netos,
até a sentença exclusivamente: Ord. do liv. 40 , tit 102, Si 3', e Av.
n. 246 de 5 de Julho de 1873. São os juizes de direito unicamente com
petentes paro. os julgamentos; não, porém. para ordenarem as demais
diligencias, como a renuncia do beneficio do veleiano, a inscripção da
hypotheca legal, as quaes pertencem ás attribuições administrativas
conservadas aos juizes dos orphãos pela legislação posterior á lei
rr. 2033.

Concederem aos tutores e curadores dispensa para obrigarem á fiança
ElS seus proprios bens, ainda que estejão situados fóra do districto onde
contrahirem a obrigacão : Lei de 22 de &temb,'o de 1822 e Regul. de
15 de Março de 1842, al·t. 20 , Si 9.0

Processarem as justificações para a interdicção por demencia e pro·
digalidade até a sentença exclusivamente: Av. n 246 de 5 de Julho
ae 1 73; competindo-lhes, porém. a presidencia dos exames de sani
dade, para a verilicaéão da demencia, e a nomeação dos curadores
depois de haverem os juizes de direito julgado procedentes as justi
ficações.

Fazerem recolher aos cofi'es os dinheiros pertencentes aos orphãos,
quer sejão productos de bens postos em administração quer quinhões
hereditarios, quer reposições que ficassem a cargo dos demais herdeiros.
Não terá lugar esta providencia quando o menor tiver pai vivo, o qual
na qualidade de adnúnistrador e usufructuario dos bens do filho, deve
conservai-os em seu poder: Ord do liv. 10, tit. , Si 60; .~ ccs. aa ReI.
da c6rte de 5 de Novembro de 1872 e 6 de Maio de 1876.

Enviar os orphãos desvalidas para o arsenal de marinha, afim de
serem alistados na companhia de aprendizes marinheiros: Decr.
n. 1517 de 4 de Janeiro (le 1855. art. 10, Si 20 ; portaria de 23 de Agosto
de 1835 e aviso eirc. ('n. coU.) de 18 de Julho de 1 71, e para os arsenaes
de guerra: Decrs. de21 de Feve/-eil-o de 1832, art. 49; de 11 de Jttlho do
Inesmo anno, art. 20 , e de 29 de Dezembro de 1837.
II?



32 PRIMEI fiAS LINHA

cabir da mão a imparcial balança; e, não havendo então onde

Nomearem thesoureiros para os cofres dos orphâos : Av. n. 360 de
8 de Julhu de 1833; c quando não achar quem se preste a exercer o
cargo, com fiança. officiarao conector ou agente fiscal. afim de confiar
lhe a guarda do cofre: Av. n. 233 de 13 de Julho ae 1857.

Nomear os officiaes de justiça necessllrios para o serviço do seu
juizo' lJecr. n. 4858 de 30 de lJezembro de 1871, art. 30, e Avs. de 5
de Março ele 1873 (n. collec.) e n. 36 de 13 de Outubro do mesmo
anno.

Proverem interinamente, no caso de ·vaga. GS officios de escn l"8es,
partidores e curadores geraes. - lJecrs. do 10 de Jttlho de 1830, art. 10
e 20 ,. n. 817 de 30 de Agosto de 1851, art. 10; n. 4668 tle 5 de Janeiro
de 1 71; avisos de te de .TaneÍl·o de 1862 (n. col/ec.); n. 420 ele 16 de
Setembro de 1 65, n. 48"2 de 12 de No'vembro de 18 '6, n. 25' de t9 ele
Agosto de 1867, n. t48 de 3 de Maio e n. 328 de 6 de Outubro de t871.
n. 240 de 3(f de .Tulho e n. 464 de 1:J de lJe:;emb,'o de 1872. n. 198
de 28 de Maio de 1875, de 23 de Junho e 25 de Agosto de 1877,
e de 7 de Outubro de 1878. Designarem as substituições nos casos de
impedimentos temporarios, e informarem e representerem aos presi
dentes ,das provincias nos casos de impossibilidade absoluta desses
serventuarios, por excesso de trabalho, licença por tempo maior de
seis mezes ou por enfermidade incuravel.-Leide 11 de Outubro de 1827,
arts. 50 e 80,. lJec,'. n. 817 de 1l de Outub,'o de 185t, art. 60, n. '2;
lJecr. n. 1294 de 16 de lJezembro de 1853. a,'t. 10 i lJec,'. n. 4683 de 27
de Jamiro de 1871 i Avs. ns. 412 de 24 de Novembl'o de 1834; n.521
de 20 de Outnln'o de 1837, n. 20t> de 26 de JWlho de 1871, n. '241 de 30
de Julho de 1872 n. 13 de 9 de Junei,'o de 1 74 e de 7 de Outubro
cle 1878. Os casos de abandono dos officios de justiça está comprehen
dido no Decr. n. 1234 de 16 de Dezembro de l863.-lJecl'. n. 3797 de 9 de
Fevereiro de 1867.

Sllspenderem correccionalmente os escrivâes que perante elies ser
virem.-lJecr. n. 1572 de 7 de Março de 1855; ilvs. n. 5~1 de 11 rIe No
vembro de 1861, 1~. 176 de 15 de Julho de 1861. n. 105 de 18 de Março
de 1873, n. 258 de 3 de Agosto de lS74. n. 34 dl3 25 de Janeiro n. 46'1
de 27 de Outubro de 1875.
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M pese a justiça, vende-se pelo grosso. Bem os conheceu o

Providenciarem sobre a defesa dos filhos meneres des colonos,
apezar do disposto no Regul. de 19 de Janeiro de 1867. - Av. lt. 249
de 23 de Junho de 1875.

Procederem á divisão e demarcação dos quinhões consistentes em
terras, em execução de partilha fei ta no seu juizo. - Á 1IS. ?t. 87 de ~6

de Julho de 183'3, eTe 30 d. ilbril ele 183t e de 26 áe Maio de 18m; Acs.
da ReI. do Ot,,·o·Preto rIe 9 de Ab"il de 1 75 (Dir. vaI. o.pag. 667); da
ReI. de S. Palllo de 4àe De:emb,'o delS74 (Dil-., voI. 19, pago 630).

Exigirem das autoridades pblicilles e dos parochos as participações
dos fllllecimentos de pessoas que houverem deixado herdeiros sujeitos
ii jurisdicção dos juizes dos orphãos.- Arts. 23 e 24 do Decr. n. 243-'3
de 15 de Junho de 1'359.

Formarem culpa aos officiaes que perante elIes servirem .-Avs. de
26 de Agosto a de 24 de Nuvembro de 1 -1; :liaS não para julgarem.
Acc. do Supro Trib. de Jt~st. ri. t9 de Agosto ele t '63. As im parece
resultar da confrontação dos arts. 156 e 171 do Oodigo do Processo,
com o art. 25, S\ 50, da tei de 3 dl3 Dezembro de 1841. que sómente aos
juizes de direito deu competencia para julgamento dos crimes de res
pOllsabilidade em que estivessem indiciauos empregados publicos não
pri vilegiados.

Autorisarem os seus escrivães a terem escreventes juramentados.
quando a accum111ação do serviço o tornar necessario. - Ora.. do
liv. 10, tit.97, Si 10; lei de 2'2 de Setemb,'o de 1~ ,art. 2°, Si 1°, periodo
final.

Juramentar os escri viles que forem nompados para servirem perante
elle.-Art.2o do Decr. n. 4302'de .3 de Dezembro de 1·86:) e Av. de 27
de Setembro de 1877.

Os j ul'amentos serão deferid s e p!'e tanos spgundo a religião do
jurameutando.-Decr. n. 7030 de 6 de Setemb,'o de lS7",

Oonstrangerem os pais, tutores e curadores a fazerem a inscl'ipção
I::} ~
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Alv. de 5 de Sctpmhl'o de 1774, quando, para lhes coarctar a

da hypotheca legal do~ orphãos, menores e interdictos, no pruzo mar
cado nos §~ 10 e 20 UO art. 19 do Regul. n 3456 de 26 de Abril de 18"65.
e fazer cumprir as disposições dos arts. 201 e 203 do cito regulamento.
- A?·t. 206.

Processarem a especialisação das hypothecas geraes dos menores
II interdktos, nos ca~os em que convenha ter lugar, e julgai-a se o valór
não exceder a 500H, fazendo observar as disposições dos arts. 162. ltJ3,
164, 167, 168,170 a 177 e 179 a 181 do Regul. citado. - Art. 157 rIo
Decr. n. 3456 de 1865.

Na qualidade de julzes dos ausentes, cumprirem e fazerem oumprir
as disposiçoes dos Dec?·ets. n. 160 àe 9 àe Maio àe 1842, n. 422 de 27
de Jumho de 1845, n. 561 àe e n. 2·133 de 15 àe Junho àe t 5:1, e as da
Ord. do liv. 10, tit. 62, ~ 38; regimento ào Desemb. do paço, § 50;
art. 40 do Decr. n. 2708 de 15 àe Dezembro ãe 1 60 e 80 do Dec?·.
n. 5581 de 31 de Março ãe 1874.

A lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, que estabeleceu disposi
ções modificadoras da condição do estado servil, conferio aas juzes dos
orphãos as segulntes attribuições:

- No § 20 do art. 20 sujeita á inspeoção dos ditos juizes, quanto aos
menores, as associações autorisadas pelo governo a que forem entre
gues os filhos dos escravos, para auferirem gratui tamente os ous ser
viços, com as condições estipuladas nos ns. 1,2 e 3 do § 1.0

- No § 30 , do citade artigo dá-lhes a faculdade de inspeccionarem
e fiscalisarem o tratamento dos menores confiados ás casas de expos
tos, e ás pessofls enca.rregadas da sua educação, na falta de associações
e estabelecimentos creados para esso fim.

- No § 30 , do :Ht .1 0 , sujeita á npprovação dos juizes dos orphãos o
contrato de prest::çiio de serviços que ('om o consenso do senhor houver
feito o escravo, em favor da sua liberdade, por Cempo não excedente
de sete annos.

- No art. iio sujeita á inspecção dos mesmos juizes as sociedades
de emancipação que, na data da lei, já estivessem organi adas, ou que
de futuro se organisassem.

- No ~ 4" do art. 6. 0 , incumbe aos juizes dos orphãos dll taxarem
os alimentos, que o senhor li forçado a dar ao e cravo que abandonar
por in valido.

Compete-lhes tambem, em virtude das disposições dos regulamentos
n. ~l:l35 do 10 de Dezembro de 1871, e n. 5135 de 13 de Novembro de 1872 :
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jurisdicção, deu por motivos os que se acbão ex pendidos no seu

- Requisitar. precedendo audiencia do senhor do escravo. a matri
cula dos ingenuos, quando não houver sido feita no prazo legal. 
Art. 70 do Reg. n. ~S35.

- Remetter aos encarregados da matricula, até os dias 81 de Janeiro
e de Julho de cada anno, informações ácerca dos escravos que hou
verem soffrido transferencia de dominio ou mudança de condição du
rante o semestre.-Art. 28, n. 1 do Decl-. citado ..

- Impór as multas estllbelecidas n0 art. 35 do citado Reg., quando
lhe forem presentes contratos. que. por fali a de exhibição das cer
tidões da matricula de escravos. incorrerem na censura daquella dis
po ição da 19L-Art. 40, ~ 30 d', Reg. n. 4.'33-.

- Ordenar a juncção aos autos do in;'entario da certidão de ma
tricula dos escravos avaliados.-Â,·t. 45 do Regul. cito e 93 d.o Reg.
n. 5135. I

- Taxar os alimentos qlle aos ingenuos deverú- pagar os senho
res das mãis. no caso de aloandono. até que os menores sejão entre
gues ás associações, casas de expostos ou pp,ssoas que se encarre
guem de sna educação.-A,·t. 60 do Reg. n. 5135.

- Dar ou negar a sentimento á cessão de ingenuos de que trata o
art. 20 da lei n. 2040.-Art. o do Regul.

- Dar ou negar consentimento á transferencia dos serviços dos
ing nuos maiores de 12 annos. -Art. 16 do Reg. citado.

- Ordenar o processo do arbitramento dos s rviço do menor que
se quizer remir do onu de servir mediante indemnisação pecuniaria,
e nomear, neste ca o. cnrador ao ingeuno.-Art. 17" unico. dn Reg.
~ Nomear depositario e curador aos menore . quaudo jul17ar que

ha fundamento para uma acção, por máos tratos. castigos exce i
vos. privação de alimentos ou sujeição a actos immoraes, que aos
mesmos menores inflijão os senhores das mãis. - ~ t~nico do art. Hl
do Regul.

- Tomar conhecimento das reclamações contra a classificação. apre
sentadas no prazo ele um mez depois de concluidos os trabalhos ds.

, junta classificadora.-A.l·t. 31 do Reg.
- Declarar libertos. em audiencia previamente annunciad'l.. todos os

escravos, que, segundo a ordem da classificação. possam ser alforria
dos pelo fnndo da emancipação. e fazer-lhes entrega das cartas por
intermedio dos senhores. - Art. 4"!do R!g.

- Autorisar a ser recolbido a caixas economicas, bancos ou e tações
fiscaes, os peculios dos escravos.-Ayt. 49 do Reg.

- Expedir.mandado, com cominação de sequestro, para retirar o pe
culio do poder do senhor ou possuidor do escravo. de es abelecimento
pal'ticl~lar onde se ache, sempre que não ba sufficiente garantia, e
J
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preambulo, qu P nada trm de exag"rano: alles ainOll !'le não

ohrigllr fi rx libir. sob prna de eq"l'~tro. o p"culin de pJ< rnvM. e ao
r'·~pl,,·tl\·O. jlll'( i'. flue p-ti"prpn1 sOQ IldmillbtlAliã d, tULllrt·S e cura-
dorp~ A1'/' ;, I. Si 111l

'
('fl rln Re~.

- Mllllt!m' fi "i~ta da dedllrHçiio do spnllnr. lavrllr auto da pxístell
cia de peculio do pscravo f,üIecido. e partilhul-o. sem mais f(lr;nali·
dndps, entre os herdeiros, ou. na falta destes, adjudicaI·o ao fundo da
emancipacÃo.- Ârt. 60 do Regltl.

- Intervir afim de coagir a prestar serviços o liberto com es a clau
sula que se recusar a cumpril !L- Árt. 68 do Regul.

- Confiar ás associações, casas de expo~tos ou particulares. os in
genuoA cedirlos ou abandonados pelos senhores, ou tirados do seu
poder por máo trafll.mento.- Art. 64 do Reg.

- Mandar recolher aos cofres dos orphãos o~ peculios dos inge·
nuos, no ca o do SI lo do IIrt. R5 do Regu!.

- Inspeccionar os contratos de serviço!! dos menores ingenuos
para o fim do Si llo do cito art. 65.

- Fazer escripturar em ordem os livros de que tratão os arts. 66
e 72 do Regul. cit., e que devem existir no juizo dns orphãos..

- Fiscalisar na fórma do art. 67 do Reg. a instíucção primaria II

educação religiosa dos menores ingenuos.
- IRspeccionar as sociedades emancipadoras.- Ârt. 1;') do Reg.
- Processar a infracção do contrato de prestação rk serviços.-

Art. S3 do Regul. Vid. Acc. da Rei. de S. Paulo de 8 de Out. de 1875.
(Dir., 10, 77).

- Declarar nulla a venda de escravos, quando fOr violado o pre
ceito do art. ·to, SI 70 da lei 11. 2J 10 de 1871, procedendo pal'R esse fim
administrativamente. na fó,ma do art. 5 do Regu!. de 13 de Novem
bro.- Av. de 8 de Out. de 1875.- O Av. de 14 de Fevereiro de 1.76
manda que neste caso promova o curador geral a nullidade da venda
por meio de uma acção regtl.lnr.

- Mand~r passar carta aos escravos que nos in-;-entarios ell:hibirem
os seus valores.- AI·t. 9, SI 20 do Regul.

- lmpór multas aos seus subalt~rnos. escrivãos, curadores, depo.
sitarios e arbitradores nomeadlls, aos senhores e possuidores de me·
aoreBlivres eás associações e casa~ de expostos.- Ârt.!J do Regul.

Têm os juizes dos orphãos tambem attribllições especiaes em rela
ção ás pessoas e bens dos indios.- DecI' de::l de ltmho de 1833.

Segundo o Av. de 13 de Agosto de 1834 cllmpcte·lhes a-viventar os
rumos e preencher os titulos dos arrendatarios dos terrenOil plll'ten-
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emenilárão, e por isso o dia em que S6 inl'taurasse II. dil'posi-

cpnt..s AO~ indio . 'lunodo e~las meilidlls ~e pocJerpm tomar adminis
ti AlIvaml'lltl·. com accordlJ dls cC1nfl'lJntalltes: o caso de discussão
ellLro> ns partes d~v r m..uêl a~ para o jlliz" COllllll1lm.

PI,r v. de II' dI' Outubro '. o 01>'51110 anno decidio se que devem ser
applicados ao snstento e vestuario dos índios mai pobres e na educa
ção dos filbos destes os productos dos arrendamentos vencidos e não
cobrados, e dos que se fossem vencendo para o futuro, devendo os
juizes dos orphãos fazer a competente leceita e despeza para darem
contas.

Os juizes dos orpbãos são competentes para as execuções dos for
maes de partilhas expedidas pelo eujuizo. Disp. prov .• art. 20; Áv.
de I: de Fevereiro de 1,,3-:; salvas as decisões definitivas ou com
força de definitivas que pertencem aos juizes de direito.- Árt. 71 d<l
Decr. n. 4824.

Nos termos populosas, em que estão separados os lugares de juiz
dos orphiiós e municipal, na conformidade dos arts. 117 e II da lei
de 3 de Dezembro. e dos arts. 473 e ·17·1 do Regul. n. 120 de 31 de Ja
neiro, tambem'devem ser separadas as substituições. para no caso de
acharem-se impedidos, ao mesmo tempo, ambos os juizes dos orphãos
e municipal, occuparemos cargos os respectivos supplentes.-Av.
n. !l3 de H de 01.41. de 1 -!-lo

Os juizes dos erphãos podem casar com orphãs de sua jurisdicção,
á vista da Rtlsol. de 14 de De::embl'o de 1 'O.

Recebem juramento e posse dos presidentes das pro,incias. dos
juizes de direito e das camaras municipaes. a 'S quaes devem apre
zentar os seus titlllos.- Decrs. n. 4-302 de 'ln de De::~ntbro de 1
n. 4667 de 5 de Janeiro de 1,-,71, n. 4! 24 de 22 de 1 ovelllbro de l,'·a.
art. 50 n, 62 - de 9 de Agosto de 1 76, n. ~030 de 6 de Setembro
de 1878. 8 Av. de 27 de Setembro de I 77.

Devem os juizes dos orpbãos executar os seus cargos por si mesmos
por não ser admi sivel a transferencia de j urisdi,ção.- Ao. 'L 99 de 13
de Setembro de 1 ~ .

Os conflictos de jurisdicçiio são decidirios de conformidade com a
lei de 3 de Outubro de 183-1, 'art. 50, SI 11, e Decr. de 3 de Janeiro de 183:3.
art. 61. Estão. sujeitos às correcções dos juizes de dÚ'eito das respec
tivQS comaroas. Regs. de 31 de Janeiro de 18·1'l arts. 20 82tO, e de2
de Otltubi'o de 1851, m-t.26.

G\
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ção do cito Alv., que se acha suspenso, seria para os bons por
tuguezes um dia de sati!:.fação.

Os juizes de direito nno têm competencia para dar-lhes instrucções
que sejão obrigatorias. pois. além de muitas ontras razões c..m que se
poderia repellir essa éompeteucia, vê·se que ainda o Regul. de 2 de Fe
vereiro de 1342 limita no art. 35a autoridade dos juizes ás instrucções
e esclarecimentos que forem necessarios para solTer duvidas que oc
correrem aos outros juizes na execução do dito R"gul., limitação essa
que firma a regra em contrario. Av. n. 27 de 10 de Junho de 1843.

No caso de haver incompatibilidade de exerClCIO por causa de sus
peição entre o juiz proprietario e o emrregado proprietario vitalicio,
se a razão da suspeição fór anterior á nomeação ficará privado do exer
cicio o ultimo nomeado, jlliz ou empregado. porque é eIle quem dá
causa á incompatibilidade; seuJo, porém, a suspeição supervoniente
à nomeação. recahira o elfeito da incompatibilidade sobre o empregRdo
enão sobre o juiz, conforme a doutrina do Av. de 6 de Agosto de 1 58.

Se a incompatibilidade fór entre o juiz proprietario e o empregado
proprietario amovivel, ou o empregado supplpnte, duvera sempre ser
preferido o juiz porque não se dão igulles razões de justiça en tre em
pregados amoyiveisolJ supplentes e empregados yitalicios, para que
se respeite um direito que é concedido por toda a vida, e do qual
só a lei póde prival'o

Quando houver incempatibilidade entre o juiz supplente e o em
pregado proprietario vitalicio, devera ficar inbibide de exercer o cargo
o juiz supplente, a vista do aviso de 23 de Junho de 1 lD, devendo
passar a vara ao immerliato. por não convir que um funcciouario sup
plente prejudique o direito de vitaliciedade de outro em pregado.

Finalmente, uo caso de incompatibilidade entre o juiz supplente e o
empregado proprietario amo viveI ou o empregado supplente, deve ser
preferido o juiz em igualdacie de circumstancias, ainda supplente, por
ser essa a doutrina dos AYS. de 13 de Dezembro de 1853 e de 6 de Agosto
de 1858.-Av. n. 263 de 30 de Setembro de 1859.

E' incompati\Tel O cargo de juiz dos orpbãos:
Com a profi são de advogado, salvo em causa propria ou de pessoa

em relação a qual seja suspeito.-Ord. do tiv. 10, tit. ,S\ 2.0
Com a profissão de commerciante.-Cod. Com., aI'e. 2°, S\ 1.0
Com o emprego de lente de facltldade.-At;. n. 403 de 13 de Setem

brn de 1805.
Com qualqu~r cargo policial. - A?·t. 10, S) 40, da lei n. 2033, e art. 7

do D~cr. 7l. 4S'J..A.
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ão póde o jujz do orpbãos servir-se delles por sol-

Com o cargo de juiz de paz.-Le.i de 20 de Setembro de 1829, art. 1°,
e Av. de 13 de Outubro de 1831.

Com o de parocho.-Av. n. 110 de 6 de Novembro de 1844.

Com o de procurador-fiscal da fazenda nacionaI.-Lei de 4 de Outu
b,'o de 1 31, aI't. 112; Av. de 20 Setemoro de 1 33 e Vecr. fi. 7313 de ~O

de NOlJemol'o de 1850, Mt. 77.

Com o de professor publico.-A'·gwn. dos Avs. n. 9 de 4 de Junho
de 1 47, n.517 de 10 de Novembro de 1 61, e n. 40S de 13 de Selembro
d<l 1 '6.3.

Com o devereador.-Av. n.16! de 17 de Agosto de 1839; aíndaque
o juiz seja supplente: - Av. de 24 de Julho de I 7 .

Com o de d putado provincial, geral e senador, quan to ao exercicio,
e quanto á el ição nas províncias cm que exercerem, jurisdicção. 
Deus. n.842 de 19 de Sete,noro de I -, art. 1°, § 20, e 1 ~ de 18 de
Agosto de 1 60; n. 2675 df 20 de Outubro de I 75, al·t. 3°, n. 5, e Decr.
n.6097 de 12 de Janeiro de 1 7li, al·t. 1'> , n. 5.

E' incompative1 por parentesco:
Oom o advogado seu pai, filho, irmão e cunhado. - Ord. do liv. 1°,

tit. 4 , S; 29; Decr. de 23 de Jt~lho de 1678,. Por.t. d 29 de Setembro
de 1 45 e Av. n. 611 de 20 de De:embro de 1869; e com seo filho conta
dor distribuidor e partidor.-Av. de 2~ (te Jltlho dc 187 .

COllJ qualquer empregado do fõro, em gráo prohibido. - O,'d. do
liv. lo, til. 79, § 45, e Avs. n. 49 de 28 de Junho de 1 '43 n.266 de 3
de De.;embl·o de 18:)3 e n. S' de 10 de Fevereiro de 1869.

Oom o escrivão seu sobrinho ou tio: Ord. do liv. 1°, til. 79, 4-3,
e Avs. n. NOS de 30 de Setemoro de 1 5 , n. 153 d<l 7 d<l Maio de I
sogro ou genro: Av. n. 93 de 10 de Fevereil'O de tOO' : primo co-írmào
do. mulher: Ord. cito e Av. n. 71 de 23 d Fevel'eil'o de 1 71: cunhado e
irlllRo -Av. 11. 49 de' de Julho de 1813, e Av. n. 52' dd 14 de Nut:cm
bro de 1 IH e casado com prima CO-il'01ã da mulher do juiz, ainda que
eS'te seja supplente.-A v. de 12 de S~tembro de 18;8.

Oom juiz de direito Sl'U irmão. - Av. n. 10:) de 26 de Abril de 1 49.

A Ord. do liv. l0. tit. 79. S; 15 inclue na sua prohibiçào os paTrntes
or affinidade d.>ntro dos gráos corresponuenLes. aos de consanguilli-

Ilade. á respeito dos qua"s é e~pressa. - Art. l0 do Decr. ?'l. 6;41 de 16
de Fevereil'o de 18i8.
.,C'
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dada(26), comprar-lhes os bens(27), conservar-Ih'os em seu
poder(28), dar a juro o seu dinheiro(29), arbitrar salarios a

(26) Ord. do liv. l°, tit. 88 § 14. Cllstuma, porém, o desem
bargo do paço conceder provisão de dispensa, havenco motivos
attendiveis, e arbitrando-se a soldada competente (b).

(21) 'el\l por si, nem por terceira pe soa: Ord. do liv. l°,
tit. 88 § 30, e liv, 4°, tit. 15. A me. ma prohibição têm os pro
vedores, os escrivães, e o tutorei" e curadores. Por este modo
evitou a lei, com uma salutar severidade, as fraudes que se po
bião fazer aos desgraçado orphãos (C).

(28) Sendo Mhadas em poder do juiz dos ol'phãos algumas
cousas pertencent. s a qualquer orphão da suajurisdicção, in
corre na pella de pa~ar o seu valor anoveado e de perder o offi
cio: Ord. do -li v. l°. ti t. 8 , § 30 (Veja-se a Q,ddiçiío '16' i.

(29) Veja-se a nota 3] 0, aonde se acharáõ as exeepçõe da
regra, ou os casos e.D que o dinheiro dos ol'phãos se póde dar a
juro.

o compadresco não traz incompatibilidade. - Av. n. 306 de 11 de
Jt,lho de 1865. Vide a obra Rp.pertorio de incompatibilidades, do
Sr. Dr. Salvador Pires. .

(b) Na Ord. do liv. l0, tit.8S, §§ 13 e seguintes, manda se dar por sol
dada os orphãos que não tiverem bens,que lhes garantãl) meios de subsis·
tencia. O § 13 manda pór em arn.matação os serviços dos orphãos e
fazer-se o contrato de soldada com o lici tante que maior vantagem olTere
ceI'. Erão sempre preferidos os mais proxi.mos parentes até o quarto
gráo, e sómente Da falta deltes aceitava-se lanços de estranhos. Esta
disposição cad'ucára, porém. e11: Portugal mesmo antes da promulga
ção do Cad. Civil. como o attesta Secco, que altamente condemna equelta
pratica revoltante.- 01'1Jhan. Prat., pa'-te II, cap. 10, secç. 1', m·t. 147,
SI 2°, n. O, nota 336. Entre nós os orphãos desvalidos são envjados aos
arsenaes. - Decl·s. de 21 de Fevel'eil'o de 1 32, art. 49; de 11 d~ Julho
do mesmo anno. art 20 ; de 29 de Dezembro de 1 37 e n. 1517 de 4 de
Jo,neir'o de 1855, art. tO., § 2.°

(c) Os arts. 14:; e 117 do nosso codigo criminal consagrâo esta dispo
sição. üDecl'. n.814 de2 de Olüubro de 1851, art.3~. Si 6°, autorisaos
juizes d direito em correição a sequestrar os bens dos orphãos e pes
soas semelhantes, comprados ainria que em hasta publicl\, ou havidos
directa ou indirectamente pelos juizes, escrivães, etc., procedllndo
contra ell-eB crimioalmente.
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seus officiae (30) nem provêl-o por mai de Ire me
ze (31).

§ '12

Os alario do juiz do orpbão achão- e taxados pela .
lei (32)"

(30) Decreto de 2 de Junho de 1695 e Alv. de lO de Outubro
de 1'154 (d).

(31) Ord._ do liv. l°, tit. 91, 8.° Findos os tres mezes, não
devem admittil·os a servi'r, se não. e tiverem já promovidos
leO'itimamente. A cito Ord .. que concede aosjuizes dos orphãos
o poderem prover por tres mezes os ~eus officiaes é ~ó appli
caveI aos juizes dos orphãos que são ao mesmo tempo juizes
de fóra (e).

(32) Ord. do liv. l°, tit. 88, 49, e lei de '1 de Janeiro de 1150.
Estes salarios ão os seguintes: dos i nventario~ e termos delles,
não passando a importancia dos bens da quantia de trinta mil
réis, pertence-lhes cem réis ; de trinta mil réis até quatrocen
tos pertencem-lhes duzentos réis; de quatrocentos mil réis
para cima pertencem-lhes quatrocentos réi e nada mais. Da
partilhas pertencem-lhes dez réis por milheiro até a quantia de

(d) Estes empregados vencem unicamente as custas marcadas no
regimento que baixou com o Oecr. n. 5737 de 2 de Setembro de 1 74.
Segundo o art. 201, 30, do cito Regim., não podem os ofliciaes do juizo
dos orphãos receber as custas logo após findos os act{)s, mas D
mente no fim das causas em que fuucciouarem, sendo apenas excep
tuados os preparos das appeUações na sogunda ins ncia.-ÂlJ. n. 5&i
de 9 de De:emõ,·o d 1S6~.

Não podem, pois, es es officiaes reter os feitos por falta de paga
mento de custas, como em geral o podem fa4er os do juizo conunIlID.
Av. n. 713 de 11 de Fevereiro de 1 75.

(e) Os juizes dos orphãos são os competentes para nomearem os ofli
ciaes de justiça de que necessitarem.-Av.ll. 20,1 de 5 de Ago to de 1835:
n. 146 de 1-1 de Jll1wço de t 37, n. 33 de 15 d~ Fevar8i,'o de 1 11 , § ,lo ;

n. 366 de 13 de Outuà,·o de 1 73 e DecI·. n. 4,:5 de 30 de D -emoro
de 1871, art. 3.0 Podem ser nomeados para exercerem interinnmene
este cargo as praças do corpo policial.-A V. de 'l M JuBw de 1 ( .

6
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§ ,13

Recorre-se delles para a relaçõe do re pecti\70 dislric
to ou para o provedores da comarcas (33)"

trinta mil réis, em que devem levar trezento~ réis ; chegando
a fazenda a quatrocentos milréis, pertencem-lhes oitocentos
réis; chegani:lo a um conto de réis, pertencem-lhes mil e du
zentos réis; chegando a dous conto, e dahi para cima, dou.
mil réis, e nada mais. De tomarC'n1 contas aos tutores perten
cem-lhes sessenta réis até a quantia de trinta mil réis de ["C'n
dim"oto; cheg:mdo o rendimento a cem mil réis, pcrtencem
lhes duzentos réis; chegando a trezentos mil réis, pertencem
lh..:s trezentos réis; e dahi para cima quatrocentos réis, e nnda
mais, e i. to ou sejão muitos orphão., ou um s6. Não podem le
var caminhos por irem fól'll fazer inventarios, nem de irem to
mar conta aos tutores ou curadores, dentro de duas leguas de
distancia; nem ainda sendo esta maior podem levar caminhos
se os ditos tutores e curadore as querem ir dar onde eltes re
sidem. Indo tomar contas f6ra do lugar da su:\ residencia, nos
casos em que o podem fazer, só podem levar pordia quinhentos
réis, rateados por todas as contas que em cada dia tomarem.
Tudo o que fica dito se entende dos juizes dos orphãos que süo
ao mesmo tempo juizes de f6r:l., porque os outros ó podem le
var os salarios c a signaturas da cito Ord., 49, e nenhuns
outros: cito lei (f).

(33) ~e o recurso é de despacho definitivo, e por consequen-

(r) Os juizes dos orplJãos t6m os mesmos vencimentos que os muni·
cipaes (art.1l7 da lei de 3 de Dezembro de 1 11); o seu ordenado é de
600S annuaes; a lei n. 1761 de 2' de Junho de 18iO, art. 13, conce·
deu-lhes, porém, uma gratificação proporcional á lotação dos emolu
mentos; forão em virtude della equiparados, quanto ao honorario,
todos os j llizes municipaes e dos orphãos do Imperio, e nenhum pMe
actualmen te receber menos de l·SODa an n.uaes.

Conservou-se o antigo ordenado, e mflndou-se lotar os emolumentos
Il0S diversos municípios, e segundo ella dá, o Estado o necessal'io
para comp1etar a quantia de 1: DOa a que annllalmente têm direito
taes juizes. Se as varas municipal e dos orphãos se achão reunidas,
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CAPIT LO III

DO CUR.\DOR-GEIUL

43

CuraLl Jr-g raI a P 'oa IegiLiul'lmenle nomeada (34)

cia de appellação, vai para a relação do districto ; se é de des
pacho interlocutorio,' e por consequencia de aggravo. vai para
a me ma relação ou para o provedor da comarca, segundo a es
colha do ao-gravan te. Se a relação ou provedor está fór!l das
cinco legu'ts, vai o aoogravo por in trumento ; se está dentro
delln , "ão os Pl'OpriOS autos: Ol'd, do liv. ]0, tit. 62, ~ 3-1:.
A alçada dos juizes dos ol'phãos, que e achava regulada pela
1('1 de 26 de Junho de 1696, foi triplicltda pelos Alvs. de 13 de
Maio de 1813 c de] 6 de Setem bl'o de 1814 (g).

(34) Esta nomeação, que é privativa do juiz dos orphão',

como acontece na maior parte dos municipios, e claro que recebe o
juiz o mesmo ordenado e a mesma gratificação de600S; se estiverem
separa las, é:ldujlIiz recebe o ordenado e a gratificação da lei. Os juizes
recebem emolumentos pelos actos que pralicão. Achão·se elies mar·
cau s nos arls. 3~ a:H do regimento mandado obser 'ar pelo Decr.
n li737 de 2 Je elembro de 1 74.

O art. 3 t dispõe, quanto ás clIslas por actos não contemplados
llesse capitulo, que se observe o que a respeito dos juizes do cível
determin° rão os arLs. 3 a 2) do citado B.egim.- Vejão-se os arts. 201,
SI 30 , e 203.

(g) Das decisões profericlas pelos j ltiZCS dos orpllii:os cabem os re·
cursos de aggravo e de apellação. Este uUimo. porem, sómenle tem
lugar. para as relaçõ s dos districlos, uas comarcas especiaes, e na
gemes para os juizes de direito, das sentenças dadas em oaustlS de
valôr inferior a 500S.-~tl·tS. 66, n. 1 ii 2, o 67 n. :-1, do D.cr. n. ;~'.c! do:: 2~
de :.Yuvdlnbro de 1 71. - ~ggrava·se por peLição ou in -trumento, se·
gundo o tribuual ou juiz de direito se acha dentro das cinco leguas
do lugar onde s" llggrnva: art. 1 do Reg. d4 13 d Março de 1812; nos
ca os mal'cados no art. 15 cito e SetlS paragraphos e no art, 6.° do Deo.
u 5167 de I' de l' o\-embro de 1873; fóra destes casos não deveníõ ser
admittidos, cito nilg/tl. ad't. ~.j; são processados na fónna dos arts 19.
e 24 do B.eg. de 15 de Março cit., ti 10 a 12 do Decr. n. 5-467.

Das appellações trataremos em tempo opportuno.
2.2.
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para requerer por aquelles que são inhabeis para eslar em
juizo (315).

deve sempre recahir sohre um advogado de conhecida e expe
rimentada probidade, e que tenha as luzes e os talentos neces
sarios para bem d.esempenhar um emprego de tanta considera
ção: Aquclle que desempenha dignamente as oBrigações deste
emprego merece a estima do publico e a contemplação do sobe~

rano .. Se o interesse obriga muitas vezes a defrmder os direitos
dos poderosos, s6 a virtude póde fazer encarregar da defesa dos
desvalidos, de quem nada se espera (a).

(35; Em todos os processos em que figurão menores ou pes-

A alçada dos juizes dos orphãos, que estava fixada em 2001~ pelo
art. 70 do Dec. n. 1235 de 30 de Novembro de 1853, foi elevada a 50:lH:
m't. 23, Si 20 (la lei n. 2033; se é que so póde dar tal nome á fixação do
valor da causa, para reglllar a competencia do juiz julgador, mas com
recursos para o superior. A verdade é que, no rigor da expressão,
não têm os juizes dos orphãos alçadas. A lei n. 2033 cito só fixou,
como alçadas, a dos juizos de direito das comarcas especiaos nas
causas de valor de 100H a 500$: m·t. 67, n.2, do Dec,'. n. 48'34; o n das
relações nas causas até 2:000$, que já estava fixada no ReguI. de 1 53.

(a) O cargo de curador geral dos orphãos, de que não se faz mençiio
nas ordenações do 1'eino, foi creado, para a cidade de Lisboa o lugares
annexos, sob o nome de proll1olor do juizo dos orphãos, e foi-lhe dado

. regimento om 1511, sendo lhe marcadas as obrigações pelo alvará de HJ
de Dezembro de 1:H&. Nos demais lugares, cidades ou villas, funcl;ionava
em cada processo, por parte dos orpbãos, um curador nomeado pelo
juiz dos orphãos. Ligou·se, porém, sempre no Direito Porto Sllmma
importancia a este cargo, Secc. Orph. Prat., m·t. 11'] e segs., o o mo
derno codigo civil daquella nação regulou as attribuições de taes flWC'
cionarios nosarts. 2~0 a 2~3, 215,2'26,158, etc.-Entre nós, nos lugares
onde o cargo de cllrador gorai dos orphãos houver sido crAado legal·
mente,é eIle considerado oOicio de justiça, e como tal provido nos termos
dos Dec,'s. n. 817 d1 30 d1Allosto de 1851, n. 4633 de 5 de Janeiro de 1<71,
n. 1"29·1 clJ 1G dJ De;;ern'Ji'o de 13:>3 e n. 4333 de 27 (IG: Janeil'o de 187!.

QUllndo, porém, Hão estiver creado por Iili, pertence a nomoaçiio
aos juizes dos orphãos, os qllaes devem fazêl-a recahir de preforencia
sobre os promotores publicas: Av:>. n 115 de 27 de Abi'i! de 1 55. n. 13:>
d~ 31 de Maio d~ 1 5J, e n. 23' de 2 de Jtmho de 1360 o ao de 3 (le Olt
tubro d~ 1878; estes, depois de Ilomeados, só serão dispensados á vista
de impedimento legilimo: Avs. n. 13 de J;) de Jalleú'o de 1 58 e n. 51-1
de 5 de Novembro de 1862; não póde ter prefereocia á nomeação, para
excluir um já nomeado: Av. n. 5J7 de 21 -de Dezembi'o de ltl63.
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9 15

D"ve d'f rir- e juramenlo ao cUI'ador-geral!36).

s i6

Perlenc a curador-a 1'<11 dos orphã::: 1°, lou \':11'- e
por p.1rlc delle e eoll! I' nlI' o louvado do ou-

soas incapazes de administrar seus bens deve-se nomear cura
dor, e D. falta de tal nomeação induz insanavel nullidade: Ord.
do liv. 3°, tit. 41; e tOI'na inexequivel qualquer sentença: Ord.
do iiI'. 3°, tit. 'i5 (b).

(361 Todos aquelles que sel'vem otllciCis ou empregos publicas
devem prestar juramento: Ord. do iiI'. 1·, tit. ü'7, 15. Este ju
ramento deve el' pes~ol:ümente pl'estado pelo curador e pessoal
mente defel'ido pelo juiz:. Pego li Ord. do liv. l0, tit. l°, l°,
gloso 35, n. 6 j e .deve ser lançado ~os autos por um termo as
signado por ambo (c).

(b) O curador geral que advoga contra às interesses dos orphãos
não commette crime definido no codigo criminal. - .Jcc. da Rel. de
S. Lui~ dg 27 de Jttlho de 1875 : (D ir., 1'01. ., pago 313). E' incorupa
tivel o cargo de curador geral: - Oom o de juiz de paz. - Port.
de 13 d3 O!ttuoro de 183J, e Avs. n.33J de 14 d ~o embro de 1861
e 11.478 cl!! 20 de De.embro ele 1 72; - com o de juiz substituto.-Av.
n. 178 de 23 de Maio ele 1 7-! j - om o de promotor dos residuos.
Av. n.367 de 23 de Agosto d 1,75. Nao é incompatível:- com o de
ajudante do procurador fiscal da fazenda geraL - ,1v. n. 99 de 17
cle Jl/a"ço de 1 ,);; - com o de promotor publico.- Avs. n. 13 de 13 de
Janeiro de 1 58, It. 136 de 31 de Maio de 1 50, n. 51-1 de 5 de Sovem
b,'o de 1 62 Il n. 517 de 21 de De;; mbro de 1 J3; - com o de partidor.
embora parente, por não estarem comprehendidos ua lUsposição do
Si·1) da On1. do liv.l·, tit. 70.-Av. n. 4'J8 de 9 el~ Novembro de 1 75;
-com o de escrivão üo juizo, seu sobriuho. - Av. de 2 de Narro
de 1878. .

(c) Devem ser juramentados e empossados pelos juizes dos orphiios:
Ár!. 2' do Dec. n. -1302 d,~ 23 d3 Dezembro d3 I ' e "tv. d8 27 de Se
t!!mbao à3 1877; seguudo a religião de cada um ; Decr. n. 7,30 de 6 de
Setemb,'O de 1878; mas não podem sêl-o senã~ fi vista do titulo de 110

meação, qlle é o proprio decreto: m·!. 20 d~1 Decr. n. 4.30~ cito e lJecr.
n. 6293 de O deAgosto ele 1876.
~
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ll'o (37)' 2' licitai' (38) : 3.', ,el' ou 'ido em tudo aquillo

(37) Como o curador faz as vezes de procurador daquelles a
quem é nomeado, deve louvar-se em seu nome em quem haja
de avnliar os bens descriptos no inventario, e escolhei' entre os
louvados nomeados pelos co-herdeiros maiores os que lhe pa
recerem mais capazes: Ord. do liv. 30, tit. 17. Não tendo exacto
conhecimento delles, deverá o juiz conceder-lhe tempo pura fa
zer as necessarias averiguaçõe , para que não aconteça recahil'
a louvação em pe soas incapazes (d).

(38) Uma vez adm.ittida a licitação, cujos inconvenientes
mostrarei quando tratar de11a, não ha razão para serem exclui
dos os orphã.o que não padem li itar por si, e por isso deve o
cumdor li'Citar por ê11es portando-se a este respeito com loda
a circumspeção e prudp.nci<l, e informando-se primeiramente do
justo valor dos ben e daquf'lles quP. podem interessar mai a
seus presumidos constituiutes. O partido mais seguro em tal
caso é impugnar o acto da licitação; e quando upezar di so se
mande proceder a e11a, aggravll.r no auto do processo ou por
petição. 'ão rluerendo recorrer por algum destes modos, então
devel'equerer ao juiz do inventario que rxclua da líc.itação tan
tos bens de raiz quanto~ forem necessarios para se perfazel'em
as legitimas dos coherdeiros de quem é curador, Ainda que os
herdeiros maiores lici tasMlill todos os bens, nem por isso os ou
tl'OS perderiúo o direito á resper.tiva parte que devia pertencer
lhes, porque aliás não ba v ria na partilha a igualdade necessa
ria(e),

(d) O curador·geral é o advogado qne a lei deu aos orphãos, paro.
evUar-Ihes, em qualquer pleito judicial em IUC sejão intoressados, os
damnos que resultar·lbes-bião em caso de abandono, E', pois, dever
do curador nunca opinar em sentido adverso aos orphãos. limitan
dO'se á fórmllla - Fictt jUSWirL - sempre qlle lho parecer duvidoso
o direit.o de seus curat~ltados. Não deve ser faci! om assentir, nos
inventarias, ás preteações dos herdeiros mai r s, qLUln,lo delta purler
resultar o menor daU100 aos orphãos; não leve reccbe~' nem ter em
seu poder dinheiros ou outros bens perte:lcentes áquelles, devendo
ser deUes entregues os tutores, cuja adlllinistração tem o curador
gel'::Ll o dever d fiscalisal', para requerer ao juizo qualquer providencia.

(e) Para o capitulo em que o autor trata especialmente das licita
ções reservamos o desenvolvim,;nto de afgumas questões que a esta
materia se prendem,
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em crue os me mog orphãos inlerc"à . dire la ou inc1ir c
tamen te (39).

S17

De" m-lhe s r intimado tedo o de 'pachos pl'()~ rido:,
no iny nlaring proce so em qoe. clle figura (10).

~ l8

05. ll~ ga lario: ll:iO .'e a hão' L:1xados pela II i 4, l,.

(30) Por lima const.ante pratica se mnnoa sempre ouvir por
e~cripto o cUl'ndor-g-rrnl. não ó nos illventarios ma. nas jus
tificaçürft da dividn. ; na nomt'ações, excusa~ e rrmoçõe (le
tutores: na. emancipações, a"bitmmcntos, llbonaçõe. ue fian
ças reei ucçõe. oe tp. tamellto. J etc. (f)

(40) Oe outra . ort . não lhe seria passiveI r correr dos drs
pachos quando fo sem injustos, e não sati faria por con.ef]urn
cia ao:; obrig-ações contmhidas pelo jllramento. Em'luanto os
de. pacho . c 1ht7 não inLim:io. ni'io pas.. i'io em jn1glldo.

(4.) [ pm todas ns re po tas têm as me. mns dJfficnldarles. e
por i . o não era ju. to q\1I" a l"i taxA.. s p:1I'a todos o mesmo 11

lario, quo' deve cono ponller ao tempo n á cir ulllstancias do
trabalho, egunoo reconheceu o àIv. de' de Janeiro de 1750 c
de 10 de Outuhro de 1%4,. Entretanto pum se evitarem conti-

lf) Acerca das attribllições que compeLem aos cnradores-geraes,
quer nos actos do inventario, quer €m outros: SJCCO, art. 150 da st,a
O,·pllan. P,"aliea, Ram. Instít. 01'l)hai~. § 77, e a nota (a) retroo

Oompete ao curador-gernlc!.ll'omover o fnznr a insc1'ipç1io da hypo
theca geral dos menores e 10 terdictos, sob pena de !lcar sujeito á
responsabilidade criminal OLI civil qllC da omissão resnltar: lri n. 12-':l7
de 21 rl" S<'tt'mb'"{J d" l-'lil: I/)·/. Q', § U c.21," Rrg. II. ;JJõ:3 dd26 de
Abl"il c/p l&n, arts. 2U' e :"11. Deve ser ouvido no processo da espccia
lisação das bypotheca gerae do menore, lle ql1e tl'lltiio os arts. 157
e seglüntes do Reg. n. a153 cit - Nas remi 'sões da hypothecas legnes
especialisadas serve como curador gernl o promotor publico: a)'l. 30!
do RI'O. eit. Compel -lben obrigação prescripta no art. 2:l, § l' do D6C.
n. ·183) do 1871, e intentar a acção para o fim de obter a nnUidade
da venda elfectuacfa com violação do preceito do art. 1', 7' da lei
n. 20,l0 de 1 71.- A li. de 1·1 de Fevet'eiro ele 1876.
Z</
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Nem sempre é inl1abil para curaclor--geral aquelle que o é
para advogar em juizo (42).

CAPITULO IV

DO ESCRlV'\O DO Ol\pnlOs

§ 20

E crivão do orphão é o offl ialleaitimamente con ti
tuido (43) para pl'Ocessar o inventario e mai auto em

nuados arbitrame~tos tem-se adoptado a pratica de se conta
rem crm réis por cada resposta rladaem requerimento, trezen·
tos réis pelos que se dão nos inventarios de pouca considera
ção e seiscentos réis pelos dos outros. E ta pratica, po\·ém. não
obsta a que o curndor-geral pos a perlir maior salario. quando
suas respostas dependerem de maior tl'abalho,. poi qlle os ho
noral'ios dos advogndo:; niio se contão peja rasa. Uma res[Jo. ta
de poucas linhas p6de er obra da meditnção e estudo de mui
tos dias e digIJa de avultado salario (g).

(42) A.i~da que os eccle iasticos não podem, apezar de serem
formac!os, ad vogar em juizo sem obterem provisão e prestarem
fiança de pcssoa leiga, Ord. do liv. l°, tit. 48, e-do liv. 3°,
tit. 28, ~ 1", podelll com tudo ad vogal' pelas pessoas miseraveis,
e por isto estão nas circumstancias ue poderem ser cura
dores.

(43) Não e bnrlo legitimamente (' nstituido ou com encarte,
sendo- propril'tario, ou com provisão ou provimento, sendo ser
ventuario, é nullo tudo afluillo que processa; e o juiz que o
consp.nte a servil' é re. pousavel por todas a. perdas e damnos
que dessas nullidades resultão. Acha.ndo-se suspenso ou impp.-

(g) Os emolumentos dos curadores geraes dos orphãos achão-se
marcados no regimento de custas Ilue baixou com o Dec. n. 5737 de 2
de Setembro de 187 J, nos al'ls. 90 e 91. - Vid. Avs. n. 516 de 23 d~

Novembro de 1 69, n.407 de 3l de Outubro ele 1874, n. 67 de 10 ele Fe·
'IJel'eiro de 1875, Si 6', e de 10 de !rIaio de 1876.
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dido o competente escrivão dos orphãos, nomêa o JUIZ, por
tem po de tres mezes sómente, uma pessoa para servir por e11e:
Ord. do liv. l°, til. 96, § 8. 0 Não lhe compete, porém, essa no
meação se o escrivão tiver morrido, segundo diz o senador
Sal'din/la nu nota que se acha no repertorio da Ord., tomo lo,
pago 229, fundado na Ord. do liv. ro, tit. l°, § 23; tit. hO ,

§ ultimo, e ti't. 36, ultimo, onde se faz differença entre o caso
da morte e o do impedimento (a).

(a) Os escrivães dos orphãos são nomeados na fórma dos Decrs.
n. 17 de 80· de Agosto de 1851 e n.4668 de 5 de Janeiro de 1 71, e
Avs. ns. 324 e 328 de 6 de Outubro d& 1871, n. 210 de 30 de Julho e
n. 4.6,1 de" 12 de Dezembro de 1872, n. 196 de 28 de Maio de 1875, de 23
de Junho de 1877 e 25 de Agosto do mesmo an:1o. Devem ser juramen
tados, segundo a fórma seguida na religião a que pertencerem, lJecr.
n.7030 de 6 de etembro de 1878, pelos j luzes dos orphãos e não pelos
de direito, e por elies empossados: Decl-. n. 4302 de 23 de lJe:;embro
de 1 G8 e ii v. de 27, de etembro de 1 ' ;7; devendo, para isso, apre
sentar o respectivo titulo: Dccr. n. 6295 de n de A gosto de 1876.

os seus impedimentos temporarios serão substituídos uns pelos
outros, conforme designação do respectivo juiz: art. 60, Si 20 do Decr.
n. 817 de 1 51; salvo se o impedimento fór de licença por mais de seis
mezes, ou o substituto, por sobrecarregado de serviço não puder desem
penhar a sub tiltúção, casos em que serú nomeauo pessoa idonea, que
exerça aservenlia, pelo presidente de pl'ovincia: Al-t.10 do Decr. n. 1294
de 1858, combinado com o art. lo, Si lo, do Decr. n. 4683 de 1 71; Av.
n. 328 de G de Otttubro de 1871; nunca, porém, será substituído pelo
escrevente j uramentado.-Âv. àe 7 cle Outubro de 1878. No caso de ser
absoluta a impossibilidade de servir, por provir de idade avançada.
cegueira, demencia ou outra molestia iocuravol, segundo o juizo dos
medicos. devem os serventuarios requerer a nomeação de successor,
provando além da impossibilidade o seu bom serviço e a falta de outro
meio de subsistencia para terem direito á terça parte do rendimento
do omcio. segundo a l'espectivà lotação: lei de 11 de Outubro de 1 27,
art. 30; DeCT. n. 129,1 de 1833, art. 2.0 E' então nomeado o substitltto
pelo presidente da provincia, na f'rma do art. 50, Si 60 da lei de 3 de
Outubro de 183,1. - Decr. n. 4583 de 1871 e A.v. n. 20 de 26 de Junho
do mesm.o anno. O caso de abandono dos omeios de justiça está com
prebendido no Decr. n. 1294 de 1853.-DcCl'. n. 3797 de 9 de Fevel'eiro
àe 1867.

Os presidentes de provincill. podem prorogar os prazos durante os
quaes os empregados de justiça têm de entrar em exerciclO, sujeitaudo
essa pl'orogação á approvaçiio do governo.-Av. n. ISO do 2 de Junho
e n. 343 de 16 de Outubro de 1871-

5 7
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que .figurão p soa menores ele yjnl e cinco anno (,u in
capazes ele admini traI' eus ben (44).

(44) Quaes seJao estas pessoas o declara a Ord. do liv. i O
,

tit. 88, § 45, e tit. 90 e a do liv. 4°, tit. 103. Os a:lsentes em

Sendo temporario o impedimento de um serventuario de omeio de
justiça, que foi condemnado a sois annos de prisão com trabalho, deve
durante o tempo da pena servir um substituto nomeado, na forma
do art. 10 do Decr. n. 1294 de 1S53.-Avs. n. 241 de 30 de Julho de 1872
e n. 13 ele 9 de Janei1'o de 187.1.

Os requerimentos dos prelendentes a omcios de justiça devem ser
remettidos ao governo para resolver sobre as nomeações proviso..l'ias.
- Av. n. 408 de 16 de De.cmb,·o de ltl71.

Os pre,identes das provincias só podem annullar os concursos quando
não tiverem sido observadas as disposições dos Decrs. ns. 817 de 1d51
e 4668 de 1871. e entreLanto houver sido feito com regulàridu o um
concurso, e lhos parecer que nenhum dos candidalos é idoneo, devem
sujeitar a decisão do caso ao governo imperial. - Av. n. 319 dd 5 de
Outub,'o de 187J.

O servenLuario vitalicio de um officio não o perde pelo facto de ser
nomeado para exercer provisoriamente outro, salvo o caso de inculll
patibilidade entre ambos, no qual, ~ceitandoo serventuario a nomeação
provisoria, renuncia tacitamente a mercê primitiva, convindo, entre
tanto, que isto mesmo seja declarado no decreLo imperia1.-Av. n. 319
cito

O escrivão dos orphãos póde ter um escrevente nomeado ejuramen
tado pelo juiz, na fórma do art 2°, S; lo da lei de 2'3 de Setembro do J 2S;
mas este escrevente não póde lavrar os termos, nem escrever nos actos
deque fazem menção as Ords. do li1J. 1°, tit. 24, S; 3'; tit. 97, Si 10; ltv.3o,
tit. 19, S; 12, e A1(. de 23 de Outubro de i,sZlQ.

A suspensão correccional imposta ao escrivão de orphãos não com
prebende o escrivão de paz que exerce interinamente aquelle cargo:
Av. de 21 de Agosto de 1,,75, nem eslá comprehendido na disposição do
art. 20 do Decr. n. 1884 de 7 de Fevereiro de 1857, pois de tal suspen
são não cabo recurso algum, como já foi decidido, de accordo com o
parecer da secção de jusliça do conselho de Estado de 5 de Março
de 1869 -Av. ?h 464 de 27 cle OUÜ~bl'O da 1875.

Existem em referem:ia aos escrivãcs dos orphãos as mesmas incom-
patibilidades, que ~m geral se dão com nelação aos demais empregados.

Assim, são incompativeis com os cargos:
- De agente do ~orreio.-A.v. n. 177 de 31 de Maio M1831.
- De deputado provincial.-A v. de 17 de AI arço de 1877.
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lugar incerto, e de que não ha certeza se são vivos ou mortos,

- De juiz de paz.-Av. n. li6 de 14 de Ma"ço de 1837 ~ n. 64 de 7
de Fevereiro de 1861.

- De secretario da camara municipal.-Av. de 26 de Abl'il de 1849,

~ 6.0

- De vereador. - Decr. n, 501 de 17 de Fevel'eÍl'o de 1847, e .Jvs.
n, 208 de 19 de Agosto de 18·1\), de 1:2 de Abl'il de 1834, fi. 263 de 11
de Junho de 1862, n, 27!l de 15 de Junho de 18 '!l. '

Não é incompatível com o cargo de:
Jurado.-.Av. de 13 de Agosto de 1831.
São incompatíveis por parentesco:
Com os afins denLro dos gráos correspondentes aos de consanguini

dade, li. vista da expressa disposição da Ord. do liv. lo, tit. 79, il) ·1:-.
Decl'. n. G811 de 16 de Feve"eÍ1'o de 1878, a,·t. 1. 0

Com o adl'ogado, seu pai.-Decl'. n. 68\..') ele 1 . d~ Fe~~"eil'o de 18i8.
COUI o avaliador, seu cunhado.-Ord, do liu. 10, tit, 1(1, il) 4-5. e Decr.

n. G8-l1 de 1878, art. l°, e Av. n, 163 de 7 de Julho d~ 1859.
Com o contador, sou cuuhado,-Ord. e Decr. cits .• e av, n: 465 de 11

de OLctubro d 1865.
Com o disLribuidor. cunhado.-Ord. Decl'. e Av. cits.
Oom o juiz, primo co·irmão da mulher. -O,·d. cito e Av. n. 74 de 23

de Fcuel'eil'o de 1871. Com o juiz supplente casado com prima co-irmã
da mullJer.-Ã V. de 12 de etembl'o de 1:37 .

Oom juiz de rlireito. cunhado.-Av. n. 1-'1 de 31 de MlZio de 1872.
C m o juiz dos orphiio ,em qualquer gráo prohibido.-Ord. cito e

~ivs. n, 26.3 dp. 3 de De.rcmbl·O de 1833. n, 93 de lO d-J li'cverpü'o de I 6Q,
n,261 de 2 de etembl'O de 1870; irmão.-"tv. n. 5'1':; de 1! de Novemb,'o
de 18>!; sobrinho e tio-.4vs.n. 263 de 30 de Setembro de I 5a, '1'1.153
de 7 ele .l/a.io de 1858; Cllnhac10 e tío,-A.v. n. -l. de 28 diJ Julho de 1 -13;
sogro e genro. -A v. n, !l3 de 10 de l~evel'eiro de 1839 e Av. de 7 de Fe
ve,-e iro de 1877.

Com omcial dejusiiça, genro.-Au. ele ~ de Maio de 1 7$,
Com o partidor, cunhado.-Ol'd. e DeCl·. cits., Av. '1'1. 153 d,e'i de

.Juu.o de 1853; primo co-irmão.-Ord. cito e Av. 11.. 153 de 7 de .1/aio
de 1868.

Não são incompal.iveis com:
A.dvogado, irmão.-Av. n. 611 de 20 d~ St'tl'moro de 1aU!l, e Ord, do

lív. 10, tit. 48, il) 29.
E5crivão do Jury, irmão.-Av. n. 4.1.2 d~ 21 de J)e.en~&,.o de 1 ;) ,
Juiz compadre e concu.nuado. - Av. n.30J di II de .JL~lho diJ 1865;

Onl. do liv. 10. tiL. 48, il) 29 e Av. de 22 de Ab,-il de 1876,
Pl'oCllrador de causas.- Av. n. 113 de 27 d~ Abl'il de t 55.
PrOlnotOl' publico, sobrinho.- Decl'. n, 0:3313 de D de Fevereil'o

~eY318, UI·t 10.
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§ 2i

São expressa na lei as ua obrigaçõ'(45) e a Iena em
que incorrem no C1S0 de faltarem a ellas ([1-6).

só pátencem á jurisdicção do juizo dos orphãos quando não
têm paj, mulher ou procurador constituído: GltC1'1'ei1'a, Trat. 1°,
liv. 4°, cap, 14, n. 162; Pheb., parte I, dec, 42, e Cabed.,
dec. ] 97, n. 8.-Veja-se o cap. 24 eles/a Ob1'll (b).

(45) Ord. do liv, 1" tít.89. Os escl'ivães dos orphão , além
de deverem Oscnlisar sobre a conducta dos tutores, para infor
marem o juiz, devem ter uma escrípturação de tal sOI·te arl'lln
jada, que de um golpe de vi~ta se po sa saber, não 6 o numero
dos orpllão.s, seus nomes, idades e destinos, mas os nom de
seus tutores e fiadores. a importancia de seus rendimentos li
quidas ou a applicação que se lhes deu (cl '

(46) A .reparação do prej uizo causado e a suspensão sfLo ordi-

TabelJião de notas, cllnbado.- Av. n. 211 de 20 de Agosto d11&5J;
casado com a prima da mulher do escrivão.- Ali. n. ,1 ete 3 ete la
nei,'o de 1855.

E', porém, incompativel o eSClivão de orpbãos com o tabelÜão do
judicial e notas, que é seu genro.- i1v. de 20 ete Jttlho dq 1877.

(b) Vide nota (a) do Si 10.
(c) Oomo fiscal dus processos que correm pelo seu cartoria, o escri

vão tem restricta obrigação de velar para que neHes niio se dóm
faltas das solemuidades legaes, devendo informar o juiz de qualquer
irregularidade que appareça. O esquecimento desta obrigação, ou a
connivencia nos abusos que porventura se possão dar, constituem
materia sufficiente para ser responsabilisado o escri vão. Seguudo
vê-se na Ord. do liv. 1°, tit. SD, § 3°, deve o escrivão ser muito dili
gente em activar os termos elo processo dos inventarias que (:orrem
pelo seu cartario. Todas as vezes que os inventarias estejão retardados
sem causa que justifique a demora, é da restricta obrigação do es
cri.vão representar ::Ia juiz sobre o facto, fazendo-lhe os autos conclu
sos, para que elle tome as providencias necessarias.

Não podem os escrivães, sem incorrerem em culpa, deixar em
poder dos advogados os autos de inventario por tempo indefinido,
devendo cobraI-os nos prazos da lei; n,em podem confiaI-os a pessoas
que não forem advogados ou procuradores, salvo com despacho do
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5:0 podem o ~I'hãe elo ol'phão to, começaI' a 1'-

nal'iamente as penas que a lei decreta: pela primeira se reme
dêa o mal pas ado, e pela segunda se evita o.. futuro (d).

juiz.- Av. n. 103 de 2 de Otüubro de 1838. Devem escrever 'pessoal
menle todos os autos, termos e mais peças do processo dos inventarios
e sous incidentes: as habilitaçõés de herdeiros, as justificações ou le
galisação das dividas passivas, roquerida pelos credores; os processos
de remoç-o, e exeusas dos tulores e curadores; os de emancipação; as
justificações para licenças de casamento, etc.; po ler" Õ, porém,-ser au
xiliados per escr venles nomeados e juramentados pelos juizes, na
fórma do art. 20 , ~ 10 da lt:i de 22 de etembro de 1 2 ; este escre
vente não póde lavrar os termos de audiencia, escrever nas inquiJ:i
ções o quaesquer nctos que demandem segredo de justiça.- Ore!. do
liv. lo, tit. 2-.1, ~ 30 ; tit. !J7, lO, e liv. 30 , tiL 19, SI 12. Deveráõ cumprir
dentro de quarenta e oilo horas os despachos e sentenças dos juizes.
cuja execução depender de sua promoç!io.-Ol·ds., liv. 10 tit. 24, ~§ 7
e 1!J; li I) . 30 , tit. 79, ~ 50, tit. 80 ~SI 10 e 1l. Seeeo, Or·phan. Prat.
a1·t. 15J, ~ 20 • Devem fiscalisar a condllCta dos tlltores na arrecadação
dos bens e das vendas desles. no governo das pessoas dos orpbãos,
informando o juiz de ludo quanto a lal respeito souberem, assim
como fazerem conclusos ao juiz os inventarios, quando falleção ou
sejão removidos os llltorês, para que seja nomeado quem os substitua.
Deveráõ intimar os tutores nomeados para prestarem juramenlo, e
aquelles cnjas contas forão julgadas, para no pl'llZO marcado entrarem
com o alcance delias para O' cofro. ~ó davem fazer a~ citações por
eartas nos casos om que assim os aulorisão as Ords.; nos demais
devem ser elias feitas por mandado. -Ord•. , liv., to, tit. 8, S 32 a J2
e tit. 89; ..eco, Ol'phan. Pt'at., Zoe: eit., eRam. IlIst.Ol'pllan.,
Si~ 73 e 74.

Têm os escrivàes dos orpbãos todos os deveres que as leis inp6em
aos escriviies em geral. E' assim que têm obrigação de servir pessoal
menle o officio, salvo impedimenlo legal, no qual doveráõ ser subsli
tuidos, na fórma dos Decrs. 17 de 1 51, 120! de 1 33.46'3 de 1871. elc.,
etc. Devem tambem: Guardar os' processos para deUes darem conta, !1

todo o tempo.- Ords. do liv. lo, tits 2-.1, Si 95 e 81, ~ 2'). Ter um
livro de protocollo, onde tomem por lembrança os requerimentos das
partes e os incidentes que se derem nas audiencias. O,·d. tiv. 10, tit. '14.
~ 30 ;Al1,. de 4 de Jwtho de 1823. Si 10. - Assisti.r ás altdiencias, che
gando antes dos juizes.-Ord. do liv. I", tit. 79, 50' o quando por
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vir em fiança(47) e em el'em ca ados(48); 2° e cre,er

(47) Ainda que seja notoriamente rico e abonado: Ord. do
liv. l°, tit. 89, § Lo Esta fiança, que nas cidades e villas prin
cilJaes devia ser de 2008, e nas outras de 1508 ou de 1008, se
gundo a povoação ou grandeza dellas, deve agora ser tl'iplicada,
attenta a disposição do Alv. de 13 de Maio de 1813. Pertence
aos officiaes da camara.o arbitrar qual das fianças é nece'ssaria:
cito Ord. (e)

(48) Ord. do liv. 1°, tit. 94. § 1.0 Concede, porém, o desem
bargo do paço provisão de dispensa por tempo de um anno im
prorogavel: Regim. do Des. do ]Jaça, § 42.

impedimento não puderem comparecer, devem enviar o protocollo,
para que outro escrivão escreva em seu lugar.- Av. n. 629 de 11 de
DezeV'l-b?'o de 1837.

Como responsaveis pelos autos qu~ se processão em seus cartorios,
de,em entregaI-os pessoalmente aos juizes, quando estiverem sujeitos
a despacho, na fórmada Ord. do liv. 1°, tit. 24, SI 22.-Acc. da Rel. do
RecifedelldeSetemb?'o de 1874 (Di?'., vo1. 50. pago 636).

Em virtude da legislação h)'potbecaria, cabe-lhes:
Intimar os tutores no acto de assignarem os termos de tutella, e os

plris quando prestarem juramento de cabeça de casal, para fazerem a
inscripção da hypotbeca legal, Desta notificação lavraráõ certidão ii •
margem do termo d~ juramento de tutella ou de inventariante.
A,·t.201 do Reflul. n. 3453de26deAúJ'il de 18lr.

Cumprir o disposto no art. 203 do Regu!. n 3153 cit., sob as penas
do art. 211. Escrever nos processos de especialisação de hypotheca
geral de menores ou interclictos, de que tratão os arts. 157 e seguintes
do Regul. cito

Tem pela legislação reguladora do eStado do elemento servil, as se
gnintes attribuições :

Enviar á repartição fiscal competente as relações dos escra os
que, pe os seus cartorios, houverem sofIrido transferencia de domínio
ou mlldança de condição.-A l't. 23, SI 10 do Dec. 11. 48~5 do 10 de De
zemb?'o de 1871.

Escripturar os livros que devem existir no juizo dos orpllãos
pa;'a a matrÍllUla dos illgenuos menores entregLles ás associações, ca·
sas de elt.postos e parLicularc's, e para a matricula dos escravos liber
tados por indemnisação de seu preço com a clausula do prestação de
serviços, quer por sociedadcs emancipadoras, quer por individuos, ra·
zeudo a -escripturação de taes livros nos termos dos arts. 66 e 72 do
do Regul. n. 5135 de 1872.
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m inventario que lhes não ~ejão pertencente pel~ di lri-

Escrever !los processos para verifil:ação de abandono do escravo,
por invalido, afim de s rem·lhe tax.ados alimentos pelo juiz dos or
phães.-Art. 7 do R gul. cito e Aee. da ReI. do Ouro-P"eto de 30 de
Outub,'o de 1874(Dü-., vo1. 60 , pago 73); e em todos os mais aclos que
as leis, que regulão o estado servil, incumbirão aos juizes dos or
phãos. - R~gul. eit.

Como escriyães dos ausentes, compele·lhes:
Escrever lias arrecadações, inventarios, habilitações, jusüficações e

mais actos que se processarem no juizo dos allsentes em "irlude das
disposições do Regul' n. 2J33 ele 15 de Junho de 1, -9,

Fazer a escdptlll'Sção dos quatro livros de contabiliJaJe do juizo a
que se referem os arts. 13 e segs. do Regltl. cit.-Art. 77. 11. 1.

ExLrahir do linos da receita e de peza a cargo do curuJor, no
principi de cada mez, u conta correnle de. que trata o art. I-!. a
glli explicuti va d producto liquido arrecadado no mez anterior, com
especificação do que perten ar á conta de cada uma arrecadação e
admini tração, a qllal será auUlenticada com a ussignatura do jniz.
-A,·t n. 7 do R 'gul. dt.

Remetter no fim de cada [mno, por intermedio dos juizes, ao tue
SOlll'O, ás thesourari s provinciaes, ás coUectorias e mesa de ren·
da , uma relação das arre ad'lções de bens de ausente', vaa sede
heranças jacentes qlte eri tirem no cartorio, com declaração da daú.
da arrecadação, nome do finado. natureza e il11port~ncia dos beus
arrecadado, especificando os recolhido' aos cofres e os que estive
rem em admiui tração; se ç \l ou não conuecidos os ausentes a quem
perlenção ou devão pertencer os bens. se pende haoilitação ou recla
mação; nome do curadm', estaJo das ontas e saldo existente em seu
podar.-Art. 77 cit.. n. 3. Em compen_açào do seu trabalho têm. além
dos emolumentos pelo!f actos que pr:l.ticur. mais 1 o o do producto que
se arrecadar e apurar, depois de abatidas a uespezas do cu t ..io e
expediente.-..-lrt. S·} do Rl!gul. cito

(d) Vide Decr. U. 1572 de 7 de :Har~o ue 1 ;);) e a Con . do Cons. de
Estado que o precedeu; AvS. fi. 105 de 1 de :Har, d.. 1 73, n. ;' \ de
25 rle Janeiro e n. '161 de 'l7 de Olttubro de 1"i5.

EstiIo além disso sujeitos-a proce~so e a cnsação por qualquer dos
rimes do cap. ]0, tit. 50 do codioo criminal.

(e) Dtlvem os escrivães dos orphão , no e l.lldo actual da no -a le
gislação e direito con'llC ndinllrio, pre,tar fiauça antes de entrarem
em exercicio, ou cahio em desuso o preceito da Ord do li,. lo til. &.l,
S; lo?

Por aviso n. 1-\ de 14 de Fevereiro de 1-33 .firm:ira o governo a dou
trina da necessidade de prestação da fiança por parte dos e cri",ãe
dos orpbãos, não so devendo, porém, c n iderar a quantia 1L"'l.ad:J. pela
~ Ó
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buição(49) ou pela. depenclencia(nO) ; 3° exlrahil' fOl'mae

(4!1) A distribuição é absolutamente indispensavel, havendo
mais do que um escrivão, para e conservai' a igualdaae: Ord.
do liv. l°, tit. 'i9, 21; a ua falta induz in~anavel nullidade
em todo o processo: Alv de 23 de Abril de 1123. Ainda havendo
um. 6 tl crivão, devem os proces~os er distribuido • pOI'que de
outra sorte não poderia con tal' lagalmente que elle os tinha
proces~ado, para er obriO'ado a apre ental-os quando conviesse
ou reformai-os á sua cu. ta (f).

("'0) O escrivão que p!'ocessal' o inventario P0l' morte de um

Ord. como triplicaua pelo Alv. de 16 do Setembro ue I 14., cuja dispo·
sição só é relati"a a multas e taxas especificadas.

Em aviso n. 29 de 9 de Março de 1850, dado sob consulta da secção
de justiça do conselbo de Estado, insiste sobre a mesma d cisão do
de 1839, doutrinando mais qi.le na escriptura da fiança devia ser in
cluida certidão n gativa do registro geral das bypothecas, e ser feito o
registro uo tormo de fiança em um li\'l'o do juizo dos orphãos.-Que a
taxa da Ord. del'ia se julgar triplicada pelos Alvs. de 12 de Maio
de 1813 e do 16 de Setembro de 181-1, acres'entou o Av. n. 59 de Gde
Fevereiro de I (lã, reproduzindo quanto ao mais as doutrinas dos avisos
a fi teriores .

Finalmente, o modo de decidir adoptado te"e confirmação no Av.
n. 55. de 10 de Fevereiro de 1871. Não é, porém, obrigado IÍ. satisfação o
substituto designado nos termos do Decr. n. 12Jl de 1853. Av. de 7 de
OtI tubl'O ele lSi .

lio parecer que precedeu o Av. de 1850 opinou a secção de justiça do
conselho de Estado pela dispensa da fiança dos escrivâes dos orphãos.
dispensa estabelecida por pratica constante e rel'ocatoria da disposi
ção do ~ 10 da Ord do li1'. l°, tit. 80. O goverllo não conform<m-se
neste ponto com o parecer da sp.cção, tanto qlle doutrinou no aviso,
e [êl-o nos posterioros de 1865 e 1871, no sentido da Sllbsisteneia da
disposição da citada Ord. Fosse, poróm, qual fosse a opinião da secção
de justiça do consellio de Estado, o facto das repetidas consultas diri
gidas ao poder executivo revela não ser uniforme, como pareceu á
secção, a pratica de isentar os escri vães dos orphãos da prestação da
fiança, considerando assim abrogada pelo uso a disposição da Ord.,
abrogação aliás~de legalidade mais que duvidosa em um paiz constitu
cional; Demolcmóe, vol. 10, ns. 35e 13 :-A doutrinados avisos, constan
temente em sentido adverso li opinião emittida pela secção e apoiada
em clara disposição de lei, qual o preceito da Ord., deve ser observada
como o principio regulador nesta materia.
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do conjuges deve processar o do'outro,se ainda ao-tempo de sua.
morte existirem herdeiros menores, ou por qualquer outro mo
tivo sujeitos á jurisdicção do juizo dos orphãos : Provo de 13 de
Maio de 1534 e assento de 1'1 de Julho de 1651. Alguns auto
res, e entre elles Peg., á Ord do liv. ]0, tit, 88, § 4, n.Ú; e 1'1,

Transcrevemos em seguida o parecer da secção do conselho'de Estado
a qlle nos referimos:

« Senhor. -Em officio de 16 de Agosto deste anno o presidente da pro
vincia do Pará solicitou decisão do governo imperial sobre a duvida,
que se suscittíra, se as camaras municipaes têm ainda attribuiçãg de
arbitrar, na fórma da Ord. do liv. 10. tit 89. § l0. a fiança que devem
prestar os escrivães dos orphãos para entrarem em exercicio; e V. ~I.

Imperial, a quem f(lJ:ão presentes. além deste officio, os pareceres
motivados do juiz dos orpliãos. do procurador-fiscal da cap'ital daquella
provincia, do referido presidente, que com esta se conformára, e do
conselheiro procllrador da corõa, soberania e fazenda nacional, foi
servido ordenar que o mesmo omcio o mais papeis se remettessem á
secção dos negocios da justiça do conselho de Estado, e que elia con
sultRsse.

« Os quatro mencionados pareceres, do presidente da provincia do
Pará, do procurador fiscal, do juiz dos orphãos e do conselheiro pro
curador da corõa, estão accordes emquanto a considerar em actual e
inteiro vigor esta diS'posi ão da supracitada ordenação. « Os escri vães
« dos orphãos das cidades e villas principaes serão obrigados, antes de
« começarem a servir, a darem fianças de 200n e dos outros lugares
« será a fiança de 15' n ou de 100n, e nos mais pequenos de 50S. E a
« quantia da fiança, que hão de dar, ficará na estimação dos officiaes da
«camara, segundo a povoação e grandeza do lngar,» pelo que pertence
à obriga;ão dos escrivães de prestarem fiança, como o declarárll. o
aviso de 14 de Fevereiro de 183 .

« Discordão. porém, emquanto a determinar a autoridade perante
quem essa fiança se deva prestar e ser previamente arbitrada; por.que
se prevaleceu na provincia a opinião emittida pelo fiscal, e adoptada
pelo presidente, de que as Rctuaes eamaras mnnicipaes ainda são as
competentes, e as legalmente encarregadas de arbitrar e fazer regis
trar a fiança dos escrivães dos orphãos, em contrario pronunciárão
suas opiniões o juiz dos orpbãos da capital da provincia, e nesta cõrte
o conselheiro procurador da coroa, soberania e fazenda nacional, pela
razão de não competir ás camaras municipaes o desempenho de uma
attribl1ição, que, dada Oll encarregada ás camaras municipaes ante
riores pela ordenação, não só lhes não foi especialmente incumbida
pela lei do 10 de Olltllbro de 1828, mas até mui expressamente lhes foi
tirada pelo art. 90, que decretou a revogação de todas as leis, alvarás.
9 8
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sustenlão que, ainda sendo maiores todos os herdeiros, quando
morre o ultimo cõnjuge, eleve o inventario deUe fazer-se no
juizo dos orphãos; mas esta opinião, sustentada tamb m por
G~~e1'reil'o, Trat. l°, cap. H, lív. 1·, n, 7JJ, náo me parece con
forme com a Ord.. do liv. l°, tit. 88. Ainda que todos os her-

decretes e mais resoluções, que davão ás camaras outras attribuições
ou lh.es impunhão outras obrigações diversas das declaradas neUas.

«E manifesta·se, portanto, que a duvida sobre que se pretende a de
cisão do governo, é só relativa á autoridade que ora deve arbitrar a
fiança de que se trata.

« A secção se apressaria a tomar em consideração esta materia, e
desde já se occuparia exclusivamente de solver a questão sobre a com·
petencia da autoridade a que ora incumbiria arbitral' a fiança dos
escrivães dos orphãos, crngi'1do-se assim aos termos restrictos da
ordem que teve para a consulta, se firme estivesse na persuasão de que
ainda regula eUl inteiro vigor a Ord. do liv. 10, tit. 80, § 10, que essa
fiança decretára, e regras estabelecôra para seu arbitramento, prestação
e registro; mas, porque entrando em duvida a este respeito. se sente·
propender para.a parte negati va, julgou de seu dever (com permisssão
que implora de 'V..M. Imperial) expõr primeiraçnente as razões que a
isso a inclinão, e pelas quaes entende que in.vigorosa, como abn>gada,
se acha a referida ordenação.

« Asecção~Senhor, tem elI' seu pensamento firmada a idéa de que a Ord.
do liv. 1°, tit. 89, § 10 se acha 'DO todo antiquada e já sem vigor, não só
por um simples desuso, mas mesjI\o mais eJIectiva e separadamente
por UI:!? uso contrario, pela pratica. que desde longos annos se encon'
tra em directa opposiçiio do que neUa se determina, tendo·se permito
tido aos escri vães dos orpliãos a posse e exercicio dos seus oJTIcios sem
a prestação de uma fiança, tante quanto tem acontecido e é constante
a respeito dos tabeUiães do judicial e notas, que a Ord. do liv. 10,
tit. 80, Si 20 , obrigava a prestar fiança antes de começarem a servir,
e que de tempo immemorial são providos e admittidos, sem ella, ao
exercicio.

« Neste mesmO pensar têm estado evidentemente os juizes dos 01'

phãos, que têm admittido e consentem elu oxercicio os séus escrivães
sem terem dado fi~'llça; os juizes de direito, que nas suas correcções
nada tem provido a este respeito; o governo impel'ial, que, apezar
do que se declarára no aviso de 14 de Fevereiro de 1839, tem provido
os olIkios dos escrívães dos orphãos sem a clausula de deverem dar
fiança, e sem eUã tem conservado os serventuarios, não os conside
ranuo, nem aos juizes, comprohenclidos nos elelictos elos arts. 138 e 156
elo codigo criminal, para mandar fazer-lhes en'ectiva a responsabili
dade, e a assembléa geral legislativa, que, a respeito desta fiança,
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deiros sejão já maiores ao tempo da partilha, deve alia fazer-se
no juizo dos orphãos se algum dos di tos herdeiros era menor
quando o inventario se começou, pela regra de direito; Ubi

nada dispõe na lei de II de Olltllbro de 1827, no Decr. de 10 de Julbo
de 1830, na Disposição ProYis., e na lei de 3 de Dezembro de 1841,
porque tem providenciado sobre o provimento dos officios e adminis
tração de justiça; e mui provavel é que. para se introduzir e conser·
"ar esta pratica. tenha concorrido a bem fllndada ponderação da in
sufriciencia ou plena nullidnde, em relação aos fins para que fóra
estabelecido, de UOla fiança, cujo maximo não excede á quantia de
2008. mais que insignificante nas actuaes circumstancias.

« Apeznr disto porém (que merecerá ou lIào a appro\Tação de V. 1\I.
Imperial). a secção consulta sobro a duvida, a que se refere a ordem
imporial, com o sell parecer, do que os aclos de reglllar o valor das
fianças dos escri'ó'ães dos orphãos. onhecer da idonoidade dellas e
fllz61·as registrar, sajão considerados como allriblli"ões on como obri·
gações, deixárão de ser cargos das camaras municipaes depois da lei
de 1 de Outubro de 1 , que não as tendo especificado em algum dos
seus artigos. concluío no art. 90 decretando a revogação de lodos os al
varás, leis. decretos e resoluções que d.\Vão ás canJaras outras attri
buições, ou lhes impunbão outra obrigações diversas das declaradas
nella; e de que em tae circul1lstancias, se houver de vigorar a lleces
sid'1.de de dar fiança, ella se prost8 perante os respecüvo- juizes dos
orplJãos. observalluo'Se o que está disposto na Ord., liv.lo• tit. I:llJ. Si 10,
e no tit. '. Si 40, a que se reftlre. com as alterações que ora são indis
pellsa\'cis, conforme a legislação actual: primeira. de ser incluida na
escriptllra certidão negativa do registro geral das bypothecas, rela·
tivas aos bens que se sujeitarem á fiança; segunda, de ser feito o r gis·
tro da oscriptUl'a 1\1 um livro proprio do juizo, visto qlle o não deve
SOl' na cn.mara municipal, etc.-~ala das sessõe do conselbo de Estado,
em (2 do Dezembro de I 1. .-José A.ntonio da Silva ,llaia.-Caetano
Maria Lopes Gama.· - Antonio Palllino Limpo d A.breu.»

(f) E' faci! de descobrir a razãu CJ ue le,ou os legisladores a estabe
lecerem a necessidade da di tribuiçã das 'ausas desde que no jllizo
haja mais de um e:crivão: ella tem principalmente por fim igualar o
serviço entro os escrivães, e armar-lhes a competencia e responsabili
dade para os t·'rlllos dos procossos e glUl1'lla dos autos respectivos.
Cod. do procas. Civ. Port.• ai·ts. IRS a 177.-Quando bu um s· escri
vão não ha neces idade de distribuição. - Decr. de 13 de Setembro
de· 18~7.-A faUa de distribuição nii:o acurreta l\ nullidade do feito.
Disp Prov., art. 26, que revogou o Alv. de 23 de Abril de 172;~ e resta
beleceu as disposições das O,.ds. do liv. 10, is. 21. Si 40 eCo, 27,
~'!mico, e 79, SiSi20 e :Jl.-Vide CoJ. do ProC'. Cio. P01·t., al·t.130, S\4o

e 160. ~ unico.-Vide Ram., Inst. Orph., ~ 75, n.2.
3Q
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de partilhas sem lhes serem pedidos(Qi) ; 4°, l'etal'dar o ex-

senteL acceptllm est judicium, ibi et finem (lCCipe1'e debel. A opi
nião contraria seguida pelo cito Gue1'l'eil'o, Trat. l°, liv. 4·,
cap. 14, n. 1;::'8, por Pego á Ord. do liv. l° tit. 70, § 13, n. 1 e 2,
golos. ]5, e por Mend. a Cost., parte II, liv. 4°, cap' a.·, n. 16,
parece-me insustentavE:I, apezar de se ter julgado por ella nos
tribunaes superiores (g).

(51) Lei de 10 de Outubro de 1'754. Ainda 'lue esta lei é pri
vativa para os Estados da America ella é applicavel nesta
parte a todo o reino, pois que a sua disposição já antes della
era adoptada na pratica, segundo se- vê ua nola do senador
Thcmudo, que vem no tomo '0 do Repert., pago 229, pela ma
neira seguinte: « Vi julgado que os escrivães dos orphãos não
podem tirar cartas, folhas nem formaes de partilha, sem as par
tes lhes pedirem, e hão de fazer termo as ignado, como lll'os
pedem; e não sabendo escrever se assignará o terilJO per duas
testemunhas.)) Ainda que lhes sejão pedido os formaes de
partilha pertencE'ntes aos orphãos, não devem extrahil-os antes
da emancipaçãp: eit. lei da 18 de Outubro de 1754. O contra
rio, porém, de tudo isto é o que fazem a maior parte dos e cl'i
vãcs, que não ó constrangem os herdeiros maiorlls a til'!lr seus
formaes ou cartas de partilha., ma obrigam os tutores a ex
trallir e pagar os que pertencerem aos orphãos e menores; e,
se recnsão annuil' a isso fazem-lhes toda a q ua] idaJe de violen
cias. E' verc\ade que tambem ha escl'ivães honrac\o , eque talD
bem lIa n::agistrados que sabem punir aquellc que o não são (Il).

(g) Vide nota (b) á noto 15 do Sl 60, e art. 169 do Cad. do Prac. Civ.
Port., onde se dispõe: Os invl'ntarios de maiores, que por qualqltt'1'
circumstancia passa,'em a SI'/' de meno,'ps, pr'osegtt'iráõ no mesmo
juizo e cart07-io a que já estive1'em cUst,"ibttidos,. e o mtismo s(' obser
vará quanto aos inventariús d menores que llassa1'em a SP.'l' de
maio7·es.

(h) As sentenças de formal de parti] lias deveráõ conter: primeiro,
a autoaçâo; segundo, petição e auto de inventario; terceiro, tleclara·
ção de hllrdeil'.Os; quarto. collação do herdeiro em fuvor de quero se
passa o Cormal; quinto, procurações; sexto. as declarações eQill que
se encerra o inventario; setimo. despacho de deliberaçi\o de partillla;
oitavo, citação dos llerdeiros para verem proceder ó. partilha; nono',
auto e calculo da partilha, e pagamento respectivo; decimo, sentença
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pediente dos processos por qualquer pretexto(52)' 5°, le
var maiores emolumento do que aquelles que lhes perten
cem(53); 6°, receber dinheiro á éonta das custas antes de

(52) Nem mesmo o de lhe não ~agarem os seus emolumentos,
pois q ue ainda neste caso devem os escrivães continuar com o
expediente do processo, e requerer executivamente contra os
devedol'ps se não tiverem passado os tres mezes: ardo do
lív. 1", tit 24, § 41 i tit. '79, § 1 ,e tit. 84, 30 (i).

(:>3) ardo do lív. l°, tit. 24 § 42. Quaes SE'jão os emolumen
to. dos escrivães dos orphãos o declara a ardo do liv. 1°,
tit. 89, se bem que farão augmentados alO'uns delles nos regi
mentos que os cOrl'cgedores das comarcas fizerão provisoria
mente por ord('m régia, e que ditYerem muito uns dos outros.

ma lei, que regule geralmente este!> emolumentos, é muito
necessaria (j).

que a jltlgar: A,-t. 13 do Regim. de custas de 2 de Seterabt-o.-Devem
ser nellas transcripto o conhecimento do imposto de -transmissão de
propriedade. - Av. n. 40 de 27 de Jane-i,-o de 1 75; e devem ser
assignadas pelos juizes de direito, nas comarcas gemes Das partilhas
que elles julgarem. - Ace. da ReI. de S. Pat~lo de 11 de Abril de 1676
(Di,-., vo1. 12, pago 119).

(i) °Av. n. 76 de 11 de li'eve,.eü·o de 11l75, que deciclio r sultar da
confrontação dos.arts. 199. 201, SIlo, 203. 2. parte, e 204 do Regim. de 2
de Setembro de 1874. e Avs. de 3 de Outubro de 1853, 25 de Janeiro

_de 1836 e 13 de Olltubro de 1 5" a faculdade, para os escrivães e mais
oilÍciaes do juizo. de reterem autos e papeis por falta de pngamento
de custas, exceptuou os escrivães dos orphãos, á vista do SI 3odo
art. 201.

(j) As custas a quo têm direito os escrivães qos orphãos achão-se
marcadas no cap. 40 do Regim. de 2 de Setembro de 1 7-1.-: Os que rece
berem custas mais elevadas do que as taxadas nesse capitulo, incor
rem nas penas disciplinares decretadns no art. 19,1, as quaes serão im
postas pelos j llizes, sem reCllrso algulU, nem mesmo o de habcas
corpt's.-A~. dg 20 de Af..rço de 1876 e Acr:. da, ReI. de S. Paula de lSde
])e..em/;".o d.: 1875 (Di.r., vaI. 90 , pago 33!) -Aos escril'àes dos orpbã61il
não compete pelas buscas, a requerimento de lJarte nos livros de en
trada e sahida de dinheiro do cofro, o emolumento do art. 121.-Av. de
29 de Ab,-il de lS76, SI 4.0
3~
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contados(M) j 7°, servir-se dos orphãos por soldada(õõ) ou
comprar-lhes seus bens (Mi).

(540) Ord. do liv. l°, tit. '19, § 16. Provando-se que antes
disso recebêrão alO'uma cousa, ainda que fo~. e PRI·A. o rlescon
tarem ao depois, perdem os officios para sempre. Esta lri, que
teve em vista evitar as extorsões que SP. fazião ao~ miseraveis
litiO'antes, qUE' sE'mpre estão em divirla por maio 'lue tpnhão
dado, é. pre. pntf'mepte mal executada em qua i todo o rpino,
sendo por isso frrquenti simas a queixa daquelles que no fim
das caUi'as . fio obrigado a pag-nr por intolro tonas A.S cu tas,
sem que lhes ahorlpm as quantias flue já tin1tão dado, mns sem
recibo. Os mngi. trai1o~ que fizerem executll.l· a cito Ol'd., e que
não perdoarem nos infractores della, além de cnmprirpIU com
o eu dflver, scr1i.o abençoarios prlos moradores do seu dis
tricto (k).

(55) Ord. do liv. l°, tit,. 89, § 8° .11.
(li6) Nem mesmo no caso de serem vendidos em ha ta pu

blica, pois que a Ord. do liv. 1", tii;. 89, § 8, não exceptua ca. o
al~um, e por isso geralmente dpve entenrler SE', accrescpndo
que os bens dos orphãos nunca podem vendpr-se senno em
basta publica, ou seja pll.ra pagamento de dividas, ou para os
flnsde quetl'ataaOl'd. doJiv. 1", tit 8,§§25e26(m).

(k) Os escri\'ães dos orphãos não podem receber as custas que lhes
competirem, senão depois de findos os inventa.ios e mais' feitos pelos
ql1aes lhos sejão devidas. -A.1't. 2 II, !\i 30 do Regjm. de 18;·(; c aquellcs
que as receberem anLes, ainda q110 os invenLariantos Ib·f1.s qlteirão
pagar, rec' bom cusLas indel'idas e incorrem na disposição do nrt. 193:
Av. n. 413 d~ '!.7 d~ Setemb,'O d~ 1. '10; o 'lue não so entende, porém,
llom o preparo das appellações: Av. n. 56.! de li de De::embl'o de 1, 65.

(I) Ord. do liv. l°, m. 83, § 1 ~i Secco, Orpltan. Pral., art. 118, § 1.0
Segundo o Alv. de 2,1, de Julho de 171~. ~ Lribunal do desembargo do

pRÇO podia dispensar essa prohibição; como. porém, a nossa lei de 22
de Setembro de 18~8 nada determinou a semelhante l'e 'peito, não ha,
segundo a legislação vigente, caso algum elll que essa prohibição po~sa

ser relevada.
(01) A violação deste preceito sujeita o escri\'ão ás penas do art. 116

do Cad. criminal; Regul. de 2 de Outub?'o d~ 1851, rtTt. 33, § (jo; art.293
da Consolo das leis civis e not.,. Secco, loco cito : Ord. do liv. 10, tit. 6'?,
Si 38, tit. 88, Si 30 e tit. 89, ~ 8.0
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§ 23

63

Devem gilardar os processo que lhes forem distribui
dos(57) e a i lir á audiencia (58).

(:'>7) E ta obr[gação dura por tempo de trinta annos, que a
respeito dos inventarios começão a correr desde a emancipação
do ultimo dos herdeiros, e nos outros proces os desde que a
ultima sentença nelles proferida pa. ou em julgado porque só
ntão s repu tão findos. Desencaminhando-se o proce sos au

tes de te t mpo devem os escriviills reformai-os á sua custa,
salvo prO'Vando que se desencaminháriio pOJo ca o fortuito:
Ord. do liv. l°, tit. 84, 824, e do liv. l°, tit. 2ll 25.

(5 ) Esta obrigação, que comprehende geralmente a todos os
escrivãe , Ord. do liv l·, tit. 79, ::l 5, deve s r especialmente
de empenhada pelos escrivães dos orphãos, porque, além de
que os litígios pertencente a este juizo cxiO'em mai prompta
expedição, é no fim das audiencias que devem arrematar-se os
ol'phãos por .oldada, a cujo l!cto devem a :-i. tir os escrivães
respectivo para lavrarem os t rmo ne rs~ario~, na confor
midade da Ol·d. do liv. l°, tit. 88, § 13. Qunndo, porém, por
1 g-itimo impedimento não poderem ir pI' oalmente devem
mandnr o protocollo ao companheiro, as;im como os livros e
autos necessarios (n).

Levanto. o Dr. Teixeira de ~'reitas a 'questão: Se esta prohibição
procede ainda quunto ao éscrivão que não funccionou no inventario?
E responde affirmativamente, opinião que nos parece ser a unica sus
tentavel á vista do. probibição geral da Ord., liv. 10, Ut. ,Sl30.-De
cidio o Tribunal do. Rel. da côrte em Acc. de 13 de Abril de J ôG que o
escrivão dos orphãos pôde comprar bens de um inventario em que hajo.
servitIo, com tanto que taes bens tellhi'io sido lançados ao meeiro ou
meeira, e não pertenção aos orphãos, decisão que conforma-se com o
preceito da Ol'd , liv. 1°, tit. ,Sl 30. que deve ser entendido virtual
mente.

(n) Os escrivães têm obrigação de comparecerem cedo nos dias e
lugares das audiencias, de maneil'a que elles agua1'dem pelos jui~es

e não os juizes POl' elles: a,-d. do liv. 1°, ti.t 79, Sl 5.°

Vide Av. n. 629 de 11 de Dezembro de 1837 e nota (c) deste capitulo.
32.
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CAPITULO V

DO CABEÇA DE CASAL

§ 24

Nem sempre depende do arbiLrio do juiz a nomeação do
cabeça de casal (f:>9).

(59) Por morte de um dos conjuges fica o outro na posse do
bens, e cubeça de casal por e1eterm inação da Ord. do liv. 4°,
tit. 95 e tit. 96, §§ 6 e 9. Se aquel1e que morre é vi uva, eleve
ser nomeado para cabeça de casalo co-herdei ''o mais velho, se
com elle vivill. ao tempo do fallecimento, aliá" um dos outros
em quem se verificar esta circumstancia. Se nenhum delles
vivia com o inven~ariado, deve o juiz nomear aquelle que
tivel' mais conhecimento dos bens e probidade. As questões
suscitadas sobre a nomeação de cabeça de ca aI devem ser de
cididas summariamente pelo juiz do inventario, que concederá
os recursos legitimas e sem suspensão. Vf'ja-se a "ola fi (a).

(a) Ohama-se cabeça.de casal a pessoa que tem a posse dos bens
da communhão e a quem os herdeiros vêm pedir partilhas C. da
Rocha, vol. 20, ~ 474 No caso de morrer alguem deixando herdeiros,
era necessario que uma pessoa ficasse encarregada de promover o
processo que a lei estaluio para, P01' meio deHe, fazer a divisão dos
bens entre aqueHes qlle ti vessem direi to de succeder ao fiuado.

O cargo de cubeça de casalou é conferido pela lei, ou pelo juiz,
Quando morre o marido, a mulher fica sendo cabeça de casal; quando

faHece a mulher o marido continúa na posse velba que já tinha.
Ol'd. do liv. 40, tU. 95, PI'. tit. 96, ~~ 1°,70,80,9° e 14, e liv. 10, tit. 88,
S;~ 4°, 60 e 8,0

Nos casos de não haver conjuge sobrevivo, será cabeça de casal
o herdeiro de probidade que com o finado residia; em falta de alguem
nestas condições. outro qualquer, na conformidade do que ensina o
autor na nota supra.

Para que o conjuge sobrevivente possa fis:ar como cabeça de aasal
é preciso que o matrimonio tenha sido consummado; que ao tempo
em que se finoil o premorto vivesse o sobrevivo aom elle em casa teúdo
e manteúdo. No caso de separação por sentença obtida em juizo com
petente, cessa a regra da Ord. do liv. 40, tit. 95, para qualquer dos con
juges arrogur-se a posse do casal, se ambos motivárão o divorcio; e
na hypothese de ser este proveniente da culpa de nm só delles, sobre
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esse recahe a perda do direito de ncar em posse da herança.-Val.,
Partit., cap. 60, n. 46 e segs., eRam. Instit. O'rphan., noto 608. O ma
trimonio putativo produz 01 etreitos do regular, quanto a conferir ao
conjuge sobrevivente a posse de cabeça, de casal. - B. Carn., vol. 20,
SI 130, ns. 4, 5,6 e7. C. da Rocha, SI 474; Men. Juiz. Divis., cap. 2°,
SI 50; Ptl-eira e Sousa, Linh.. Civ., noto 1021 ao SI 504; Secco, Orphan.,
Prat.,parte I, cap. 3°, sec. lo, art. 77; Consolo das LeisCiv., arts.148
e 149. Não perde a mulher a posse da herança pelo facto de passar
a segundas nupcias.-Val., Part., cap. 6°, ns. 60 e 61. Passa, porém,
tal posse a ser exercitada pelo segundo marido, com quanto o facto de
exigir-se a citação de ambos para o inventario do pl'imeiro casal, praxe
adoptada em alguns juizos, tenha parecido a alguns i ndicar a conser
vação da posse de cabeça do primeiro casal na mulher.-DiT. 13,768.
Sómente nos bens communs e partiveis tem lugar a posse da Ord.
do liv. 4°, tit. 95: Consolo da Leis Civ. art. 152, Ord. cit., SI 40; de onde
se segue que o conjuge sobrevivente não tem direito de ficar como

_ cabeça de casal, quando o seu casamento com o finado houvesse sido
realizado por dote e arrhas, ou com qualquer outro contrato exclu
sivo ou limitativo da communhão de bens: Menezes., J!<Íz. Divis.,
loco cit., not.10 ; Secco, obro e loco cit., noto 195; B. Carn .• loco cito
rls.8 e ,eguintes, Val.; Partit .. cap. 60, ns. 34 e 35; salvo' o caso de
estipulação expressa nesse sentido feita na escriptura ante-nupcial.
Val., loco cit., n. 42, eRam., Orpllan. Prat., SI 87, n. 1:

Vidi tamen aliquando maximo connatu contendi inter viras doetos,
quod ea clausula ceoseatur apposita, licet non apponatur in instru
mentis, eo qUGd solita sit apponi de consuetudine notariarum ex illo
generali, clausulas apponi 130litos de stylo curice, censeri adjectos,
licet ommittantur et notarius semper prcesumitur rogatus a partibus,
ut clausulas consuetas apponat.-Val., Pal'tit. cap, 6, ns. 43 a 45.
Vid. Pllebo. pal'te I. ai-esta 18.

O Dr. Socco na sua abril. acima citada reclama contra a confusão
que se tem feito das duas fllllcções de cabeça de casal e inventariante,
Para se conhecer que estas expressões têOl significações juridicas di
versas, diz eUe (nota 193), basta notar que cabeça de casal (o mesmo
que chefe, o primeiro, o principal do casal da família) não póde ser
um estranho, que não seja herdeiro e da familia desse casal, condi
ção que uão é necessal'ia no inventariante, cujo termo nada mais
significa n!lm importa senão a pessoa incumbida de assentar os bens,
de os dar li. arrecadação, no inventario, independente da qualidade de
hel'deiro, 'qualidade essa que é essencial no cabeça de casal propria
mente dita, segundo se deduz da Ord, do liv. 10, tit , SI 4, e lív. 4',
tit. 95 e tit. 96, SISI 40, 80 e 90 .... Todo o cabeça de casal é inventa
riante, mas nem todo o inventariante é cabeça de casal.

No caso de ser menor o unico herdéiro existente, quem deve ser
nomeado cabeça de casal?
H 9
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São os autores concordes em- decidir que deve neste caso. ncahir a
designação de inventariante e cabeça de casal sobre o tutor. - Secco,
loco cit., art. 75,n. 5; Menezo., 00. cit., Sióo, e Cad. Cív. Port., art. 2069.

O herdeiro que estiver na posse da herança deve ser mantido nelIa,
podendo os outros requerer-lhe partilha, mas não com possessão ma
terial dos bens. Entende-se que isto procede no caso de igualdade de
direitos, e quando o herdeiro que estiver na posse não fór parente
mais proximo, ou que estiver em melhores condições para ser cabeça
de casal. é o que se deduz da Ord. do liv. 4°, tit. 96, Si 14.

Quando o herdeiro, a quem competir ficar como cabeça de casal, fór
mulher e casada, ficará elIa mesma, ou o marido, como inventariante?

O marido, diz Secco: 10, porque é o chefe da casa e absorve os di
reitos da mulher; 20, porque o marido, como meeiro ordinariamente,
ou pelo menos interessado nos rendimentos da herança, quando
meeiro não seja, sempre é herdeiro por cabeça da mulher; 30, porque
não é a mulher que ha de estar em juizo, mas o marido, que pelo
menos a .ha de assistir"

Tem, pois, o cabeça de casal a posse e administração dos bens da
herança; são protegidas essa posse e administração pelos l'emedios
possessorios, empregaveis mesmo contra o herdeiro que apossar· se
de bens do espolio, sob o pretexto de serem equivalentes ao valor da
sua quota hereditaria, que é aliás indeterminada, achando-se a he
rança p1'o-indiviso. Vid. nota '64.

PMe o cabeça de casal demandar e ser demandada independente da
citação e assistencia dos herdeiros?

Distinguem os escriptores o caso de ser o marido o conjuge sobre
. vivo e cabeça de casal, do em que é cabeça de casal a mulher.

No primeiro caso entendem que sem a assistencia e citação dos her
deiros pMe o marido, cabeça de casal, demandar e ser demandado,
e isto porque na coustancia .do matrim01;l,io é o marido quem repre
senta os interesses do c!j.~al e defende judicialmente'os seus direitos,
sem para isso necessitar do assenso de pessoa alguma; ora, segundo
as proprias expressões da Ord., liV. 4°, tit. 95, princ., o marido, na
posição de cabeça de casal, continúa na posse velha que tinha na
constancia do matrimonio; parece, pois, que deve continuar a exerci
tar os direitos que no estado de casado lhe 'dava a posição de chefe da
sociedade conjugal, couvindo notar .que, quer demande, qner seja
demandado, no caso de vencer o pleito, esta vantagem aproveita a
todos os herdeiros, ao passo que, nq caso de perda da demanda, não
ficão aquelles obrigados pelo insuccesso da causa do cabeça ele casal.

A mulher, porém, só entra na posse e administração dos bens por
fallecimento do marido: não são, pois, identicas as cÍl'cumstancias.

Não são uniformes os AA. na solução da questão.
C. da Rocha distingue a hypothese de acção nova da do prosegui

mento d!l acção já intentada oú iniciada em vida do conjuge fallecido.
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No primelro caso, diz elle, sendo demandado o cabeça de casal,
homem ou mulher, por dividas ou por Otttra qualquer acção, póde de
fendêl-aj no caso de ser absolvido, a sentença aproveita a todos, mas
no caso de condemnação esta não obriga os coherdeiros que não forão
ouvidos. Emquanto ás acções, sustenta o mesmo escriptor que o
cabeça de casal póde intentaI-as, ainda que tenha unicamente por fun
damento a utilidade do casal.

Quando, porém, as acções já estiverem pendentes no tempo do de
funto, para que o cabeça de casal possa proseguil' llellas, faz-se pre
ciso o assentimento dos demais herdeiros

O. da Rocha dá como fundamento desta opinião o facto de ser o
cabeça de casal collocado pela lei, na posição de administrador da
massa commum, posição essa que bem cOl'l'esponde a de um procu
rador ou mal)datade legal. - C. da Rocha, 20 vol., noto U ao § 475.
Em seu apoio cita B. Odrn&iro, vo1. 20 , § 13l, n. 6 e segs., e VaI.,
cons. 12 ,n. 4, ibi: Et hillc 'excit pt'atica regni, quoduxor, qucemanet
in capite et possessione casalis, convenít'i possit pro onet-ibus derunct~

solvendis, etc.
No seu tratado de Parto opina VaI. do seguinte modo: !Bta vero

possessio et caput familire non operatnr, nisi illos tantum etTectus,
quos refert lex regia, non° veró quod possit nomine omnium hreredum
lites movere, et creditores convenire. vel ab illis conveniri, unó omnes
citandi suot, et ito servat verior praxis lleet aliqni l'enitantur. et ad
omnia uxores existentes in capite casalis admittant, tam.ad agendum,
quam ad respondendum, etc.

Moraes. Execut., cap. 6, n. 54, estabelece a distincção reproduzida
por O. da Rocha:

Facienda est distinctio ioter casnm, qno lls fuit defuncto contestata,
et inter casum quo lis de novo incipit adversus conjugem superstitem:
et primo casu cum defunctus sit obligatus illstantice, illaque in omnes
ejus transierit hreredes cuncti citandi sunt; secus in secundó casu,
in quo sufficiet possessorem casalis convenire juxta distinctio
nem, etc. -

Veja-se igualmente Phebo, Aresto 10 e 18, parte I, e Guerreiro de
Divis., liv. üu, cap. 12, ns. H e 15, ibi: ampliatur tertio, ut aieo
vera sit, qU'Jd possit mulier, dum est in capite, et possessione casalis,
exigere debito a debitoribus, et recipere fructus, etc. - Ampliatur
quarto, ut adeo "era sit, ut possit uxor a creditoribus conveniri, ut
docet.-Valasco.

"No entanto, B. Oarneiro attesta ser praxe do seu tempo poder o
cabe~a de co.sal demandar e ser demandado independente de assenti
mento dos co-her.deiros: SI l3l, n. 6.

No moderna direito portuguez o cabeça de r.asal póde accionar para
cobrança de dividas, salvo a qualquer herdeiro o direito de intervil' no
processo: A?'t. 2083 do Cod, Civ. PO?·t,; não poderá, porém, ser de-
-)\{
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mandado sem citação dos herdeíros, quer se trate de questão de domi
nio, quer de dividas da herança.-Art. 2084, cito Cod.

O tribunal da relação da côrte decidio em Acc. do lo de Fevereiro
de 1875 que o inventaI'iante sô pôde accionar e ser accionado in soli
dum nas acções possessorias. - (Dir. 10, 541). Em Acc. lle ~O de iI1 aio
dll 1870 já havia decidido o mesmo tribunal que o inventariante não
pôde ser acciunado in solidt~m, pelas dividas do casal.

O testamenteiro, pessoa estranha á herança, nomeado inventariante
e tutor de orphãos instituidos herdeiros, prefere, para o cargo de in
v&ntariante, ao herdeiro legitimo, que não se achava, porém, na posse
da herança, nem em companhia do finado, na época da morte deste?

O estreito espaço de uma nota, na qual somos forçados li usar da
maior concisão, não nos permittindo dar o necessario desenvolvimenLo
á questão, limitar-nos-hemos a estabelecer algumas proposições, que
procuraremos demonstrar suc-.:intamente.

1.- A lei garante ao conjuge sobrevivo, e aos herdeiros na ordem
Bllccessoria, o cargo de inventariante, como cabeças de casal: a von
tade do testador é impotente para abrir excepção a este preceito.

2.a A posse deferida ao herdeiro por força do alvará de 9 do Novam
bro de 1754 é su.fficiente paro. garantir·lhe a posição de cabeça de casal.

3.a O ter vivido com o finado, e achar-se em companhia delle na
época do fallecimento, não estabelece, em referencia á posição de cabeça
da casal e cargo de inventariante, direito de preferencia de um her

'deíro sobre os outros '
4.- Tal preferencia firma·se, depois do Alv. de 1754, unicamente pela

maior idoneidade do herdeiro.

!'iUMEIRA PROPOSIÇlo

Quanto ao conjuge:
Que a lei garante ao conjuge sobrevivente a posse da Ilerança e o

(;;\rgo de cabeça de casal, quer seja elle o marido ou a mulher, é pre
ceitó imperativo da Ord. do liv. 40 , tit. 95, com duas limitações
apenas:

a) Qllanío á mulher: - a de viver com O finado marido, ao tempo
da morte deste, em cusa teÍLda- e lllanteúda. como marido e. mulher.

b) Quanto a ambos: ii. de serem os bens communicaveis. - Ord. cito
pr. e ~~loe3.0-Vej.lit. 961)", e ~~ 10 ,70 :80 eJój liv.1 o. tit. '.
~§ 40 , 60 e 8-: Val .. Pm·;it. cap. 6 0 ; Cueneiro, ele Division, liv. 60.
cap. 12; Phebo. pevte I, aJ'esto 83, e parte II. aresto 11 e 12; Ram ,
Illst ..Orphan.. $§ 83 e 87; Prompt. das Leis C·iv., verbo cabeça de
casal; Seco, 01·ph. Prat., a,-ts. 75 a 77 e no as; Cod. Civ. POl't.,
o,l'ts. 203 , n. 1, etc., etc.

Pôde-se ver o mais que expuzemos detidamente no COll1aço desta
nota, e o expendido pelo A. na nota 50.



SOBRE O PI\OCESSO OI\PIlANOLOGICO 69

Quanto aos herdeiros:
A lei ligou o cargo de cabeça de casal á qualidade hereditaria, como

já. 0 dissemos supra.-Ord. do Liv.4o, lit. 96; VaI. ParHt., cap. 40,
ns. I, 2. 10,14 c ~I; Sccco. '1rl. 77. ~ 1°, I'IS. 2, 3 e 4; C. da Rocha,
Si 474; Cad. Civ. Port., arts. ~068 e 2070.

Sômente na falta de herdeiros pôde caber o cargo a estranhos, por de
signação do juizo ou quando o unico herdeiro nomeado hou ver incorrido
cm causa justa e provada de remoção.-Secco, cito loc., n. 6; JlJenez.,
Juizos Di is., cap, "0, Si 50, notas; Ram. Inst. Qrphan., Si 89 e notas.

Ainda quando nenhum herdeiro, mas sim um extranho, esteja na
posse da herança, deve este ced~r áquelle. o qual tem o direito de usar
dos interdictos recupEratorios para haver a detenção material dos bens,
dos quaes já se acha na posse legal.-A Iv. de 9 de Novembro de 1754
e Ass. de 16 de Fevereiro de 17 6.

Se a autoridade judicial não pôde alterar esta ordem e nomear es
tranhos para o cargo de inventariante e cabeça de casaL porque im
porta is~o esbulho contra o· herdeiro. que tem por lei a ppsse civiL
com efIeitos da natural, isto é, llma posse tão perfeita como se tivesse
a detenção material, pois tem o uso dos interdict.os (efIeito da posse
natural) e a usuco.pião (efIeit.o da posse civil): Savigny, Posse, Si lO,
pag 122,7- edicç.; 11fol'illot. C011d. de l'Epoux Surv .• pago 130; Ma
cheldey, Si 24-5, t~s. 1 e 2: como pôde fazêl-o o testador, que em suas
manifestações de ultima vontade tem, como limit.e á plena liberdade
dispositiva, o conformar-se cm suas instituições com os preceit.os da
lei, sob pena de serem eUns havidas como não escriptas? Furgole,
Trai/. des 7'estam, vúl. 20, cap. 70, secç. 2', n. 24; L. 112, D., de legat
e/ fideicom; L., 11, D. de condito Instil.; L. 37. D., de cond'il et de:':'lonl.
Tão segnra é a posse do Alv. de 1754. que os nossos tribunaes têm
levado as conclusões dena no ponto de acreditarem os herdeiros es
criptos e legitimas, e a vi uva meeira (Ord. cit.. tit. 95 j lei de 17 de
Agost.o de 17ü7, Si 70), aut.orisados em virtude deHa a hypothecar os
bens da herança ainda p,·o indiviso. - Accol'dãos da ReI. da càrle
de 25 de Novembl'o de I 72 e cle 2 de Dezembro de 1873, do Sup. T,"ib.
de Just. de 17 de Junho de 1874 (que negou revista).

Segunda proposição. - « A detenção núa, sem a vont.ade de ter a
causa corno propria, não dá a pesse; nem tão pouco a vontade sô, sem
:lo detenção ll. - Lafayette. Di)". das Cous., Si 12, ol. 1.0

A posse sô pôde, em regra. ser constituida pelos dous dementos,
que são os sens meios de acquisição : o facto material da apprehensão
(corpus possessionis), e o facto espiritual da intenção de apropriar-se
da COllsa (at~irnus l'em sibi habendi). - Lafayette, obra cit., Si !lo j

Savigny, .Posse, Si 2. ,pag. 313 j lJidier Pailhé, Dir. Rom, cap. 4°,
SI 10; Von Welter, Dir. Rom., Si 142, etc.

Adipiscimur possessiouem corpore et auimo, neque per se animo,
neque per se corpore. - L. Ga, ~ 10, ·D. de adq vel amitt. posses.
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Possessionem adquirimus et animo et corpore. sed mido animo
qllidem adipisci possessionem non possumlls. - Paul. Sent .• lív. 5°,
tit. 2°, § 1.0

Nos casos da abertura da successão, se estava ausente o herdeiro,
dava-se o facto da vaccancia de bens, por eslar finda a posse do de·
functo, e não ter ainda começado a daquelle. Se um terceiro appare
cia e se apossaya dos bens, não tinha o herdeiro o recurso dos inter
dictas, pois não se dera tirada da posse; para recuperar o espolio,
restava-lhe unicamente o recnrso das acções de reivindicação e publi'
ciana, meios lentos e de exito mais que duvidoso, por isso que visavão
á. prova da propriedade do herdlliro.

A desprotecção a direitos irrecllsaveis era clamorosa, como se vê;
por outro lado, porém, o rigor dos principlos, tão zelosamente guaro
dado então, não autorisava a concessão do,S meios recuperatorios da
posse. Recorreu-se a um dos muitos desv'ios de que se lançava então
mão, para illudir a extrema severidade do direito; adrnittio-se que a
usucapião, em favor de bens da herança. perdurava apezar da morte
do possuidor e não existencia da nova posse do herdeiro, e concedeu-se
a este a lLel'editatis petitio, que preenchia os fins de uma verdadeira
acção possessoria. - Ihel'Íng, Prot. Poss., trad. de MeuZenaere,
pag, 79 e 83.

Na verdade:
a) Dirigia-se eUa, não contra o terceiro, que deLinha a herança por

qualquer titulo. mas unicamente pJ'O herede veZ p,·o possessol'e. lhe·
ring, obra cit" pago 8Z.

b) Por meio d'ella visava o herdeiro não mais a prova da su" pro
priedade, isto é, do direito; mas da detenção de facto; não sámente da
posse juridica, porém do simples detentio.· - Et non tantum heredi
taria corpora, sed et quce 110n sunt hcereditarice, quorum tamen peri·
culum ad heredem pertinQl1t: ut res pignori datce defuncto, etc. -
L. 19. princ., D. de hCllreditatis petitionó.

c) Em virtude della mantinha-se elll favor do herdeiro a usucapifio,
ql1e não se iuterrompêra com a morLe do de cujus e era-lhe garantida
a protecção possessoria. - Thering, obra cit., pago 80 e 81.

A posse correspondia aqui ao estado da il1tegriftade das cousas e
bens componentes da heranç~. Si oe mo extranllUS eam rem interim
pos5ideri~. sed semper iu herediLate coloni manserit. L.40, § lo, D.
·de adq. vei (Imit(,. posses. Faltava a verdadeira posse, porém nào a
idéa da posse. lhcl'ing, Zoc. cito

Era, pois, considerada sob esta face, a he,'editatis pctitio um inte,'
dicto adipiscendCll possess·ianis.

Tornar-se-ha mais claro o pensamento de Ihering com a transcrip
ção dos segnintes trechos:

Si lo f~rmier est ellpulsé du vivant du bailleur, cdui-ci a contre lo
clejiC'iens l'interdit unde 'vi; si l'õxpulsion se fait aprês sa mort, san
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héritier a la pétition d'hérédité. - Pour les deux actions la preuve de
la possession suffit. ... Mais adiante, pago 117, acrescenta elle: J'ai
mis en relief, plus hant, la fonction possessoire de l'hereditatis pe
titio; ce que j'en ai dit s'appUque aussi aax inlerdicts adipiscendm
possessionis de l'héritier, c'est ii. dire a l'interdict quorum bonorum,
quod legatorum et att "emedium ea; lege ult. cod. de edicto Divi Ha
driani tollendo.

O herdeiro tinha, pois, remedios possessorios contra todas as pes
soas que se apropriassem das cousas hereditarias; o interdicto qttod
legatorum contra o que se apropriasse, allegando direito a um legado
pretendido ou real, a he"editlllis pc/itio o interdictum quorum bono
rum e o ,'emedium ea; lego de edict, etc., contra os q:Ie se aproprias
sem em virtude de um pretenso direito hereditario, ou sem direitll
algum. Todos estes recursos são interdi~tos adipiscendm, visando a
posse do fallecido, que é o objecto da prov~ que tem a dar o herdeiro,
e não a propriedade deste, como no antigo direito.

Convem notar, no entanto, que o fim da hereditatis pc/i/ia não foi
unica e exclusivamente garantir ao herdeiro os efi'eitos dos remedios
possessorios; o facto, porém, incontestavel é que ella facultava-lhe o
mesmo resultaclo que Qstes, e, ainda mais, adquiria para o herdeiro,
como já fizemos vêr, não sómente as cousas que estavão na posse do
defunto, como ainda as que elle apenas detinha alieno nomine, como
as emprestadas, penhoradas, etc. L. 19, de h~"ecl, pctit" cito

Sentimos profundamente que a estreiteza do espaço não nos per
mitta maiores àesenvolvimentos sobre o assumpto. A obra de lhe
ring, incontestavelmente um dos primores da elaboração scientifica
da Al1emanha, está a0 alcance de todos e pôde ser consultada.

As leis modernas concederão ao herdeiro a posse completR dos
bens da herança, independente do acto material da apprehensão.

A generalidade dos codigos das nações cultas, á imitação do Codigo
Napoleão, adoptou na transmissão da posse hereditaria o principio
seguido pelo alvará de 9 de Novembro de 1754.

A esta transmissão da posse dos bens da herança, com todos os
el'feitos regulares, que se opera na pessoa do herdeiro, indepondente de
qualqeur acto de apprehens1io material, chamarão os francezes saisine
héréditaire.

Quer originaria do direito germanico, fundando-se na co-propriedade
dos membros de uma mesma familia, quer obra dos legistas da média
idade, para arrancar aos senhores feudaes a faculdade da in"Vesti
dura da posse dos bens dos vassallos fallecidos, que elies julgavão-se
com direito a fazer nas peSSORS dos herdeiros destes, com o funda
mento de sel'em senhores clirectos de tod6s os terrenos, dos quaes os
vassallos apenas tinhão o dominio util, seja como fór, dizemos nós, a
verdade é que em ambos os direitos, germanico e feudal, a principal
razão da saisine, foi remediar o caso de ficar a propriedade sem repre
36
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sentant.e, quando fallecia o possuidor, até que aquelle que devia reco
lher a herança fosse publica e solemnemente empossado (p.flsaisinej
della, pela communa, na Germania; pelo senhor feudal, na França
da idade média.

O meio foi lançar-se mão de uma ficção.
Na Germania consistio elia em suppôr-se que os parentes proximos

da defunto erão immediatamente reconliecidos e empossados pela com-
muna desde o instante da morte. .

No direito feudal da França, segundo o qual a transmissão dos bens
operava-se por tradição solemne e fórmulas especiaes, e com autori
dade do senhor feudal, como já o dissemos, consistia a ficção em sup
pôr-se que toda a pessoa que fallecia, transferia no leito da morte a
posse de seus bens ao parente mais proximo apto para succeder.lhe,
de onde proveio a maxima : - le mort saisit le vir.

Oharondas explicava assim a regra: - le mort saisit le vir, c'est á
dire, le 'rend et le rait possesseur.

Reares succedit in possessionem defuncti, quea transfertur in eum
sicut et dominium, diz Paulo de Castres; e Tiraqlleau, que escreveu
um t.ratado sobre a citada maxima, diz: Mortuus facit possessorem
vivum s'ine ulla app"ehensione; o costume da Normandia dizia: sans
ministere de rait.

Nesta época, porém, tinha ainda a saisine immediata da posse um
caracter de ficçã(j), com quanto admittida em quasi todos os cost'umes
da França, e mesmo nas provincias Je direito escripto.

O que ha de mais notavel é que, com quanto o direito romano não
admittisse essa ficção, foi, todavia, argumentando com o S; 20 da Insti
tuta de hered. qualit. et diff. e S; 30 de hceredit. quea ab intest., que os
legistas da idade média conseguirão subtrahir á investidura da posse
do senhor ieudal as successões em linha recta descendente. - Demo
lombe, vol. 13. n. 128.

A maxima le mort saisit le vir encontrou alguma resistencia nos ju
l'Ísconsultos francezes, imbuidos do rigorismo juridico do direito; mas
o principio da transmissão da posse hereditaria de que eUa era, por
assim dizer, o apophtegma, passí\u pamo art. 724 do Cod. Nap., que,
dando-lhe sancção legal, despio-a do caracter de ficção, que tinha no
direito antigo. - Oe n'est plns le mm·t qui est censé saisir le vir, c'est
la loi elle-même qui de pleinp. droit et de toute sa puissance saisit
les héritiers qu'eUe appelle. - Demolombe, vol. cit., n. 130. Um dos
effeitos que produz no direito francez a saisine de que trata o art. 724
do Cod. Nap., é a acquisição immediata, á die martis, da posse, sem
facto algum de apprehensão: é este o effeito proprio e característico
da saisine legal hereditaria, pelo que póde o herdeiro metter-se, im
mediatamente após a abertma da successão, na posse dos bens; ou

.pl1J.tót, la loi elle-méme, de plein dl'oit, et lors méme qu' il ignorerait
1'ouverture de la succession et sa vocation héréditaire, l'investit de
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l'hérédité; elie ne l'invite pas seulement à y venir, à y entrer ....
ado ... ire,. elle {ait plus! elle l'ytranspol·te! eUe le place au milieu
même de la succession !-Demolombe, vol. 13, n, 133.

OGmpete igualmente ao herdeiro o uso de todas as acções.
Méme les actions possessoires; et ceci surtout est notablel cal' la

possession, comme disait à ce sujet Pothier, est une chose de fait.
qui ne p~ut pas s'acquérir san apprebension.

Mais c'est que la possession du defunt devient instantanément la
pessession de l'hérltier lui-même, qui lui succéde. Vide Demol.•
voI. 13, ns. 124 a 133, e Zachariro, Vergá et Massé, voI. 2°, SI 376.

A transmissão da posse hereditaria, sem apprehensão, qual a esta·
beleceu o art. 724 do Cod. Nap, vê-se igualmente sanccionada nas
disposições dos arte. 722 do Ood. Oiv. Ohileno, 483 do Cod. Civ. Port., e
925 e 926 do Ood. Oiv. Italiano.

Verede succede ipso jure, ed a sua stessa insaputa, non solamente
neUa proprietá, má ancora neepossesso stesso che aveva iI defunto;
e puó in consequenza esercitare le azioni possessorie daI medesimú'
prima d'avere preso di fatto il possesso degli aggetti ereditarií.-Gal
taneo é Borda, voL 2°, pago 685. Vejo sobre os cits. arts, do Cod. ita
liano as annot. destes AA.

O alvará de 9 de No\'embro de 1754 não merece, pois, privilegio de
inventor da theoria da transmissão da posse hereditaria, unicamente
pela da posse civil, a quaL tel'á todos os effeitos da posse natut'al, sem
que seja necessal'io que esta se tome; ou como se diz no assento
de 1786: com toda a força de posse, tomad,t C01'pol'al e civilmente.

O direito germanico, o direito costumeiro francez, e, segundo, o
attestão Oattaneo e Borda (annot. ao Cod. Civ. HaL), odireito de muitos
lugares da ItaUa, desde 1560, a admittião.

Nem meemo no direito portuguez tinha o cunho da novidade essa
transmissão da posse por força da lei.

A Ord. do liv. 40, tit. 95, deferia á mulher a posse dos bens do casal,
no caso do fallecimento do marido, quando o casamento havia sido
segundo o regimen da communhão. em se objecte que a lei exigia a
presença da mulher (verbis-se com elle ao tempo da morte vivia, etc. :
Ord. cit.), parecendo assim tornar necessaria por parte desta a appre
hensão material dos bens para opel'Br-se a transmissão !ia posse; o
que o preceito da lei impunha como condição era que a mulher não
estivesse divorciada do marido, de facto ou legalmente; a ausencia
delIa do tecto conjugal uão impedia a·acquisição da posse à die mortis,
e se alguem, aproveitando-se dessa ausencia, se apossasse da herança,
tinha ella o remedio possessorio, independente da tomada material da
posse dos bens.

E' esta a intelligencia consagrada na lei de 17 de Agosto de 1767,
SI 70, que denomina essa posse que tem a viuva - civUissima. 
Aqui a posse civilissima é tomada na accepção de posse que se adquire
3 =lo 10
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por simples decreto da lei, sem necessidade da apprehensão material.
Lafayette, Di?', da! Cousas, 10 vol., ~ 80, not, 7,1 Ora a mulher, pelo
facto de viver em companhia do marido, e em eentacto com os bens,
não tinha a posse destes; lego. adquiria-a unicamente depois da morte
do marido, o que só podia ter lugar por acto da lei, pois que, o faUe·
cido não lh'a podia transmittir,
. Em varias disposições da nossa legislação eneentra·se referencia

a essa posse civil, deferida, com os etreitos da natural, como, por exem·
pIo, no art. 597 do Regul. n. 737 de 1850.

« O interdicto adipiscendce possessionis é totalmente desconhecido
no nosso direito, e nem delie carecemos.

« Alguns dos nossos escriptores entendem que é eUe applicavel no
caso da posse civil que do defunto passa aos herdeiros,

« Este modo de vêr é incorrecto e está em manifesta contradicção
- com as disposições do Alv. de 9 de Novembro de 1754 e as declarações

do assento de 16 de Fevereiro de 1786.
« A posse civil do defunto Pllssa aos herdeiros, segundo a dita lei

e Ass., com todos os atreitos da posse natural, sem necessidade de ser
corporalmente tomada.

« E'. portanto, fóra de toda a duvida que o herdeiro aàquÍ1'1l a posse
pelo simples facto da morte do autor da herança, de modo que a cio
tada lei não faz senão crear um modo especial de acquisiçüo da posse.
A1>sim, que o herdeiro não tem necessidade de adquirir a posse por
aclo proprio, porque eUe a adquire por força da lei.

(( Desta intelligencia da lei, cuja verdade não póde ser contestada,
resulta:

« 1 - Que o interdicto adipiscendre possessionis é absolutamente
inapplicavel ao caso vertente, porque o herdei1'o jã adquil'io a posse
pela morte do àuto?' da herança, e, pois, não carece de acção para
adquiril-a: o dito interdicto não teria objecto.

« 2 - Que o herdeiro, tendo adqui?'ido a posse civil com todos os
etreitos do natural, pôde no caso de I~wbaçao ou esbulllo, mesmo OCCO?'·
rido em vida do deJunl.o, invocar, como qualquer outro possuidor, os
interdiclos ou retinendce ou ,'ecuperandce possessionis.» - Lafayette,
Dir. dfJ.S Co~'s .• noto 41 ao ~ 18, 10 vo1.

Que completa e profunda exegese do alvará de 9 de Novembro
de 17541

A posse do Alv. de 1754, dando ao herdeiro os interdiclos e a usu
capião, é a unica posse necessaria para firmar no nosso direito a
qualidade de cabeça de casal, e por conseguinte a de inventariante
que lhe é inherente,

TERCEUlA E QUARTA PROPOSIÇÕES

à convivencia do herdeiro com o finado, não plloduzia em favor
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§ 25

75

Se não comparece, depois de nomeado e notificado, póde
o juiz constrangêl-o a i so pelos meios legitimo (60).

(60) )Ião comparecendo o cabeça de casal" no termo que se

daque11e preferencia alguma ao cargo de cabeça de casal, mesm. no
deminio do direito das OOrdd., quanto á transmissão da posse here
ditaria, se e11e por qualquer circumstancia, por ser incapaz, por exem
plo, não podesseentrar na posse dos bens, exigida pela lei, ord. do liv. 40'
lit. 96, §§ 80 ,90 , 10,14 e 15; desde, porém, que o Alv. confere a todos os
herdeiros a compossessio, isto é, a posse a cada um de uma parte
abstracta do espolio pro-indiviso,. 1I1ackeldey, § 247,. Lafayette. Dir.
das Cous., § 7°, noto 4- j a convivencia com o finado não é o criteríum
para a preferencia ao cargo de cabeça de casal e inventariante. mas
sim a maior idoneidade do herdeiro. Temos vislo a11egar. que a razão
da preferencia está na supposição de maior conhecimento dos bens
da parte do que conviveu sempre com o fiuado. Esse conhecimento,
que póde ser adquirido em muito pouco tempo de a ministração, não
firma preferencia, a menos que se não admitta que a deve trazer
mesmo ao herdeiro menos idoneo, consjderando-se tal facto como
supprimento de idoneidade, o que seria uma excentricidade que a
doutrina não póde de modo alg'lID aceitar..

Desde que a convivencia do herdeiro com o finado não dá áque11e
compossessão dos bens, pois este só e unicamente é quem tem a posse,
não pódem deixar de ser aceitos, como verdadeiros, depois do alvará
de 175.J, e Ass. de 1786, os principios acima estabelecidos.

Tirar o juiz a posse ao herdeiro legitimo e mais idoneo, para dal-a
ao testamenteiro sob o pretexto de haver sido nomeado inventariante
no testamento. e tutor de orphàos, os quaes, na qualidade de herdeiros
escritos tambem têm a posse do Alv., sem considerar que o primeiro
exerce a posse por si, isto é, exercita pessoalmente o seu direito, ao
passo que os menores vão fazê L-o por outrem o que sómente é con
cedido, na contingencia possivel'de passar a po~se a estranhos: eum
esbulho official, tanto mais deploravel e clamoroso, quanto a nossa
legislação não concede, como a romana, ao esbuLhado os recursos da
actio momenta,'ire possessionis contra a tirada da posse feita. por
subrepção, embora judicial, e o do interdicto unde vi contra as execu
ções illegaes da autoridade em materia possessoria.- Ihel'ing, P,·ol.,
Posses, pago 107 a 108 e noto 122

Em prol' da opinião que deixamos expendida, como resposta á
questão proposta, podemos citar o Acc. da ReI. da côrte de 5 de Abril
de 1870, e sento inserta no Di,'., vo1. 50, pago 73,
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§ 26

CompareeMdo, defere- e-lhe juramento (6"), para fazer

lhe assigna, procede-se a sequestro nos bens da herança, o
qual se não levanta, ainda no caso de se offerecer fiador idoneo :
Ord. do liv. 4·, tit. 96, § i3.Pela falta de comparecimento julga
se tambem a notificação por sentença; e, ou se procede á revelia,
ou se nomêa outro cabeça de casal para deserever os bens (b),

(61) Ord. do liv. iO, tit. 88, § 4.° E' controverso se o cabeça
de éasal póde prestar este j ura.mento por procurador? O nosso
Guerreiro, no Trat. i O , liv. 1°, cap. SO, n. 15, seguindo a Pego á
Ord. do liv. 1°, tit. 87, assenta que não, fundado em que a cito
Ord. requer pro/órma que o inventariante jure em pessoa, para
que o juramento lhe estimule a consciencia. O contrario, po
rém, defende o senador Oliveir'a em uma nota que traz o re
pertorio, aonde, depois de citar aquelle lugar de Guerreiro,
accrescenta: A quo tamem cavendl) eellseo, dum sequendo se71ten
tiam í'eg. eenset ejusmodi jur'am entum rlOn posse prrostar'i per pro
euratorem, quod nu llo jure pr·obat1~r. Esta razão do dito senador
Oliveira é desmentida pela cito Ord., que, bem reflectida, exige
o juramento pessoal daquelle em cujo poder ficarem os bens;
e por isso, e pelas outras razões dadas por Stryk de Cautel,
J-uram. parte II, secç. i", cap. 4°, n. 313 e seguintes, é melhor
e mais conforme com a lei, e com o direito, a opinião do cito
Guerreiro, tão bem sustentada com solidas fundamentos por
Almeida e Souz" no Fase. de Disser·t. Juridico Praticas, dissert.!.
Se o cabet;a de casal deve prf'stal' pessoalmente este juramento,
tambelIl o juiz lh'o deve pessoalmente deferir, porque sendo
a pessoa eleita para semelliante acto não póde commettêl-o a

(b) E' appellav131 o despacho de remoção de inventariante; nas co
marcas geraes é elle, pois, da competencia dos juizes de dil'eito, e nas
especiaes da dQ que substitue cumulativamente outra vara, e não da
do substituto desta.-A cc. da l~el. da c6rte, 26 de de Junho de '1877.
(Dir-. 13, 718).

A destituição de inventariante não póde ter lugar depois de encer·
rado o inventario -(Dir. 14,787).

E' appellavel, por causar gravame il'l'eparavel, o despacho que des
titue a viuva do cargo de inventariante.- Accs. da Rel. de S. Paulo
de 24 de Abril e d~ 28 de Agosto de 1877 e do S. 7'. de Just. de 28 de
Junho de' 1878, (Dir. 17-265).
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- debaixo delle a descripção dos bens e as declarações indis
pensaveis (62).

outra qualquer: Frag., p. f, /iI). 4°, dispo tO, n. H.9; G1~err~iro,

Trat. iO, liv. f' cap. 8.; n. 8., Pego á Ord. do liv. i O, tit. 8'1, § 8,
n. 12. Deve, portanto, desterrar-se. como contraria á lei, a
pratica de se commetteJ: ao escrivão a faculdade de deferir este
juramento, Almeida e Souz., cito dissert., § 9, ainda naquelles
juizos em que isto está em co tume, pois que um coslume tal
é dos que se achão justamente reprovados pela lei de 18 de
Ag'osto de 1'169 (c).

(62) O cabeça de ca aI deve declarar o dia do fallecimento
do inventariado; se fez testamento; quaes os herdeiros que
lhe ficárão, eu nome, idades e estados. Todas estas decla
raçõe são dn absoluta neces idade, e todas se devem escrever
em um auto, ou termo lançado no inventario pelo escrivão, e
as ignado pelo juiz e pelo dito cabeça de casal.

(c)-O juramento, em regra, deve ser pessoal; sendo um grave com·
promisso de consciencia, parece que s6mente a propria pessoa que o
contrahe é apta para prestai-o: Absurdum jurandi modum esse dicit,
qtti fit in animum veZ conscientiam atlerius, quoniam ipsum jura
mentum aliquod pe"sonaZissimum est, como diz Ant. Math. A razão
de duvida, porém, é a seguinte:

Com quanto o juramento traga o compromisso para a pessoa que o
presta, todavia tem-se admittido a prestação do juramento por pro
curador; neste caso xige·se, porém, o mandato especial para tal fim.

Ora, podendo todos os actos civis praticar-se por procuração, e
podendo o juramento ser prestado por procurador, desde que este o
seja com mandato especial, porque não se hll. de observar o mesmo no
jllramento do inventariante?

Oomo se vê na nota supra do autor, as acreditadas opiniões de
Guerreiro, Pegas e Strykio são pela negativa, apresentando-se pela
affirmati VII. a no senador Oliveira ..

A primeira destas opiniões é a que te:r. vigorado, e a que nos parece
sustentavel em face da disposição d~ Ord.. liv. 1°, tit. ,S)4.0 Diz elia:
« E (o juiz) da,-á juramento á pessoa em cujo pode,- ficarem os ditos
bens, que (aço, inventario dI) tudos elles, bem e verdadeiramc7Ite, etc.»

Vê-se que a lei exige, qne o juramento de invenlariante deve ser
dado ti p"opria pessoa que estiv~r de posse dos bens, sem que em qual
Quer outra parte faça excepção ao rigor deste preceito; ao passo que.
nos oasos em que permitte a prestação do juramento por procurador,
O declara expressaUlente cOmO se v6 n. caso de juramento de l;alum

3"\
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§ 27

.E' privativa do cabeça de casal a descripção dos bens (63),
e fica na posse de todos eUes alé á partilha (64).

(63) Ord. do liv. li., tit. 88, § 4.° Nenhum dos herdeiros tem
direito a fazer descrever no inventario bena alguns contra a
vontade do cabeça de casal, ainda que notoriamente pertenção
á herança. Não compete, porém, ao cabeça de casal a des
cripção doa dotes que os co-herdeiros recebêrão, pois que elles
mesmos os devem descrever debaixo de juramento no acto da
coUação, segundo direi no lugar competente (d).

(64) Ord. do liv. 40, tit. 95. Se algum dos herdeiros, ou qual-

Dia. de que trata a Ord. do liv. 3°, tit. 43, aonde no SI 3 se dispõe: que,
ae as partes não estiverem presentes. poderáõ os seus procuradores
fazer os ditos ujramentos em nome dellas. "eferindo a ellas as pala
vras do dito jUI'amento, como acima fica dito; e para isto se fazeI' é
necessario que tenhão especial mandado parajul'ar de calumnia,

Que é esta a melhor opinião a seguir claramente attestão os mais
n.Jtaveis escriptores, e a pratica. estabelecida desde longa data. Strykio,
depois de firmar a regra de, que o juramento do inventariante é pes
soa1, procura apresentar as razões desse preceito da lei. , ,. Quin et
judex (acilius prrecavere et dissual}.ere poterit perju,'ium, ubi ~
ipsius principalis vultu et gestibus aliquam hresitationem. vel titu
batia nem ani1l'l.advertit; malius quoque ipsltm principalem de vi
tando perjwio admonere potest; qure admonitio prresenle principali
(acta magis ipsum movebit. quam ubi in ipsius absentia P"OCtwator
ad jurandum admittitul', Siquid~m prOcul'atOl' quidem principalis
.tOminejul'at. sed non ejus no mine descendit in infernum. etc,

... E para a factura deste inventario se dá juramento á purte. que
dá o invantario assigrur.do por ella, e se fór à sua revelia se dá o tal
á que dá o inventario, para que debaixo do tal jllramento se declarem
os bens (VanguervQ, Praot. Jud, parte l, cap 48, n. 12).

O juramento dos inventariantes póde ser prestado por procurador?
Deve ser pessoal (Cons. das L~is Civ., noto 2-, ao art. 1142).

Paiva e Pona, na sua O"ph. Prao!.. , cap, 2°, ns. 31 a 40, resolve a
questão, depois de citar as opiniões de Peg, á Ord" liv. 1°, tit. 87, SI 8°,
n. 12, e de E$cob. de ration, cap, 2°, n. 19, pelas seguintes palavras:

Et notl7. quod per procuratorem non potest jurare qui inventarium
oonficere tenetur) ut inquio idem Peg, ubi sup,'a verso ,'esultat. et

'tempu. ad deliberandum, deve o ju.iz conceder paI' dez ou quinze dids
ómente oh p,'e6umptam malitiam (Loc. cit., n. 40). .
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§ 28

79

ão descrevendo exactamente todos os bens da herança,

quer outra peSSOll, o perturbar na posse, p6de usar- da manu
tenção ou do interdicto Unde vi, quando nfio queira antes
desforçar-se in C01ltinenti: cito Ord., § 1.°Perde, porém, o cabeça
de casal a posse do bens se su citar questões que demorem a
partilha por mais de um anno, Ord., liv. b.0

, tit. \)6, § 4.2, porque
nesse caso é a herança posta em sequestro com todos os seus

Oom sobeja razão, diz um autor, ensina Guerreiro, De Invent., no
liv. to, cap. 20, n. 75; que o cabeça de casal deve prestar juramento
pessoalmente, para que haja de dar á escripta os bens da herança. pois
sendo admit.tido por procurador facilmente se annullarião os inven·
tarios e partilhas. O mesmo mostra. julgado Mac., na Dec. 25. Além

le o procurador ou outro herdeiro mal saberá os bens que o cabeça
.sa1 deva descrever, ou quaes sejão os propriamente da herança,

ou aquelles em que o defunto só tinha parte j e daqui se podem origi
nar mil questões, alheias de semelhantes materias, assaz melindrosas
pelo seu objecto, como são os libellos de sonegados, os quaes só se
podem intentar depois de sentenciadas as partilhas, etc. Da Orphano
lugia, parte I, cap. :!o, Si 32, nota·(a).

Não é tambem menos verdade que o juramento deve ser pessoal
mente deferido pelo proprio juiz, e não póde eUe dar á pessoa alguma
commissão para isso.

Não nos parece aceitavel a opinião de Escob., que cito Pona, quando
pretende mostrar que o que deve regular é a praxe do fôro; seme
lhante pratica é opposta á letra <ia Ord., liv. 1°, tit. 88, Si 4°, e como
tal deve ser condemnada.

Vejo Ram. Inst. O'·phan., Si 90 e nota e Le.ivas, cap. 10, Si 49.
Vej. Cad. Ci'o. Port., 0.1'1.2073.
(d)-A Ord. citada na nota impõe ao cabeça de casal a obrigação de

descrever minuciosa e distinctaOlente todos os bens que existirem no
casal por morte de inventariado,-ainda mesmo os bens alheios, de·
vendo, porém, quanto a estes, declarar os nomes das pessoas a quom
pertencerem, e como vierão parar ao poder do defunto.

Veja o Cad. Civ. Port, a'ris. 2073 a 2078 e Cad. do P,·oc. Cito Ayts.
695 e 696.

E logo dará o juiz jur!lmento dos Santos Evagelhos ao cabeça de
casal, dizendo-lhe que bem e verdadeiramente nomêe, e deelare todos
os bens que neUe ficárão. P. e Pana, cap 2°, n. 8; Pereira e Souza,
nota 1021 ao Si 504; Vali. de Pat·t., cap. 8°, n. 32; Rot. dos orpll.,
parte I, Si 31 e nota.

'lo
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incorre em penas que lhe podem ser demandadas pelos
.herdeiros (65) e pelos credores do defunto inventariado (66).

rendimentos até á decisão das dita3 questões. lão tem lugar
o dito sequestro se a demora da partilha fôr motivada pelos
outros herdeiros, ou por virtude de provisão régia, concedida
pelo tribunal do desembargo do paço, na conformidade da
nota 9 (e). .

(6;») ardo do liv. i 0, tit. 88, § 9. a cabeça de casal que deixa
de descrever alguns bens pertencentes á herança, incorre na
pena de perder todo o direito que a elles tinha, e na de pagar
o duplo de seu valor aos outros coherdeiros. Não incone,
porém, \'las ditas penas, antes de comminadas por sentença
proferida com conhecimento ordinario. Tambem não incorre
nellas: i 0, se a occultação não foi maliciosa, mas filha da j. 

rancia: Gama, dec. 184, e Vallasco, de Part., cap. 8, n. 38; •
os bens occultados, ou não descriptos, não estavão em pOu""
do defunto ao tempo de sua morte, por ser esta circu m tllocia
expressamente requerida pela cito ardo do liv. lO, tit. 88, § 9°;
3°, se erão modicos, em relação á opulcncia da herança: Peg. á
ardo do liv. 1°, tit. 8'7, § 9°, n 25; e Guerreiro, Tl'Ilt. lo,liv. 1°,
cap. 9°, n. 33. a dolo nunca se presume, e POl' isso deve ser
concludentemente provado. Em duvid.a, deve presumir-se que
a occultação não foi dolosa, e qualquer escusa deve ser atten
dida: Roce., Select., cap. 4'7, ns. 5 e21, Bagna, cap. 66., n. 350,
e Guerreir., cito loco Sendo' com effeito dolosa a occultação, tem
lugar as sobreditas penas, ou ella fosse de bens moveis, ou de
raiz, ou de dividas activas, pois que ·todós estes bens fazem
parte da herança, e todo!3 elles são mandados descrever pela

-----------
(e) Emtanto que se alguns dos herdeiros, ou legatarios, ou qualquer

outra pessoa, toma" posse de alguma cousa da herança depois da
morte do marido, sem consentimento da mulher, ella se póde chamar
esbulhada, e ser·lhe ,'estituida (Ord. liv. 4, tit. 95. princ.).

O caso da Ord. liv. 4", tit. 96, Si 12, é uma garantia que a lei concede
aos herdeiros, para não soffrerllOO estes ElS prej uizos de inventarios
demoradissiooos, aoooo ha tantos por ahi.-Cod. Civ. Port.• arts. 2082
a. 2085 e 2088.-Vej. a nota (a) e Accs. da Rel. da C61'te de 26 de Setem
bro de 1873, de 10 de Feve"~iro de 1874, e do Sup. Trib. de Just. de 4
de Julho de 1874.
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Ord. do liv. l°, tit. 88, § 4.° Emquanto, porém, ás dividas, é
necêssllrio que os titulos deltas estivessem pm poder do de
funto 110 tempo de sua morte. Pedem-se aquellas penas por
acção ordinaria de sonegados, c com o li helio se deve logo
ajuntar uma certidão, por onde conste que se niio descrevêrlio
no inventario os bens que se pedem, e que se dizem occultados
maliciosamente: Pego á cito Ord., § 9°, n. lOS, c Pe7'eira e Souza,
Proc. Civ., noto 1021. Esta acção, pelo que rpspeita á parte pe
nal, não tem lugar contra os herdeiros,do cabrça de casal, que
s6 são obrigados a dar pal·tilha daquillo que tiver augmentarlo
o seu patrimonio indevidamente. Tem lugar nesta acção o ju
ramento ill litem todas as vezes que, provando-se plenamente
n ocr.ultação malício a, se não provarem comtudo as quanti
dades occultas : Vallasco, de Part., cap. 8°, n. 3'7. t'ã(l exime da
pena, nem o oiferecimcnto feito antes da contest:lção da lide,
nem o protesto que ordinariamente coo tuma a fazer o cabeça
de casal, de dar á carrrO'açiío todos os bens que lhe forem lem
brando. Se este prote to escusa. se, jámllis poderia ser appli
caveI a cito Ord. Ainda que não figurem menores no inventario
em que se fez II occultação maliciosa, sempre tem lugar a acção
de sonegados em toda u sua extensão, porque a cito Ord., ape
z'ar de tratar rlos inventados em que ha menores, ou pessoas
da competencía do juizo dos orphãos, não exclue os outros,
nntes, por se dar nelles a me ma razão, deve verificllr-se n
mesma disposição: Gam., dec. 122, e Vallasco, de Part., cap. 8°,
ns. 40 e 41. A opinião contraria, apezar de seO'uida por Peg.,
cito loco n. lI, gloso 13, e ao § ]3, n. 106, e por Frag., de Re
gim. Reip., parte I, liv. 6°, drsp. 15, n. 3"2, e por Pereil'lt e
Sot/za, noto 1021, não tem obtido luO'ar no fôro. Além das o~

breditas penas incorre o cabeça de casal na de perjuro, mas
é necessario que lhe seja demandada nos termas da Ord. do
liv. 5°, tits. 54 e 11'7. Veja-se Corrêa Telles., Trat. das Acç.,
§§ {55, 156, 157, e as competente:- notas ~t).

(66) Como pela occultllÇáo dosbcns se prejudicão 'os credores
da. herança, quando os ben descriptos não chegão para o pa-
-------- ---
(f)-Aquelle que fica de posse e cabeça de casal é um depositario de

bens. dos quaes tem de fuzer entrega a seus respectivosdQnos em tempo
proprio; ora, como tal, deve com a maior verdade declarar quaes os
bens que á sua guarda estão confiados; a occultação de qualquer
delles, redundando em prej tÚZO de terceiro, deve ser punida,
~H 11



82 PRIMEÍRAS LINHAS

gamento das dividas, fica indubitavel terem elles direito para
Mcusar essa occultação por acção ordinaria. E', porém, con
·troverso se, provada com effeito a occultação maliciosa, perde o
cabeça dc casul o beneficio do inventario, ficando responsavel
~ltra vires llaJreditalis, ou se fica s6 obrigado ao dobro do valor

Attendendo li posição especial do cabeça de casal, e confiando na
bôa fé, que em todos se deve presumir, emquanto não existem provas
em contrario, a lei cercou o cabeça de casal das regalias de um admi
nistrador, que gere as fortunas e bens de outros que tem em suas
mãos.

E' assim que, como já vimos anteriormente, ninguem. ainda que
herdeiro e interessado. pôde obrigar o cabeça de casal a inscrever no
inventario e apresentar á avaliação quaesquer bens, ainda pertencen
tes ao monte.

Os bens que tem sob a sua guarda elie os defende contra qualquer
esbulbador, servindo-se dos remedios possessorio;;.-Ord., liv. 10, tit. 95.

Devendo, porém, apresentar esses bens a inventario, o cabeça de
casal 6 obrigado a offerecúl-os todos, e quando occultar por má fé
alguns, perdél·os·ba para si, em favór dos orphãos ou menores que
houverem, aos quaes deverá restituil-os em dobro.

A oClJultação deve, porém, ser maliciosa.
A Ord. do lív.l 0 , tit.83, Sigo, não faz semelbanll' con;:ideração, e

trata apenas de inventariante que sonegar bens; não se pôde, porém,
entender senão que a lei quiz fallar daquelle que, assim procedendo.
o fizesse com má fé pois seria clamorosa injustiça punir um acto
praticado sem consciencia de sua· maldade.

« E depois do cabeça de casal dar inventario, diz Vanguerve, se
sonegar bens, cahe na pena, e se lbe pedem por via ordinaria os
bens que sonegou.-PI'act. Jttdic., parte I, cap. 48, n.14; e parte IV,
cap. 27, ns. 1 e 2.

« Quia vero scepe contingit, ut is qui facit inve.ntarium, non scribat
aliqua bona, vel ita obscure ponat, quod vel'itas rerum huberi non
potest, et de boc ordinantur multi processus, et infinitce lites, scir~

oportet in hoc artieulo de banis non scr'iptis 'in inventario, destin
guendum esse, an non scripserit 11(2/'es pe,' dolltm, et dulosé occulta
verit. surripuerit vel celaV<i1-it. vel amovenuum aliquid curaverit,
et tunc convictus duplum reflJndet uel hrereditatis qua71titati com
putare compelletur, etc ..... Sin veró absque dolo. sed pcr ignol'an
tiamjustam no)'!, scripsit, altt alia justa de causa, minime pltnielur.
- ValL. de Part .• ':ap. 70, ns. 36 e 38.

Questiema-se: se a pena de sonegados sámente tem lugar nos inven
tarios em que ha menores, ou se tambem deve ella ser applicada ao
inveutario em que todos os berdeiroil são maiores?
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daquillo que occultou em fraude dos credores? A primeira
opinião é seguida por muitos e graves DD., referidos por Con
cial., de Hceredit., art. l°, n. 390; e por Ca9·v., de Testam.,
p. 2, ns. 223, 224 e 225; por Bagt1fl, cap. 66, n. 326, e por
Portug., de Donation., liv; 3", tit. 19. n. 2'7. A segunda é de-

A Ord. do liv. 1·, tit. 88, Si 9, falla unicamente do caso de haver
menores mas a. maioria dos autores seguio a opiuião firmada na nota
supra.

Cessa a pena dos sonegados: lo, quando houve mero esqueci
meato, e não dolo, o qual se não presume: L. 6, Cod. de dolo, etc.;
2', quando os bens, ainda que existissem, não estavão em poder do
defunto ao tempo da morte; Pereira e Souza, nota 104.-Vide C. da
Rocha, vol. 2°, Si 476.

Vido Menez. Jlli:: Dil'., cap. 50, Si 9°, pago 149.
A razão é que, no <:asode serem todos os herdeiros maiores, a sone

gação de beus é um acto condemuavel tambem, e a lei se o pune li
porque importa em um furto .

..... pcenam amissionis rei ccslalre cum dupla, impositam esse ei
lantum, qui occultavit bana in inventario ad orphanos attinente, ut
in allegato Si 8, incipit, e o pai ou 'lnGi, secus aulem quando res est
cum majoribus cetate, tunc enim non reperitur pcena aliqúa a lege
regia imposita, ccelauti res scribendas in inventario. Cceterum hcec
opinio nou est teuendll, et ab e a recessi t nos ter insignis Gama,
dec. 122, asserent etiam, in majoribus servandam esse dispositionem
texto indo Si ,:ieentiam, qui in illis non repcritur ccerrectus. Nee obstat
p"OJallegata ordinat. in Si 8 qure preme dllpli mem init loquendo in
mino"ibus, quia hac {orsan, quolliatIL in ?'t!.ino1"Íbus ístud t,-equentiltS
aecidit, W illis bana occultentw', et qttOd dicitul' iii uno cam qui (Te
quent'ius contingit, n011 m1ttat jw'is dispositiorlem in alio casu
eandem ratíol1em. habenle.- Vali. de pa,'t , cap. 8, ns. 40a 42.

Parece-nos esta opinião a preferivel; no emtanlo, cingindo·se com
extraordinario apego á letra da lei, alguns AA. sustentão que a pena
de sonegados, imposta pela Ord.. liv. lo, til. 89, S\9, sómentc tem lugar'
nos inventarias em que ha menores. -

Por Acc. de 240 de Outub,'o de 1868 decidia o Supro Trib. de Just.
que o preceito da Orel. só é applicavel aos inventarias em que ha
menores. .

Os arestos tôm variado igLHJ.1ll1ente. Vid.-Cons. das Leis, noto ao
art. 1155; Vang. Pract. Jud., loco supra cit.; Paiva e Pona, cap. 2°,
n. 8.

Diz o autor, na nota, que não deve ter lugar a pena de sonegados
quando os bens occultados forem pequenos em relação á importancia
ela herança.
'12..
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fendida pelo mesmo Curv., n. 427, 428 e 429; por Guerreiro,
Trat. l°, liv. i O

, cap. 9, n. i29, e pelo Canl. de Ll~C., de Hre
red., dec. 20, n. 9. Os codigos modernos das nações cultas e
civilisadas tambem não são conformes a este respeito. O de
Sardenha no liv. 5°, tit. 8°, § i3, determina o seguinte: II Será
reputado por herdeiro puro e simples aquelle que occultar, ou
deixar de escrever scicntemente no inventario cousas, e eITeitos
pertencentes á her~nça, sem quc o protesto de descrever os
que ao depois lhe occorrerem possa valer-lhe. l) Em Hamburgo
ha es-tatutos semelhantes, segundo diz Stryk. Uso mod., liv. 28,
tit. 8, § 8. O Cad Civ. da França, no 3.rt. Sal, diz assim: «O her
herdeirú que se faz culpavel cie occultação de ben , ou que
omittio scientemente e de má fé alguns effeitos da succes. ão,
não os descrevendo é privado do beneficio do inventario. I) Pelo
contrario, o Cad. Freder., parte lI, liv. 7, tit. i5, art. 2°, 4.0,
só condemna na penft do dobro o herdeiro que não descreveu
no inventario alguns bens hereditarios. Concorda com etite
codigo o estatuto de Eugubio, liv. 2°, rub. 34. Em tltnta varie
dade de opiniões parece dever segu ir-se a ultima, já porque
mais conforme ao direito natural segundo o qual nunca 03

herdeiros são responsavcis ullra vires hmreditatis: Hei1l. Elem.
Jur~, nat., liv. 10,§305; já porque mais conforme áOrd.; liv. i O,

tit. 88, § 9, que ainda no casõ de occultação maliciosa s6 com
mina a pena no dobro. Accresce ter sido esta a constante pra
tica de julgar nos tribunaes deste r'ino,. porque ainda que
Peg., FOI'., tom. 6°, cap, 11, pago 819, refere um aresto. em que
parece seguir-se a primeira opinião, este mesmo aresto se vê
revogado em gráo de r~vista por outro, que refere.o mesmo
Peg., tom. 6°, cap. 172, n.59, e no n. 78, e nas deliberações

Ainda que sejão djminutos os bens sonegados, o crime do inventa
riante 'é o mesmo.

A não serem aquelles bens que a lei permitte que o cabeça le c~sal

salve para si, tudo o mais C:ever~L ser apresentado em inventario.
Não é o cabeça de casal outra cousa mais do qlle um adminis

trador, e como tal deve dar rcstricta conta do que tem em seLl poder.
Nio é exacto que a disposição do art. 169 do Cod. Crim. haja revoo

gado á do Si 90 da Ord, cito Taquelle artigo pune-stj apenas o testemunho
(also ou o perjurio das testemunhas: Silva Fel:râo. nota ao al-t. 238
do Cad. Penal POI't., valo 50. pago 258 a 266 i antes por força do art. 310.
2' parte do nosso Cod., está em pleno vig,or a pena da Ord.-Cod. Civ.
Port., arts. 2079 (J. 2081.
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ou tencões dos ns. 65,79, 83 e 84. Veja-se sobre tudo Almeida
e sou::, Ac. Sum., tom. <to, disserto 4', de onde foi extrahida
esla nota (g).

(g)-Não ti unicamente aos herdeiros, mas, por igualdade de direito
e de razão, tambem aos credores do inventariado, que compete a acção
de sonegados contra o cabeça de casal que sonegou bens.

A sonegação de bens, da herança do fallecido, pÊlde fazer com que
esta deL'í:e de ser sufficiente para satisfazer os debitos que aqueIle
deixou; os credores, el11 vez de receberem integralmente o pagamento
de suas dividas, podem, dando-se a sonegação, 5er forçados a aceitar
em pagamento- uma quantia insignificante, que em rateio lhes nnba
a caber; dabi nasce o direito que t' ln de reclamar, por meio da acção
competente contra a subtracção de bens, que porventura fa\a o inven
tariante.

A acção que lhes pertence est;L em tudo no mesmo caso da que
cabe aos herdeiros: é uma acç-o perpetua, que não pTescreve, em
relação ao cabeça de casal que sonegou os bens, e que póde mesmo
ser intentada contra os herdeiros deste, dentro do prazo de trinta
annos. Val!o Part., cap. 80, n. 50., Jlfen. Juiz. Dir., cap. 5, § \)O, n. 5.

Sendo assim, ó claro, que o inventariante, que sonegou bens em
prejuizo de credores, está sujeito ás penas daquelle que sonegou em
prejuizo de herdeiros menores ou nlaiores.-Orà., tiv. lo, tít. S" Si 9.

Supponha-se, porém, o caso de haver o cabeça de casal sonegado,
em prejuizo de credores, hons de uma berança que não bastava para
satisfazer as dividas deixadas pelo inventariado; pergunta-se: o
cabeça de casal, que assim proceder, compro\'ada má fé e malicia,
será obrigado a satisfazer, alóm das forças da herança, aos credore!',
qu~ pretendeu lesar? ou a ullica pella a que fica sujeito é a da Ord. cit.?

E' esta a duvida que o autor refere na nota; para elucidaI-a, porém,
é preciso saber se o herdeiro, que não usa do beneficio do inventario,
é responsavel para com os credores ultra vires hrereditatis.

A nossa lei, ou actes a legislação portugueza que nos rege, é com
pletamente omissa neste ponto; para elucidarmos a questi'io temos
que recorrer ás leis qlle nos são subsidiarias. e entre estas, em pri
meiro lugar ao direito romano, o qnal a lei de 1 de Agosto de 1769
julgou vigente entre nós lias lacunas das leis patriás.

Os romanos acreditavão , em seu caprichoso systema de avaliar da
dignidade do homem, ser lUll facto ignominioso o mOlTel: aIguem
sem deixar uma pessoa que lhe succedesse, que entrasse na posse dos
bens deixados e os administrasse, continuando assim de algum modo
li. pessoa que acabava de finar-be.

O herdeiro era o representante do mort@, e cabia-lbe impedir que
o expolio cleste fosse dilacerado por creqores pressurOSOS de se co-'13 .
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§ 29

Não póde O (jabeça de casal alienar bens alguns da he-
--------

brarem de seus creditos, ou de legatarios avidos de entrarem na posse
das doações que lhes erão feitas.

Quando não tiuhão successores legitimos, ou parentes a quem dei·
xassem como herdeiros, instituião herdeiTo a algum escravo, que por
este facto adquiria a liberdade e era obrigado a aceitar a herança.

Esta era muitas vezes um encargo pesadissimo, por isso que, estando
de tal modo onerada de dividas, que os bens que a compunhão não
chegavão para satisfazêl-as, e sendl) o escravo, assim instituido. obri
gado a paga-r integralmente os credores. isto é, responsavel pelas
dividas ultl'a vires Ilce1'6ditatis, era muitas vezes forçado a trabalhar
durante toda a vida para preencher essa difiicil tarefa pagando por
tão alto preço a liberdade fIue obteve, e a honra de succeder a seu
senhor e representaI-o.

Os pretores, fieis ao seu plano de modificaI' o rigor dos preceitos do
antigo direito, concedérão aos escravos o dil'eita de sepal'ação da
herança.

Consistia este direito na faculdade que lhes era dada de aceitar a
herança, mas deixaI-a para ser accionada pelos credores, reservando
elles para si o que ganhassem com seu trabalho particular.

O escravo separava do. herança que adia o producto do seu
trabalho.

Este direito de separaçào entendia, porém, unicamente com os es
cravos instituídos herdeiros, mas não com as pessoas livres que fossem
tambem instituidas, e estas vião-se mnitas vezes obrigadas a aceitar
uma herança, qlte viuha comprometler os bens particulares que ellas
possuião; pois, sendo forçadas a satisfazer com seus proprios haveres
os encargos da herança recebida, arrui uavão-se.

Para obviar a esta injustiça foi que os pretores concedêrão aos her
deiros instiluidos lI.m prazo para deliberarem e resolverem-se então a
aceitar a herança.

li Ait pn:ctol-, si temptts ad cleliberandum 2)etet dauo.» L. 1-, D. de
jme deliberandi.

Este prazo fic,(va ao arbitrio do pretor, nno podendo, porém, ser
menor de cem dias.

li liaque pat~cio,.es ce Ittl~nt -dicn~m nmtl]uam sunt dandi. » L. 2-,
D. buj. tit.

Na lei\ 3" do mesmo litul0 d~ juri delibel'alldi ainda acrescenta
Ulpillno:

« Ner.>lon illlH/ scic>ldw>I, nonlmquarn simulo nonunquam scepi'us
diem. ad d~libcr·1Jtdum datuln esse. dum prretori suadetul', tcrnpus
quo d primum adi/.'Its prcestittterot. non sulficissc. II
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E na lei ,la acrescenla: « SeI). lIoc impetl'aTi non debet, tlisi ex magna
causa. »

Justiniano na lei 2'2 do Ootl., de jure delibe"andi marcou o prazo
de um anno quando a cqncessão fosse feita pelo Imperador, e de nave
mezes quando o fosse pelo juiz.

e acontecia fallecer o berdeiro durante o prazo, transmittia-se ao
seu successor o direito de deliberar. No caso de deixar o herdeiro esgo
tar-se o prazo. entendia-se que aceitava a heran~a, e respondia então
por todos os encargos.

Nessa mesma lei foi finalmente estabelecida por Justiniano o bene
ficio do ü~ven:ario.

Usando deste beneficio, o herdeiro podia aceitar a herança, e não
era responsavel pelos encargos de que ella viesse onerada senão até
as forças della.

Lobão, na Dissert. 3-, do 20 voI. dos Acc. Sum., tratando extensa
mente da questão que ora nos propomvs a elucidar, procura mostrar
que o herdeiro, que in bana {ide aceitou a herança sem o beneficio do
inventario, não é obrigado uU"a 'vi"es hre,·editatis. -

Para chegar ao seu !im busca provar:
1.0 Que o preceito do direito romano. que tOJ'nava-o herdeiro que

aceitava a herança, sem o beneficio do inventario, responsavel pelos
encargos além das forças desta, baseava-se na fi<:ção em voga naquelle
dir ito, de que o herdeiro 'representava o defunto, e como qlle conti·
nuava a sua pessoa na spciedade civil, ficção essa que não páde ser
aceita por ser condemnada no proemio da lei de Ode Setembro de 1760.

2,0 Que, por coutrario ao direito natural e repugnante á sã conscion
cia, merece tão pouco ser aceito eõltre nós O preceito da lei romana.
que os escriptores Reiu.icolas, aliás cégos id latras do direito romano,
abrirão tantas ex<:epções áquella disposição, que bem claramentFl reve
lavão o quanto, ella lhes parecia pouco em harmonia com o progresso
da sciencia, e que sómente um supersticioso respeito os impedia de
atacaI-a abertamente de ú·ente.

Quanto á primeira proposição de Lo1Jüo, li sua falsidade resa1ta ao
mais ligeiro exame.

Tudo o que esLe autor expõz em sua lIrgLUnentaçâo, em vez deyir-Ihe
em auxilio, parece·nos abalar profun-damente a serie de seus raciocinios.

ão era a ficção da representação do defunto pelo herdeiro a base
do pre<:eiLo du.lei rGmana, mas sim li Sllpposiçiio de má fé da parte
do hn'-deiro, que adia a herança sem beneficio de inventario.

Na realidadA, como poderia al],lrelle, que aceitanl. e recebia li herança
UO outrem, diz r aos credores do finado qlle não lhes podia satisfazer
inlegralmenl os creditos, por não bastarem os bens da herança, sem
mostrar quacs erão esses bens e em quanto montLH'ão, e sem provar
que não havia olltros, e que os existentes erão illsufficienles pllra a sa
tisfllção dos onltS do espolio?
liY
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E qual o meio de fazer os credores e legatarios conhecerem as forças
. da herança senüo o inventario?

Como poderia o herdeiro convencer aos interessados de que não
havia sonegado bens?

E quanto á representação: pois o herdeiro universal não representa
o defllOto, quanto aos direiLos e obrigações que este deixou-lhe com
o _seu patrimonio?

A ba~e da disposição romana n.ão é, pois, a ficção da representação,
mas sim a necessidade do inventario para provar que as forças da
herança são inferiores aos encargos de qtle ella está onerada.

A razão por que o herdeü·o, que a 'ei ta a herallça sem o beneficio
do inventario, é obrigado alélll das forças della, é, porque sendo este
beneficio o remedio que a lei r.oncedeu-Ihe para evitar o prejuízo,
quando elle não o quer põr em pratica e o despreza é porque, recu
sarido o favor da lei, Sllj eita-se as consequencias dessa recusa.

Vejamos a segunda proposição de Lobão.
As excepções abertas á lei romana pelos escriptores citados na

Dissert., escriptores aliás respeitaveis, mas cujas opiniões neste as
sumpto não forão as aceitas como as mais consentaneas. com o direito,
não provão. como quer Lobão. que a disposição do direito romano fun
dava se na ficcão da representação, mas sim que a razão de ser do iR
ventario é Lornar conhecida a força da kerança, paraevitar aoccultação
maliciosa da parte do herdeiro.

Na verdade, a opinião cm que mais se apoia Lobão é a de Bagna,
cap. 66, n', 278; ora, este autor diz no lugar citado:

«Hceres qui inventarium non llenfecit, non tenetur ultra vires hmre
ditarias, QUANDO HCEREDlTAS CERTA EST.»

Isto é, quando é conhecido o valor da herança, porque então já estó.
antecipadamente feita a tarefa do inventario, e não ha possibilidade
de sónegar o herdeiro bens em prejuízo dos credores, sem que estes o
saibão immediatamente.

- Veluti, quando h(Jwetlitas est sola cIos matl'is. Caso em que
tambem se conhece a forçada hen,1.Ilça.

- Vel quando bena heareditaria erant immobelio. tamtum. ET NO
TORm NOTA, ETC.

Vel quando UNA TANTUM RES in hCllroditaLe fltit reperta.
Neque qllanclo NOTOIUE CONSTAT, QUOD CERTA TANTU~f BONA. lN HCERE

DITATEM RECA DERE POSSUNT.
Bagna só julga. pois, dispensavel o inventario no caso de já serem

os bens con~1ecidos.

Que a disposição do direito romano estava em vigor no tempo em
que escreveu Vallasco, vê:se do seguinte trecho:

,« «st etiam valde utilis con('Jf:tio ifl.vientarii. di. esle escl·iptol'. guia
heres qui aclivit cum conlectione inventarii, nOl~ t,en.tur tlllra vires
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hrereditatias; et expers manet cui'tu cumque damni. quocl.ex adita
hrereditate possit resultare.-VaI!., de Part., cap.!'l. n. 3.

Quod si ornnino hCJlres omisit conficere inventadum rem periculi
sui magni fecit, qt'ia tenebitur ul/.ra vires hall'editatis credUoribtu
et legatariis. Idem, II. 1ó.

Finalmente na Cons. 52, n. 3, diz ainda o mesmo autor: « Verum.
quia hujusmodi constitutiones fion omnino generaliter hel'ed'ibus
adeuntibus consulebant, lata est !lene!'aliter constitutio. d. I. si qt,a
cavetur. si quis Iteres adeat in'ventario conferto secundU?11. formam
d, I. fino Si 10. tuté et intl'epide posse adire. quia nOr! tenebitur ultra
vires hre1·editatis. creditoribus. nec legatadis.

Et nota. diz PaiVil. e Pono., que ohel'deiro que aceita a herança a bene
ficio de inventario, nào deve pagar aos credores e legatados em maior
quantidade do que pudeI' sahir e til'ar-se da herança. L. fin .• Si Et si
prosatam.Ood. dejuri delibel'andi,etc.-Olph. Prat., cap. 20 , n. 56,

- Feitll o inventario, não querendo o herdeiro aceitar a herança,
senão a beneficio do inventario, se faz termo nos mesmos autos de
inventario; e querendo os cred0res haver as dividas da herança,
mandão citar ao tal herdeiro, e este logo noméa os bens do inventario
para pagamento, e assim vai correndo a causa; e alcançando o credor sen:
tença, faz penhora nos bens nomeados, e os taes herdeir9S non tenentur
ult1'a vil'es hrereditatis.- Vang. Prato Jud., parte II, cap. 37, n. 5.

Tal é a doutrina juridica que nos parece mais aceitavel. .
O direito romano está incontestavelmente em vigar neste ponto, mas

na pratica tem-se estabelecido a regra de contentarem-se os credores
o legatarios com o que produz a herança.

O herdeiro de uma herança onero.da de dividas ftlz o inventario, e
paga os debitos rateando entre os credores. conforme a força da ho·
r&nça, indepentlentemente de declarar p9r um termo que aceitou a dita
herança a beneficio de inventario.

No caso, porém, de haver uma pessoa rica sido herdeira de uma
herança assim onerada, julgamos prudente declarar n'um termo que a
aceita, a beneficio de inventario, porque o desejo, aliàs j nsto, que terão
os ~redores de cobrar integralmente as suas dividas, levalos-hia a
'tentar haver da 'fortuna particular do herdeiro esse pagamento.

Vejo Cod. Civ. Port., arts. 204-1 a 2017; Ood. Oiv. Ohileno, arts. 1247·
a 1252 e 12õ7 a 1263; Cod. Ci·v. FI'ame.. arts. 793 a SOO eS03 a 810; Ood:
Oiv; Austr., arts. 802, 805 e807; Cad. Oiv. da 1'1"1'/'ss., arts.413, 4'&2, 423
a 426,433,434 e 444; Cad. Civ. It.aliallo, arts. 9õó a 079. - Oonvem
notar que todos estes codigQS exigem a declaração expressa do her
deiro da aceitacão da herança a beneficio do inventario, concedendo
o Cod. !tal., art. 961, o prazo de quarenta dias para o herdeiro deli
berar sobre a aceitação com ou, sem beneficio de inventario.

A aceitação da herança a beneficio do inventario, póde ser feita pQr
herdeiros maiores em qualquer tempo, porquanto não marcando a lei
y 5 12
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tempo para o inventario em que sómllnte são interessados herdeiros
. maiores, o por elles feito em qualquer época, exime-os da responsabi
lidade das dividas ultm 'Vires hereditatis. Accs. da Rel. de S. Paulo de
ã de Dezembro de 1876 e de 3 de Julho de 1877 e do S. T. de J. de 11 de
Março de 1878. Dir. 17 -279.

Vejamos agora se o cabeça de casal, que occulta bons maliciosa
mente e com fraude provada, perde o beneficio do inventario e torna-se
responsavel ullra vires hcereditatis, para com os credores e legatarios,
ou se fica unicamente sujeito á pena da Ord., liv. lo, tit. 83, § 90 , isto
é, ao pagamento do dobro daquillo que occultou em fraude dos
credores?

Esta questão tem sido assaz debatida.
Alguns autores entendêrão que o herdeiro que tal fizesse devia

perder o beneficio do inventario, e não ser condemnado á pena do
dobro da Ord. do liv. lo, tit. 88, Si 90 ; e fundavão-se principalmente na
seguinte consideração, que não deixa de parecer valiosa.

O beneficio do inventario foi um favor concedido pela lei ao her
deiro, e contra os credores; a unica razão da sua concessão foi consi
derar-se uma grande injustiça, o ter o herdeiro de satisfazer á custa
dos proprios bens as dividas de outrem: e porque? Apenas porque
esse outro transmittio-Ihe uma herança onerada, e já de ante-mão
absorvida pelos encargos que trazia. Ora, sendo o ben':jiciu ele inven
tario um favor especialissimo feito pela lei ao herdeiro para proteger
lhe os bens proprios, qual a pena que deve sof1'rer o herdeiro, quando,
não satisfeito com o prejuizo que em virtude da protecção da lei dá
aos credores, pretende defraudaI-o" ainda mais, tirando-lhes esse
pouco que a lei lhes deixou? Oomo servirá o beneficio para acobertar
a mais negra fraude? Pois a lei concedendo esse beneficio não o fez
unicamente no caso de um inventario fiel da herança?

Se o herdeiro, não contente com o favor da lei, quizer ainda subtrahir
o pouco que o finado deixou para satisfação dos seus compromissos,
não será justo retirar-se-Ihe este favor, de que eUe se mostrou indigno?

E demais, o beneficio do inventtwio, não póde ser alcançado com
aqu'll~ que não é invental'io, mas sim uma defraudação.

O inventario consciencioso, verdadeiro e fiel é o unico que póde pro
duzir o beneficio.

Tanto é isto assim, continuão os defensores ddsta opinião, que os
autores, que pugnão pola applicação da pena do dobro, não POdfim
deixar de, arrastados pela consciencia, fazer excepções em favor da
opinião adversa á que sustentão.

Bagna diz:
Hceres ob omissionem dAscriptionis aliquorum bonorum non amittit

benéficium inventarii, NISI OUM OMISSIONE CONCURRA.T DOLUS EVIDENTER

PRI/DATOS.
:m acrescenta:
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Dolosa autem dicitur omissa descriptio aliqnorum bonorum in in
ventario, qU.lNDO FIT ANIMO FR.\UDANDI CREDITORES, AUT LEGATARIOll.

O proprio Lobão, acerrimo defensor da opinião contraria, vem
no final da disso 41 , 20 vol. das Ac. SlUn., conciliando as dnas opi
niões, e procurando firmár, COOlO regra. li pena do. perda do beneficio
de inventario, para o caso em que a sonegação feita pelo herdeiro o
seja em bens consideraveis, ou mais preciosos da herança, e o. do pa
gamento do dobro dos bens sonegados, para o caso de haver sido a
sonegação em bens de pequeno valor.

Contra estes fundamentos nos parece olferecer a opinião contraria,
argumentos muito solidos.

Somos daquelles que acreditão que o herdeiro, que, aceitando a he
rança a benqficio de inventaI' ia. occulta bens fraudulentamente, com
prejuizo dos credores, não dove perder o dito beneficio, mas sim ser
condemnado a pagar o dobro dos bpns que sonegar, e isto pelas seguin- .
tes razões, que nos parecem assaz p(mderosas:

A Ord. do liv. 1°, tit. ,Si (lo, dispõe que o pai ou ml1i, ou qt6alquer
IIt6tra pessoa, qt,e paI' mandado de .justiça fizer inventario, e nelle so
negar bens de qualquer especie que sejão, perca os bens sonegados,
e seja alem diSso obrigado a pagaI-os em dobl'o aos menOl'es, etc.

Que esta disposição entenue não són;ente com o pai ou mãi, mas
com qualquer outra pessoa que fizer i11Yentario, dil-o a prop!'ia lei e
VaU. verbis.-Et"ista pamanon soLum habet, locum in patre et matre
bana reccullante, sedetialu in quacuflque alia pel'sona. qure inventa,
I'ium confecerit t6t probalur d. Si 8. ibi,. qualquel' 01.1./1'0, pessoa que
inventario fizer, etc.-Part, cap: 0, n. ~2.

Que esta disposição abrange tambem o inventario em que só ha
maiores, já o fizemos vêr na nota anterior.

Ora, ampliando a Ord. cito á, Sltas disposição a todo e qualquer
inventariante, segue-se que todo o inventariante que eonega bens,
sómente poderá ser condemnado a pagar o dobro dos bens sonegados,
por ser esta a unica pena imposta pela lei em tal caso.

Como, pois, o herdeiro que faz inventario para soccorrer-se do
beneficio deste. e neUe sonega bens, póde ser condemnado á pena di·
Tersa daquella imposta pela Ord. cito ?

Não é elle um inventariante igüal aos outros?
Os adeptos da opinião rontraria cbamão a cada momento a attenção

sabre o. negrura da fraude no caso do beneficio do in'ventario.
Mas a pena do Si 9 da Ord. cito s6 tem lugar no caso de sonegação

fraudulenta, e pam que possão os credores e legatal'ios que reconerem
ã acção d8 sonegados reclamar a applicação da pena, devem provar
a fraude.

Accresce que no caso de beneficio do inventario os credores nada
perdem com a applicação da pena do dobro imposta ao herdeira, por
qnanto, sen~o este obrigado a pagar o dobro do que sonegou á herança
\l C. -
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.rança antes de feita a partilha (67), e nem póde accionar
ou ser accionado in solidum pelas dividas (68).

(6'1) A lei, que autoriaa o caheça tlP. casal para ficar na posse
dos bens até It partilbll, não lhe dá autoridade alguma pltrll.
poder alienaI-os sem o expresso consentimento de todos os co
herdeiros, quando eUes são ltabeis para poderem prestai-o.
Accresee que, não podendo verificar-se a alienação sem a cer
teza do dominio daquelle que aliena, esta não p6de existir de
sorte alguma antps da partilha por ser eUa que designa 08 '

bens prrtencPlltes a cnda coberdeiro. Se apezar, porém, dislo
o cabeça dp. casal lllienar alguma cousa pertencente li berança,
deve o juiz fazel-it entrar no juizo divisaria, e imputal-a em
pagamento do quinhão hereditario do alienante pelo seu just.o
valor, para se evitarem litígios (h).

(68) Mel. Freire, partp. TIl, tit. '7, § lI, e Vallasco, de Part.,

de cujos bens os credores têm de ser pagos. om vez de soffrer dimi·
~nuição, augmenta, visto como o herdeiro não restitue sámente o que

sonegou, mas sim o dobro.
Os credores têm a acção de sonegados contra o herdeiro que fraudu

lentamente occuUou bens: Vang., Prato Jud., cap. 27, ns. 1 e2; Menez.,
JlUZ. Dir., cap. 50, Si 19; P. e Pana. cap. 2°, Si 8, etc.: não estão garan
tidos assim. os seus direitos?

Os tribunaes têm julgado sempre no sentido desta segunda opiniã,o,
como se póde vêr em Pegas, Forense, no lugar citado na nota do auter,
e não deve servir de peso o caso isolado orrerecido por Vanguerve em
slla Pratica Judicial, parte n, cap. 37, n. 9, pois em contrario II esse
offerece o dito Pegas muitos arestas.

Entre nós é esta tambem a opinião corrente, tanto mais quanto é
geralmente estabelecido pela pratica que o herdeiro em caso nenhum
responde além das forças da herança que recebeu.

No emtanto os codigos mais modernos das nações CllltllS têm sujei
tado o herdeiro beneficiaria, qlle sonega bens da herança, á perda do
ben ficio do inventario, Cod. Civ. Fl·., art. 80\: Cod. Cív. !t., art. 967;
Cud. Gíl>. Chil., ad. 12~6; Cod. Civ. Port.: art. 2053.

(h) O cobeça de casal não póde alienar bem algum da herança, _
scm licença especial do juiz do inventario, e para obter esta licença
deverá apresentar em favor da alienação. que pi'etende fazer, uma causa
justa: Lobão, Fase. de Diss., disso 2', ~ lo; C. daRoch'a, nota U, no
fim do 20 vaI. ; B. Cnrn., vol. 20, § 131, n. 10; Guerr., T,·at. 2°, liv. (Jo,

cap. 12, ns. 61 e 62, e Vai., Cons ,6U.
A razão desta prohibição está em que, antes de feita a partilha, os
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cap. 6°, n. 14. P6d~, porém, accionar ou'ser accionado pela
------ - ------- --- -------

bens da herança, estando pro indiviso, ninguem é deJles proprietario
in solidum, mas o são todos os herdeiros, cadn um de umn parle
abstracta; e como a nenhum deUes é dada a faculdade. de escolher no
monte oS,bens que quizer para a sua parte. e importando o facto da
~enda de bens da herança, na escolha prohibida, não póde o cabeça
de casal realizar sem licença do iuiz semelhante venda.

Apezar, porém, de não ser a alienação p-ermittida, póde acontecer
que o cabeça de casal a tenha feito: e, neste caso, o quese deverá fazer?

Os escriptores di vidirão-se neste ponto.
Lobão no seu Fascicl~lo de Dissertacões estabelece na dissertação

2-, varias bypotheses, procurando cOt'!;prehender neilas os casos de
alienação que .nais [l'equentemente se dão,

Tudo, porém, quanto este escriptor extensamente ellpendeu na cit·.
diss., póde reduzir·se ao seguinte:

Quando a herança contiver muitos bens iguaes ao que foi alienado,
de tal sorte que os herdeiros nenllllm prej uizo solrressem com a aliena
ção feita, esta deve ser sustentada. lançando-se o bem alienado na parte
do cabeça de casal que-o alienou.

So, porém, da alienação houver re ultado prejuizo aos co-herdeü'os,
ou porque o cabeça de casal tivesse alienado o que de melhor havia na
herança, ou porque houvesse alienado bens excedentes á pute que lhe
poderia caber em partilha, em qualquer dos dous casos, suppondo se
má fé da parte do cabeça do casal, deverá a venda ser aRnullada e elle
obrigado a apresentar os bens á partilha.

Na cons. 69. n. 2:3, eroittio VaUasco a opinião soguinte:
« Non omittam, hic etiam inferre aliam que tionem, de qua fuis p'

interrogatus, et quotidie accedit, pater vel mater superest defuncto
altera ante partitiones factas, et ante cum filiis junicium familire ercis·
cundoo acceptum, vendidit aliquod pl'rediulIl, -vel domum hrereditatis:
demum patre alienante mortuo, ~el matre, vel etiam vivo, filius cui
oompetebat legitima in aliia boni~, vult vendicate re1l1 illam à ter tio
emtore, afterens sibi legitimam ex substantia et singulis bonis paren
tllm deberi, et consequenter ox illa domo. vel prredio vendila I. $ci
ml~S, etc.• ntque Ildeodebetur ex -"Ilbstanlia. quod non- licet patri legi
timam filio relinquere solvendam pecunia, ut per Bart., etc.

( Unde pro sna legitima íilio vindicntiollem illins rei competere,
plenum videtnr. q.ua pro oa parte dominium ad illuro transil'it ex
Ilditione. juxta I. cmn heredes, etc., vel jura suiLatis, si suus heres
fuerit, ·t cum ilhl res tem pore, que fuit alienatn, erat sibi commnnis
lll1m patre alienante. et adhllc pro indiviso, ip"i filillS in ea censetur
babere partem io qualibet miníma partem, et consequenter audiendus.
Sed pro contraria parte apponebatur, quod cum non essent factre par·
titiones, et datllm filio prredium illud pro legitima, non babet fuo·

'1
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. parte correspondente ao seu quinhão hereditl\fio, bem como
todos os outros coberdeiros (i).

- ------
datam intentionem in tali prcedia, quia forsan in partitionibus facien
dis poterit contingere 'alteri fratri, vel heredi. Et idcirco reus debet
à tali vendicatione absolvi, utpole aetere petente rem, de qua non eat
certum, an sit omnino futura sua, et potest in partitionibus alteri,
quom esti filio adjudicari pro arbitrio judieis, et ut quis obtineat in
vendicando, tenetur probare dominium certum ex parte sua. »

No n. ':!7 da mesma Cons. firma a seguinte regra:
Item sicut filius gravatus a patre, bona sibi relicta restituere alijs,

si ante deductionem suce legitimas et restitutiDnem factam fldei com·
missariis alienavit aliquotcorpora hcereditaria, tenetur computare iIIa
bona alienata in sua legitima, ita etiam pater qui alienavit, teneatur
rem alienatam in suam portionem computare.

E no numero 28 :
.... quod si heres alienaverit non bono. fide, sed in fraudem fidei·

commissarii, non valeat alienatio, e retractetul', veluti quando vendit
meliora et servavit deteriora. Nam tunc res reducitur ad bcereditatem,
nec computabitur in portionem alienantis, quoniam, utalienatio valeat,
debet esse remota ab omni frauele, et facta ex necessitate ceris alieni
solvendi, vel judiicis autoritate, aliàs non tenebit, nec imputabitur
in partem alienantis, etc.

Paiva e Pana, cap. 3°, n. 19, entende que não se deve annullar a venda
de qualquer propriedade da herança feita antes da partilha, mas 1eve o
juiz imputar na. parte do cabeça de casal vendedor o preço da proprie
dnde que elle tivesse vendido, pois assim não se segue prejuizo algum.

A practico. moderna tem segllÍdo, com pequena dilferença, a opinião
expendida por Lobão.

Desde que o cabeça de casal alienou bens iguaes á sua Illeiação, ou
que nella possão ser comprehendidos, lanção-se taes bens na parte qn
lhe competir em partilha.

Se, porém, da alienação feita pelo cabeça de casal resultar prejuizo
para os co·herdeiros, por haver elle alienaclo mais bens do que os que
lhe poderião caber em legitima, a venda deve ser'annullada, visto
como o vendedor vendeu cousa que não lhe pertencia, em prejuizo e
fraude de terceiros. Em geral a restituição da quantia por que vendeu
o objecto feita pelo cabeça de casn.l vendedor, sana o prejuizo; salvo,
porém, se o herdeiro quizer justamente haver o objecto vendido, e que
lhe foi lançado em partilha

Acreditamos, que não é, POi3, unicamente no caso de haver sido o
objecto deixado pelo testador a um dos herdeiros, aquelle em que o
cabeça de casal não o podQrá vender; mas, sim, sempre que o objecto
vendido não lhe Jlossa ser imputado na parte, por elicedé~-a. VeJo
art. 2085.11,0 Cad. Civ. POtt.
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§ 30

95

Deve dar conta de todos os fructos (69), e responder por
todos os prejuizos que podia evitar (70).

CAPITULO VI

IlOS HERDEIRO

§ 3i

Chamão-se herdeiros aquelles que têm direito á succes
são, com exclusão de quaesquer ou tros (71).

\60) Ou eUes sejão naturaes, ou industl"iaes, ou CIVIS, -pois
que todos elle~ pertencem ,i h(\rança, (\ todos por isso sé de
vem rl'partil' pelos colJerdríros. Df'.vem-se-Ihes, porém, levar
em conta todas as eÍesppzas feitas na cultura e reparo das
propriedades do casal; não assim as. de mel'O luxo, que em
direito se chamão voluptuosas,

(70) O cabeça de casal, por isso mesmo que a lei lhe concede
exclusivamente !L po d cios beu da herança até á partilha,
deve zelar a sua conservação, como o faria um pai de família;
e por i!'so, se elles se pflrdflrem ou deteriorarem por culpa suo,
deve satisfazer aos outl'OS coherdeil'Os todo O' damno.

(71) Os h'lrdeiros ou são legitimos, ou te tamentarios :
aquelles suecedem pOl' virtu'Íl) da !l'i ; estes por virtude do
- -- - -------

Nos inventarios em que ha orphãos, o cabeça de casal nada póde
vender sem o expresso consentimento elo juiz j e em regra nUJÍca os
inventariantes fazem estas vendas sem requererem-n'a aojuiz do inven
tario, aUegando uma razão forte, como, por exemplo, que os bens são
sujeitos à facil deterioração, ou estão em estado de perderem-se, po
dendo unicamente salvar-se neHes alguma cousa por meio cie uma
venda, etc.-Vide Acc. da Relo de S, Luiz. no Dir" voZ. 14;, pago 48.

O inventariante não póde arrendar por tempo indeterminado bens de
raiz, que ainda existem pro indiviso, sem ser com assentimento te
todos -os interessados.-Accord. da Relaç. do Rio.

O cabeça de casal, marido ou mulher, não póde bypothecar bens.
que excedão de sua meiação.-Parecer dos advogados O. Alberto Soares,
e conselheiro Nabuco.
U
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§ 32

Na ordem dos herdeiros legitimos preferem:
1." 03 descendentes, (72).

te~tamento. Pertencem.á primeira classe todos aquelles que
estão em gráo mais IJroximo de parentesco com o defunto, ou
p.ela sua pessoa, ou repre!'l'ntl\ndo a de seus pais. A repre
sentação, que entre os des.cendentes é até ao infinito, só regula
a respeito dos collateraes entre irmãos e filhos de irmãos.
Novel. H8, cap. 3.° Á disposição desta novclla foi gerafmente
recebida, por se conformar com a razão natural: Grot., de Jure
bel!. et pac.. liv. 2°, cap. 7°, § 6·, e .iJ:fP.l. Freire, parte III, tit. 8,
§ 50 na nota. Conformou-se com a sua disposiçãll, a respeito
da successão dos morgados, a Ord. do liv:. 4°, tit. too.

(72) Nesta classe se comprehendem, não só os filhos, mas o.
netos, bisnetos e todos os que se achão nesta linha, até ao

. infinito, sem d iftlerença de sexo, fRmilia gráo ou idllde, e isto
ou sejão havidos de legitimo matrimonio, ou naturaes, salvo
se forem de pais nobres: Ord. do liv. 4°, tit. 92 (a). Não são,

A viuva e herdeiros podem hypothecar os bens do casal pro indiviso
porque o alvará de 9 de Novembro de 1754, conferio aos herdeiros
escriptos a posse civil com oi effeitos da natural.-Aee. do/ReI. da
e6rte de 2G de Novembro de 1872 e de 2 de: De~embro de 1873, e do
St~p. Trib. de Just. de 17 de Junho de 1874.

(i) Veja-se sobre este ponto o que dissemos na nota ao S; 24. E os
Accs. da Rei. do Maranhão de 19 de Dezembro de 1876 e de 18 de Maio
de 187.7,e da Rel. da côrte de 20 de Maio de 1870.-(Dil'. 14,581 e 15,375.)

(a) A suceessão dos filhos naturaes soffreu entre nÓi uma grande
modificação, á vista do disposto no Dec. de 2 de Setembro de 1847.

Segundo o direito das ordenações philippillas, vllt'iava a succ6ssão
dos filhos naturaes, segundo provinhão estes-de pais nobres ou plebeus.

Os filhos de plebeus, não sómente erão admittidos li successão
dos pais, como tambem a ella concorrião com os legitimos, tendo
apenas o pai, conforme a regra que rege a successão no case de her
deiros necessarios. o dil'eitode dispôr da terça.-Ord., liv. 40, tit. 92, pr.

Quando, porém, ao tempo do nascimento dos filhos naturaes o pai
era nobre ou cavalleiro, não sómellte não erão elies chamaJoll a con
correrem á herança com os descendentes 0\1 as..:endentes legitimos
qu!, seu pai houvese deixado, C$mo além disso não podião sucf;eder,
quando o pai morria ab intestato, caso em que erio chamados á suc-

-
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porém, classificados entre o~ herdeiro;;;, ainda que estejão no
mesmo gráo: {o, os desnaturalisados ou proscriptos, não assim

cessão os parentes mais proximos do finado, na falta de descendentes
ou ascendentes legitimos.-Ord. cit.. !\\ 1.0

Além disso o pai nobre. destle que não tivesse herdeiros legitimos,
mas apenas tivesse filhos naturaes, podia dispôr de seus bens em
favor de'quem quizesse, assim como tambem podia deixa-los a seus
filhos naturaes.-Ord. cit , SiSi 10 e 3.0

Se, porém, ao tempo do nascimento dos filhos naturaes o pai fosse
plebeu e uão nobre, não perdião os ditos filhos o direito de succeder
lhe, pelo facto de hav!lr seu pai passado a cavalleiro. antes erão cha
mados á herança legitima. ua fórma do Si inic. da Ord. cit.-Ord., Si 3.0

Taes erão os preceitos que regulavão no direito portuguez a suc
cessão dos filhos naturaes.

Entre nós, depois do Dec. de '2 de Setembro de 1"47, regula-se ella
por modo diverso.

Quanto á differença entre nobres e plebeus a cousLituição politica
do Imperio já a tinha abolido; tornando efi'ectivo o preceito consti
tucional o Dec. acima citado dispóz no art. 10 que fica vão extensivos
aos filhos naturaes dos nobres os mesmos direitos hereditarios que
pela Ord.,liv. 4, tit. 92, competião aos filhos naturaes dos plebeus.

Passando a regular o modo de successão dos filhos naturaes, dispóz
que, para os filhos naturaes concorrerem á herança paterna com os
legitimos, é necessario serem reconhecidos por escriptura publica
antes do casamento de que provêm os ditos legitimos.

Todas as vezes, pois, que não houver sido feito pelo pai o reconhe
cimento na fôrma prescripta, os filhos naturaes não herdaráõ com os
legitimos, embora hajão sido reconhecidos em testamento.

Para que os filhos naturaes sllccedão ao pai, quando não tenhão de
concorrer com os legitimas, é necessario que sejão reconhecidos por
escriptura publica ou testamento.

Vê-se qqe o Dec. cito reformou nos principaes pontos a Ord., liv. 40 ,

tit. 92:
1.0 Equiparando os filhos naturaes .dos nobres aos dos plebeus.
2.0 Só admittindo a successão desses filhos quando houverem sido

reconhecidos por escriptura publica ou testamento.
3.0 Exigindo, para que os filhos naturaes concorrão á herança com

os legitimos, o reconhecimento por escriptura pllblica, feita antes do
casamento de que provêm os legitimos.

A prova de filiação por escrip~llra publica, diz o Sr. Dr. Teix. de
Freit., nota la ao art. 961 da Consolido das Leis Civis, só diz res
peito á successão ab intestato. Qllando a successão consta de testa
m.nto é caso de successão testamentaria.

Y9 13 .
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os degradados, Thomaz, nota ao tit. de cap. deminut.; 2°, os

E' claro isto, e a lei de 2 de Setembro nada tem com o caso de suc
cessão testamen taria.

Succedem ab intestato, não sámente os filhos naturaes successiveis
(segundo o cito Dec.), como tambem os netos naturaes successiveis.

Quaes sejão estes netos, mostra o mesmo Sr. Dr. Teixeira de Freitas
na nota cit., e são:

1.0 Neto. que é filho legitimo, sendo seu pai filho ~tutal reconhe
cido, nos termos da lei de 2 de Setembro.

2.0 NetG. que é filho natural reconhecido nos termos da citada lei,
·sendo seu pai filho iegitimo .

3.0 Neto, que é filho natural reconhecido nos termos da dtada lei,
. sendo seu pai tambem filho natural assim reconhecido.

Na mesma noLa propõe o Dr. Teixeira de Freitas duas questões de
faci! solução:

1.- Se deve succeder ao pai o filho natural havido antes da lei?
2.- Se o filho natural nascido an tes da lei está sujeito ao reconhe

cimentlJ paterno que eUa exige?
Quanto á primeira, responde eUe que sim. se o pai faUecer depois

da promulgação da lei e reconhécer o filho na conformidade della j no
caso contrario, não.

A' segunda. sim, se o pai falleceu depois da lei; uão, se antes.
Conhecida assim a disposição da lei de 2de 8etembro, vamos expender

algumas duvidas, que sobre a sua interpretação se têm offerecido
na pratica,

Em relação ao art. 2°, tem se proposto as seguintes questões:
Procede o art. 20 da lei de 2 de Setembro, quando o concurso á

herança paterna se der entre os filhos naturaes e os legitimados por
subsequente matrimonio?

Esta questão. proposta pelo autor do Commenta1'io á citada lei, é
resolvida pelo Sr. Dr. Teixeira de Freitas aflirmativamente, ao passo
que o é negativamente pelo primeiro.

Não sabemos qual o fundamento para esta ultima solução.
Os filhos legitimados por subsequente matrimonio são em tudo iguala

dos aos legitimos;porqt'e este legitimado é em tt,do perfeitamente legi
timo: Ord., liv. 2, tit. ;:lã, § 12. Tanta l/is est matrimonii ut fjt'i antea
sunt geniti, post illt,m contractum leaitimi habeantuTj sendo assim, o
concul:so dos naturaes com os legitimados por subsequente matrimonio,
é o mesmo que com oslegitimos. queé a hypothesedo art.2o da lei citada.

Pergunta-se mais, na questão 23 do Commentario:
. Procede o art. 20 da lei quando o casamento fór putativo?

E' inquestionavel a resposta affirmativa dada pelo Sr. Dr. Teixeira
de 'Freitas, porquanto .s filhos' havidos de um casamento putativo I

são tidos como legitimos.



SOBRE O PROCESSO ORPBANOLOGICO 99

hereges: Ord. do Jiv. 5°, tit. l°: 3°, os apostatas: cito Ord.,

,
Pergunta-se ainda na questão 21 do cito CommentrtTio:
Se concorrem á. herança os filhos na turaes, cujo pai. tendo-se casado

depois da promulgação da lei não teve filhos legitimos, ou teve-os,
mas fallecérão antes delIe?

O proprio autor do Commentario responde que sim.
Finalmente,pergunta-seainda: seo filho natural de nobn\havido antes

da lei, póde concorrer com os legitimos havidos antes ou depoisda lei?
O Sr. Dr. Teixeira de Freitas responde pela affirmn.tiva, se o pai

falleceu depois da lei, e na conformiclade della reconheceu o tal filho
natural: não, se o pai fallecer antes da promul"açiio da lei, ou depois
sem reconhecer o filho na conformidacle della.

Em relação ao art. 30. suscitárão-se tambem algum>\s duvidas_
Como entender-se as expressões nos outros rasos d,) qlle usa a lei

neste artigo?
O Sr. Dr. Perdigão Malheiros ent.endeu que, á vista do disposto no

art. 20, as expressões no~ Outl'OS r.asos. querem dizer nos casos em 'lue
os filhos naturaes não tenhão de concorrer á heranç,. com o legit.i
mos. e funda-se em que a lei de 2 de Setembro de 1 ·17 curou unica
mente do reconhecimento dos filho naturaes em relação á successão
hereditaria, e não para os demais effeitos de direito, para os quaes elIa
não teve como fim regular a materift de legitimação on reconheci
mento de filhos naturaes, deixando isso ás leis que região a materia,
as quaes em nada innovou.

E tanto assim é, diz e11e. que a sentença obtida em acçio de ali
mentos é incontestavelmente uma prova de filiação. que não serve
para a successão, é verdade, li. vü;ta do art. 20 da lei, mas que nem
por isso devia ser prova da filiação, não sendo. no entretanto, llf'm

escriptura publica, npm testam,ento, o Clue mostra que não são estas
ultimas as unicas provas de filiaçi'io existentes entre nós, o que aliás
se deveria concluir se as expressões outros rasos. de que se serve o
art. 30 da lei de 2 de Setembro, quizessem signilicar outros casos de
reconhecimento de filhos naturaes.

OSr. Dr. Teixeira de Freitas sustenta. p<>lo contrario. que nos outros
casos quer dizer alguma cousa mais cio 'lue no caso de.não concor
rerem filhos naturaes com legitimos : CIlter dizer em todos os outros
casos de provas de filiaçiio est.a niio póc\e ser provada senão pelos
meios estabelecidos no art. 30 da lp.i.

Segundo esta opinião, estiio extinctas as acçiies de filiação entre
nós; e G distincto jurisconsulto leva asna concll1siio ao ponto de
recusar qualquer outra prova de filiação. a não ser a do Ill't. 20, mesmo
em favor da liberdade.

l'arece-nos que a opiniã,o a seguir na presente questão é a segunda.
4 lei de 2 ele Setembro é lei de successão e lei de prova.

oro
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§ 4- c liv. 3 ; Cod. de Apostat. ; 4°, os criminosos de lesa-ma-
- - - - - - ------ -- - - - ------------

Dispondo no art. 20 sobre a prova para o concurso da prole Ule
gitima, propriamenttl natural, com a legitima, é lei de prova, quando
marca o tempo e o meio desta, e lei de Buccessão, taxando que, pro

. vada a filiação pelo modo e na época exigidos, a quota successoria
do filho natural seja igual fi. do legitimo, e não inferior, como na legis
lação franceza e em outras

No art. 30, porém. ella dispõe unicamente como lei de provai mas
o seu preceito é comprebensivo de todos os casos desta.

Assim, não ba possibili lade de provar-se a filiação natural actual
mente, para qualquer fim diverso do providenciado no art. 20, a não
ser pelos meios do art. ::l.o

A filiação para Illime:lto3 deve ser, pois, demonstrada por escrig
tura publica. ou testamento.

O contrario repugnaria a um dos fins que teve a lei, qual o de
abolir llntre nós a investigação da paternidade.

Na expressão nos outro~ casos comprehendem-se. não só a adver
sativa d,\ disposição do art. 2°, isto li, a prova da filiação natural para
a successão. sem a .concurrencia com a prole legitima, mas todos os
mais casos da prova dessa filiação.

Isto é irrecusavel.
A opinião do Sr. DI'. Perdigão Malheiros colloca·o, além do mais.

em perfeito antagonismo com a sua exegese do art. 20, como demonstra·
remos mais adiante.

O art. 30 da lei de 2 de Setembro dispõe que: a prova de {iUaçl1o
natural só se podel'd (a:;er por escríptura publica ou pOr testamento.

Pergunta-se: o assento de baptismo suppre a falta da escriptura
publica?

O Sr. Dr. Perdigão Malheiros, na Quest. 2- do seu Commentario
resolve affirmativamente, fundando-se em que os assentos feitos nos
li ros ecclesiasticos têm o valor de escri ptura publica para a prQva
de baptismo, casamento e obito, e que principalmente se, no caso em
questão. constar do assento de baptismo a declaração do pai re'conhe
cendo li \'femente o filbo, assignado pelo proprio pai e testemunhas.

'Vimos, ha ainda pouco tempo, esta opinião sustentada por um no
tavel advogado da côrte, o qual procurou tirar argumentos em favor
de sua decisão do que se disse na discussão havida, principalmente na
camara dos deputados.

Do resumo. porém, da discussão, pelo proprio advogado publicado
na imprensa, deduz· se chl.1'O e facilmente o contrario do que delle se
pretendeu concluir; porquanto os deputados qlle combatiõ. a emerlda
apresentada por Souza Ihança, o qual é hoje lei. censuravão justa
mente o ella exigir para a prova da filiação unicam~nte a escripttwa
pulllica, e~!lJl).jQ4f) o a,s.$ertto de baptismo, lJue devia ser alleito como

•
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gestada divina ou humana, seus filhos ou netos: Ord. do liv. 50,

prova, mórmente quando acompanhado da declaração do pa.i e duas
testemunhas.

Esta opinião acha·se, além disso, boje refutada pelo Sr. Dr. Teixeira
de Freitas. com argumentos. ao nflsso vêr, valiosissimos, na nota 2
ao art. 212 da Cons. das Lp.is Civis.

Diz o Sr. Dr. Teixaira de Freitas que recusa a opinião:
1.0 Porque os assentos de baptismo não são escdpturas publicas,

posto que pertenção li. classe dos instrumentos publicos.-Percú·Q e
Sou.:-a, Linh. Civ.,§215.

2.0 Porque a constituição do arcebispado da Bahia. que regula estes
assentos, não exige no Iiv. lo, tit. 20. n. 73, quanto ao bn ptizado de filho
que não fór havido de legitimo matrimonio, nem assignatura do pai,
nem de testemunhas, permittindo sómente que se der.lllre no assento o
nomo do pai. se fór cousa notoria e sabida. e não houver e candalo,
nem perigo de hllvêl·o.

:l.o Porque. ninda quando toes assentos contiv ssem as assignaturas
do pai e testemunhas. os parochos niio dão fé de conhocer as paries
o as testemunhas. como o dão os tabel1iãos nas escripturas publicas.
-Ord., liv. lo. tit. 78, § 60 , e art. 386, § 3. 0 C011S. das Leis Civis .

•1.0 Porque é de regra que, nos casos em que a lei exige uma deter
minada especie de instrumento, o acto não se póde fazer por outra
especie de instrumento. .

5.0 Porqne uma cousa é o assento de baptismo ou registro do nasci
mento, e outra cousa é o acto de reconhecimento paterno. O que prova
a filiação paterna de um filho natural não é o ass€'nto de baptismo ou
o registro do nascimento, como acontece com os filhos legitimos, é o
acto do recenhecimento do pai, ou conste de escriptura publica, ou
conste dos livros do registro do estado civil.

No sentido da opinião do Sr. Dr. Teixeira de Freitas já foi julgado
pela Rel. da côrte em ACC3. de 16 d,! Setembl'o ele 1 73 e de 3 de Fe;,e
"úrll de 1874 (Dil·. 4.284), e Accs. de 22 de OUtubl'O de 1 ,2 e de 2!l de
Jtmho de 1873 (Dir. 2, 35·~). Vejo um excellente artigo no Dir., vol. 40 ,

pag.633.
Supprirá os meios de prova exigidas na lei a confissão' judicinl do

pai, ou dt' herdeiro, na f~lta daquelle?
A do pai, sim, a do herdeiro. nào.
O reconhecimento dos filhos naturaes dbs pessoas nãto catholicas

póde ser feito pelo pai no registro dos nascimentos de que estão incwn
bidos os escrivães:de paz.-Art. 45. § I'> do Regul. de 17 de Abril de 1863.

Convem notar que a prova dA filiação. de que trata o art. 30 da lei
d.) 2 de Setembro de 1847. é unicamente da paterna. segundo o dispóz
o aviso n. 279 de 17 de Dezembro de 1853, pois quanto li. filiação flntu
r~l materna prova-se pela ce.rbi<!,ão de baptismo, que produz ejfeito.cla
SI·
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tit. 6·, § 13 ; não a sim as filhas; cito Ord.: § 14, e Mel. Freire

habilitação.-Prov. de 23 de FevB'/'ei,'o de 18,18; aviso de 17 de Dezemb,-o
de 1853; ConsoHd, das Leis Civis. arts. 213 e 963. e respectivag not.as.

O reconhecimento dos filhos naturaes tambem pMe ser feito por
test.amento.

A lei na palavra testamento comprehende todas as especies de tes
tamentos, e por conseguinte tambem o mmcupativo feito in extr8mis.

Pergunta o autor do Commentario álei de 2 de Setembro de 1847: se o
reconhecimento feito em testamento póde ser revogado? E decide que não.

Esta decisão não nos parece baseada em fundamento aceitavel.
O testamento só tem valor depois da morte do testador: é um acto

de ultima vontade e de caracter deambulatorio até á época do falleci
mento; ora. a revogação do testamento quer dizer revogação das dis
posições nelle fllitas, e portanto do reconhecime~to dos filhos naturaes.

Nem estes têm direito algum a allegar, porque. sendo unicamente
valioso o testamento achado por morte do testador, ninguem tem o
direito de inquerir dos outros que elle porventura houvesse feito•.os
quaes são como se não existissem.

Medin, R'pert na palavra tHiação. diz no numero 7: Se o testador
revogar o testamento em que reconheceu o filho natural é valido o
reconheci mento?

« Parece-nos fóra de duvida que a revogação do testamento faz
cahir o reconhecimento.»-Veja Demol" "01. 50, ns. 455 e seg.; 1I10l'iLl.,
Cond. des Enf. nés hors maliage, pago 307; Zacharire, voI. 10; pag.327.

Esta é tambem a opinião que, em contrario á do autor Jo Commen
tario, seguio o Sr. Dr. Teixeira de Freitas na nota 2. ao art. 211).

Por Acc. de 19 de .Junho de 1860. decidio a ReI., de Pernambuco,
que o reconhecimentfl feit,) em te'Stamento não póde ser revogado por
outro testamento. sem motivo declarado. e estando ambos os testa
mentos cerrados depois da morte do test.ador.

Se o test.amento fór nullo. será tambem nullo o reconhocimento nelle
feito?

O autor do Commental'Ío distingue o caso de mülidad1 de (ôrma
do de nullidade substancial ou viceral.

No primeiro caso. diz elle, e a nosso vêr com boa razão, que o reco
nhecimento prevalece; no segundo. porém, deixando de parte as dis
tincções que fez o citado autor. entendemos que annulla-so tambem o
reconhecimento.

Assim, no caso de haver faItadoa assistencia de uma das testemunuas
do testamento, não se annulla o re<:onhocimento; annulla-se. porém,
no caso de ter o testamento sido feito por. pessoa incapaz de testar.

no caso de testomento ,'610 pela agnação do posthumo, o filhe
na.tural só.mente poderá herdar se tiver siJo reconh'ecido por escrip
~lJ.ra ?,!-b~ica a~tes ~o casan~ento. de que ~rovei9 o ~OSthUII10. ~ I}arla
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parte III, tit. 5°, § 31 :b): 5°, os filhos incestuosos, ou de pu-

vale o seu reconhecimento em testamento,. visto como o nascimento
do filho legitimo fez mudar a face das cousas.

No caso do testamento irrtto do condemnado á morte, entende o
autor do Commentario que não se prejudica o reconhecimento nelie
feito, por isso que a lei manda devolver a herança aos herdeiros ab
intestato, e aos filhos naturaes succedendo est.es ea; vi legis.

Mas sendo os filhos naturaes successiveis unicamente quando reco
nhecidos na fórma da lei de 2 de Setembro de 1847, e não estando elles,
no caso vertenLe, reconhecidos deste modo, visto como o testamento é
i,-rito, pOI' força de que lei podem elies succeder, se a lei em vigor
é justamente 4uem os repelie da successão ~

O reconhecimento. ainda quando feito em escriptura publica ou
testamento, pMe ser contestado, porquanto o rellonhecimento procede
sendo esses meios verdadeiros, e deixa de existir desde que fór pro
vada a falsidade da escriptura publica ou do testamento. Acc. da Rel.
da Bahia de 24 de Maio de 1878.-(Dir. 17....:541).

Escriptura, pela qual dotou-se alguem declarando que era seu filho,
não é instrumento habil para que o dotado possa reclamar a herança
do dotante, dizendo·se filho natural legalmente.reconbecido.-Acc. do
Sup. Trib. de Just. de 4 de De..emb,·o de 1875 (Dil'. 9, 298).

Oonvem notar qlte,parao filho natural succeder na herança paterna,não
é por si só bastante a escriptura publica do reconhecimento: éessencial
que elie se habilite,provando que é !ilho simplesmente natural do finado.

Esta disposição da ordem n. lEO de 13 de Julho de 1 49 pareceu por
demais rigorosa ao Sr. Dr. Teixeira de Freitas, por isso que, diz o
distincto jurisconsulto, sendo pelo Dec. de 11 de Agosto de 1831 per
mittido o reconhecimento de toda a especill de filhos illegitimos, qual
a razão porque se procura cercear assim o reconhecimento paterno, não
o admittindo como aproveitavel em todos os casos; qual a razão porque
não se ha de confiar na declaração do pai sobre o facto de ser seu filho
simplesmente natural. e exigir ainda deste II prova dessa qualidade?

Os interessados na herança podem dispensar o filho, reconhecido
por escriptul'a publica, da habilitação feita pela prova de sua quali·
dade de simplesmente natural, mas isto unicamente no. caso de não
ser a herança arrecadada pelo juiz d0s orphãos.

O filho natural deve, porém, habilitar-se pelo juizo de orphãos no
caso de ter havido arrecadação, e pelo dus feitos no caso contrario.
Resol. de 2 de Julho de 1819, e ordens de 10 de Dezembro de 1839 e ue
13 de Julho de 1849.

Sobre a grave questão que se prende á disposição do art. 20 da lei
de 2 de Setembro de 1847: Se os filhos havidos e reconhecidos pelo
pai no estado da viuvez podeu. concorrer, com os legitimos preelÚs
tentes, á herança paterna:
{z.
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nivel e damnado coito: Ord. do liv. 4°, tit. 93 (c) ; 6°, os reli-

veja-se no fim desta obra a dissertação la, para onde reservamos a
elucidação desta questão.

(b) Os desnaturalisados ou proscriptoS, os hereges, os apostatas
e os criminosos de lesa-magestade divina ou humana, não estão inhi
bidos de succeder, visto que aquelles que se naturalisão em paiz estran
geiro não são prohibidos de succeder a seus pais; quanto aos here
ges, etc., nã0 podem ser perseguidos por motivo de religião desde que
respeitem a do Estado e não olfendão a moralidade publica. Art. 179
da Oonst., ~ 5.0 Muito menos estão impedidos de succeder a seus pais
os filhos dos criminosos de lesa-magestade, porquanto nenhuma pena
passará da pessoa do delinquente,nem a infamia do,-éo se transmitti,-á
aos parentes em qualque,' gráo que seja.-Oit. art. da Oonst. Polil.. ~ 20.

(c) A Ord. do liv. 4°, tit. 9.'3, diz que aos filhos de damuado ou pu
nivel coito não podem succeder seu pai ou sua mãi, e vice-versa, no
caso de morrer o dito filho ab intestato; mas em seguida permitte a
successão a quaesquer outros parentes e dividas por parte de sua
mãi, conjunctos. O filho de coito damnado sô succede ao pai quando
instituído em tllstamento na falta de legitimos e na conformidade da
ResoI. de 11 de Agosto de 1831; não pôde, porém, succeder a seu pai
intestado, ainda juntando escriptura de reconhecimento, que não é o
meio de garantir-lhe a successão, pois a Resol. cito não revogou a
Ord. do liv. 4°, tit. 93.-Accs. do Sup. Trib. de Just. do 1° de Agosto
de 1868 e da Rel. da c6rte, revisora, e do Sup. Trib. de Just. de 9 de
Setembro de 1874 (Dir., 5, 602 a 608.

Estas expressões da citada Ord. fizerão nascer entre os autores a
questão: se entre esses outros parentes, de que falia a Ord., se devem
comprehender os avôs?

A discussão foi renhida, como se pôde vêr em Guerreiro, quest. 93,
e o maior numero de autores, entre os quaes Portugal, Pegas e Pereira,
sustentárã0 que os avôs devião succeder.

Fundavão-se esses escriptares em que a Ord., como se conclue de
suas expressões, sômeute quiz prohibir neste caso a successão dos
pais, como uma especie de castigo; mas sendo esta disposição de ca
racter repressivo, não pôde ser ampliada, e as expressões quaesquer
outros parentes, de que usa a Ord., indica claramente que, a não serem
os pais, todos os mais parentes podem succeder, e por conseguinte
tambem o podem os aves. '

Apezar de apadrinhada por notaveis AA., entendeUlos que esta
opinião não pôde ser sustentada em face das leis.

Em primeiro lugar é systema de nosso direito que, quando o filho
succede ao pai, succede tambem o neto ao avó, e vice-versa, e quande
o filho é prohibido de succeder ai pai, é o neto prohibido de succeder
a. avõ, e viee-Virsa.
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giosos professos: Ord. do liv. 4·, tit. 84, § 4°; p6dem, porém,
succeder no legado deixado para alimentos, nos termos da lei
de 25 de Junho de 1766, § lO, e rio decreto de 17 de Julho de
1778 (d). Ainda que o filhos nnturaes doa nobres não succe
dem a seu pai, succedem comtudo á sua mãi, posto que nobre
seja, não tendo descendentes legitimos : estão na mesma razão
os espur1!ls, Mel. Freire, tit. 8, § 13 (e). Os legitimados por

Em segundo lugar, se o avO P9desse succeder ao neto neste caso, o
neto devia poder succeder-lhe tambem; mas assim nãe é, porquanto
na linha recta descendente a successão dá-se pela representação; ora,
o filbo de coito damnado e punivel não póde sncceder ao pai morto
ab intestato como, pois, poderáõ, seus descendentes representaI-o em
semelhante successão se elie não tinha di.reito a elIa, por isso que a lei
probibira de succeder a seu pai?

ValIasco na consulta 29 apresenta ainda uma questão, que, com
quanto nenhuma razão de ser tenba, á vista da letra da Ord., lív. 4.,
tit. 93, todavia julgamos devêl-a fazer conhecer dos leitores.

A probibição da Ord.,liv. '1. tit. 93, comprebende os filhos havidos
de homem casado com mulher solteira?

O coito do homem casado com mulher solteiril é reprovado pela
moml e pelo direito, por isso é damnado; mas não é punivel, por
quanto as leis,puninde a mulher que commette adulterio com qualquer
homem, só pune o homem que tem manceba em casa teúda e manteúda.

Dissemos que a questão não tem razão de ser, porque a Ord. falla de
filhos de coito damnado Otl ptmivel; e o proprio Vallasco no final da
consulta citad!l. reconhece que, á vista da alternativa de que usa a or
denação, não havia lugar semelhante questão.

(d) O religioso professo não póde succeder ab intesta:o a seus ascen
dentes, por isso que pela sua entrada no convento eBe fica desnaturq.
lisado da familia, segunda a expressão daI ei de 9 de Setembro de 1769,
porque morre para o 1'Iwndo.

Accresce que qualquer successão em nada lhe aproveitaria, por
quanto, pelo voto de pobreza que faz, fica inbibido de possuir bens de
qualquer especie quP, sejão.

As expressões de que usa a lei de 9 de Setembro de 176 , dizendo
que o professo mOr/'e pa?'a o mtmdo, corresponde a uma ficção juri
dica qne produz eU'eitos reaes, porque effectivamente, desde que o
monge professa, faz-se obra pelo seu testamento; como se elIe houvesse
fallecido.

le) Já fizemos vêr na nota (a), qual a nossa legislação sobre suc
cessão de filhos natumes, quer sejã. os pais nobres ou plebeus. Qnanto
aos filhos esplU'ios, só podem succeder ao pai sendo por liste insti
tuidos herdeiros em testamento, na forma do Dec. de 11 de Agoste
de 1831.
-3 14
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subsequente matrimonio estão na razão dos legilimos, sem
differença alguma: Ord. do liv. 2°, tit. 35, § 12; (f) não assim os
legitimados por provisão régia ou por qualquer outra ma
neira, pois que não succedem ab íntestato, e são excluidos
da successão, não só pelos filhos legitimas, ma~ até pelos col-

(I) Os filhos legitimados por subsequente matrimonio são equipa
rados aos legitimas, tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt ge
niti post contractum matrím.onium legitimi habeantur.

Entretanto para que isto se dê é preciso que os filhos sejão taes que
por di1-eito possão ser lligitimados.-OnL. lív. 20, tit. 35, Si 12; Consolo
das Leis Civ., al·t. 216.

Quaes são, porém, esses filhos?
E' ao direito canonico ou ao co=um que' se referem as expl'essões

POl- direito, de que usa a Ord. acima citada?
Estas questões provocárão grande discussão entre os reinicolas e

entre os canonistas de seculo XVIII.
A opinião que prevaleceu entre nós é a que sustenta que, :í excepção

dos filhos incestuosos e adulterinos, todos os mais podem ser legiti
mados pelo subsequente matrimonio dos pais.-Alm. e SouZ'., nota á
Mel., vaI. 20 , tit. 5, SiSi 14, 15 e 16; Pinho de testam., dispo 5-, sec. 3-,
n. ::M3; TciaJei-ra dc Freitas, nota 1-, ao art. 21fi ela Cons. élas Leis
Civis; Latayette, Dir. de Fam., Si 109 e nota 11, eL<:.

Quanto á segunda questão, entenueu a maioria dos escriptores, que
a Ord., liv. 2, tit. 35, Si 12, na expressão por dÜ'cito, referia-se ao di
reito romano e não ao canonico ,

Procurando resolver conjunctamente estas duas questões, que se
achão tão intimamente ligadas, a ponto que a solução de uma importa
a solução da outra, vamos expôr em resumo o que de mais notavel
se tem dito &obre esta materia.

No direito romano sámente erão legitimaveis por subsequenté ma·
trimonio as filhos ex soluto et solu.ta, e especialmente os bavidos por
qualquer homem de sua concubina.

O concubinato, não sendo um estaJo' approvado pela lei, e não lhe
concedendo esta effeitos alguns juridicos, a não ser justamentl} a fa
culdade de poderem ser legitimados os filhos nascidos desde que o
pai destes se casasse com a concubina de quem os tivesse havido,
todavia era um estado tolcl'ado em Roma.

Desde, porém, que entre os pais não houvesse o concltoinato, e que
entl'e elles existisse qualquer impedimento como os de parentesco,
de casamento existent(~ (ligamini ) e de estupl'O não podião os filhos
sêr legitimados por subsequente matrimonio_

O direito canonico modificou este systellla.
Em primeiro lugar, em facedo direito das dec,retaes, o que se requer

li que o filho seja havido ex salteto et soluta, porquanto não reconha·
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lateraes : Gam. dec. 11, 134, lS3 ; Cabed., parte II, dec. 69, e
Mel. Freire, tit. S', § 14. A re peito dOi> religiosos é contro
verso se os secularisados ou egres o devem ser considerados
na classe dos herdeiros? Os que. ustentão a llffirmativa dis
correm a sim: a inhabilidade decretada pela Ord. do liv 4°,

cendo o direito canonico outra união a não ser a do casamento, o con
cubinato, punido e não tolerado, pelo proprio direito civil, não póde
dar aos filhos nelie havidos a qualidade de legitimaveis por seguinte
matrimonio dos pais, senão quando entre estes nenhum impedimento
houver para o casamento.

O direito canonico não considera o estupro impedimento para o
casamento, e os filhos havidos desta união são legitimaveis. Quanto,
porém, aos adulterínos e incestuosos?

Os adulterinos não são legitimaveis por seguinte matrimonio, salvo
se, tendo sido gerados emquanto entre seus pais existia o impedi
mento ligaminís , havia este impedimento desapparecido na época do
nascimento dos ditos filhos: ou quando. exi<;tindo entre os pais esse
impedimento nl\ época do nascimento, não existia na época da con·
cepção.

ão estes os principios firmados por Benedicto XlV, condemnando
a theoria de Bohemero.

Este escriptor sustento'u que todos os filhos espurios erão legiti
maveis por subsequen'e matrimonio, desde que este se podesse reali
zur, e baseava- e no principio do cap. Tanta est ,)is matrimonii, etc.,

Esta opinião já era sustentada por Strykio como a que em maior voga
estaya na Allemanha no se~ulo XVII, e diz este escriptor que, desde
que os pais obtenhão licenÇ<'1. para celebrar um matrimonio valido, não
havia razão paTa que se tirasse a este matrimonie a força de legitimar
os filhos anteriores' i enim pa"enl'ibus tandem permissum, ut leg'i
ti1ni conjt~ges fiant. CUJ' non liberis, UI e«; tali connubio legitimi"tatem
consequan(w' ?

Quanto 1l,0S incestuó'sos, ob!::erva:se o mesmo principio de Bene
dicto XIV: se não existia o impedimento do parentesco. querna época
do nascimento, quer na da concepção desses filhos, são elies legiti
maveis por subsequente matrimonio.

« Pe1" subsequens matrimonium non legitim.atttr proleS, quando
copula h~bita est intel' impeditos. et p 'oles nata est, eo impedimento
per.~eve'·ante Si ve,'o constet prolem natam esse sublato Í1npedi
~nento, dobitrtu'1" veró, num concppt,,f,S sit eodem impedimento pe~'s~;

verante; ttmc in {aI orem prolis ,judi,ç'ium ferentlttm est.
Máo grado as argumentações de Strykio e de Bohemero, ~sta dou

trina da Âuthenticà de Benedicto XIV f i a adoptada, conforme o
attesta Berardo, em contrario a Rieger.

Do que fica exposto ve-se que actlli.ümente tanto vale que a Ord.
. ~
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tit. 84, § 4°, e pelo Alv. de 25 de Junho de 1'766, § lO, parece
limitada aos que se achão ligados pelos tres votos religiosos e
solemnes, vivendo debaixo ele uma regra approvada pela
igreja, em cujos termos não estão os secularisados. O voto de
castidade que subsiste, não p6de inhabilital-os, porque então

do liv. 2°, tit. 35, ~ ll, se tenha referido ao direito romano, como ao
canonico, porquanto aquelle, para ser admittido como auxiliar, deve
sêl-o na fôrma da lei de 18 de Agosto de 1769, isto é, corrigido pelo
uso moderno; ora, este tem firmado que são legitimaveis os filhos
havidos ex soluto at soluta, e não os adttlte7"inos e incestuosos, obser
vando se quanto a estes a distincção estabelecia por Benedicto XIV
na sua .Authentica, distincção essa que foi aceita pelos nossos escrip
tores de direito civil.

Tendo, porém, de dizer R. qual dos dous direitos se referia a Ord.
citada, entendemos que ao romano, e isto porque:

1.0 Quando as ordenações referem-se em gen1! ao dil-eito entende-se
sempre, como diz Pégas, li 01'1., tom. 5., pago 578, que se referem ao
proprio direito patrio ou ao romano.

2. 0 Porque, tratando-se de efIeitos puramente civis, qunes os que
provem da legitimação dos filhos por subsequente matrimonio, não
é aceitavel, como subsidiario, o direito canonico-Lei de 18 de Agosto
dé 1769, § 12; La(aye/.t.e, Dir. de Fam., nota 11.

Referindo~se a Ord. do liv. 20, tit. 35, ~ 12, ao direito romano, cor
rigido pelo uso moderno, não podem ser legitimados por matrimo
nio subsequente os filhos adultel'inos e incestuosos.

Esta (j)pinião que sustentamos tem todavia como antagonistas
Mello Freire e Lobão.

Este ultimo escriptor, comqllanto pareça a principio sustentar que
03 filhos adulterinos e incestuosos não podem ser legitimados por
subsequente matrimonio, lodavi:L, commentando o tit. 50, ~§ 14, 15
e 16 de Mell9 Freire, diz no u. 40 do seu c ommental'io que são
legitimados por sllbsequente matrimonio os filh~ lJavidos de consan
.guioeos ou afius 110S gráos prohibid05, des,ie que o casamento seja
celebrado com dispensfl porquauto as bulias de dispensa trazem
sempre a clausllla. - Prolein susceptom, si qua sit, et sltscipiendarn
exindê legitimam clec'númus.

Quanto a0S filhos adlllterinos. comquanto julgue eUe mais conforme
com a nossa lei. a opinião sustentada por Berardo, de accordo com a de
Benedicto XIV, todavia, na nota ao n. 50, entende que podem ser
legitimados ]!leIo matrimonio os adulteJ'Íllos. quando, havClldo eutre os
pais o impedimento criminis, fór este levantado por dispensa, porque
então a bulia da dispensa autorisa a legitimação, usando das pala
vras p,-oleln susceptam. '" legitirn,am dece,-nimus.

O. da Rocha, advogando sempre o pt·ogresso na sciencia do direito,



SOBRE O PROCESSO ORPHANOLOGICO i09

todos os ecclesiasticos serião inhabeis; o da pobreza desllppa
rece pela secularisação, porque de outra sorte não poderião os
secularisados ter patrimonio; o da obediencia religiosa tam
bem acaba, de lal sorte que o prelado religioso incorre em
excommunbão se mais continuaI' a reconbecer o secularisado
por seu subdito. Appzar, porém, des as razõps expendidas, nas
quaes se observão :llgun erro, sendo principal-que pela se
cularisação desapparpce o voto da pobreza-o que é falo, pois
que tão t'ómeDte se relaxa, parece achar-se rlecidido o con-

sustenta 85 opiniões de Strykio e de Bohemero, porque parece-lhe
pouco justo, que possão os pais. unicos culpados da união criminosa
que tiverão, contral1ir em seguida um casamento legal e perfeito, e os
filhos, inllecente;: da culpa de outros, não poderem ser legitimados pelo 
casamento ue seus pais.

« e a lei. diz o Sr. Dl·. Teixeira de Freitas, póde. em favor do casa
mento e da legitimade cobrir o vicio do nascimento de um filho e otre
recár o meio de repara 1'0, não deve comtudo sanccionar a obra do
adulterio e do incesto. »

Em face da lei escripta, nvista da Ord., liv. 20, tit. 3,'), 1\\ 12, é esta
sem duvida a verdade; mas a equidade não póde deixar de cODdem
Dar que o casamento seguinte entre os adulteros possa apagar o crime
por elIes commettido, e não possa apagar a mácula que pesa sobre o
innocente producto desse crime I

A possibilidade de um casamento entre os adulteros e incestuosos
deve importar na lei!itimação dos filhos do adulterio e do incestG; é
isto ao menos o que pede a justiça. Como póde o filho natural provar
a sua legitimação pelo subsequente matrimonio de seus pais, e se a
posse de estado é prova, vej \·se Oiro vol., 16, pago 3 .

O Cod. Oiv. Porto regula a legitimação por subsequente matrimo
nio nos arts. llD 11 121. Seguia elte os principios do direito canonico,
pois permitte nlegitimação dos espurios, que aliás prohibe sejão per
filbarlos: art. 122. Os Cods. Civs. Franc. (8rt. 3:~1 a 333), Italiano
(arts. 1 O, 194 e segs.), Chileno (8rts. 202 e segs.) e Venezuelano
(arts. 214 e segs.), seguirão o direito romano e recusão a legitimação pelo
matrimonio dos pais aos filhos adu'lterinos e inc stuosos. O ('od. Civ.
Chileno nega o eJIeito da legitimação ao casamento putativo (art. 203).
A não ser no caso de ter o filho nascido no estado do matrimonio, com
quanto concebido antes, em lodos os mais o Cod_ Chileno só concede
ao casamento o etreito de legitimação se o filho hou-ver sido reconhe
cido antes peles pais, como nntUl'aes (art. 207), ou róI' expressamente
mencionado em instrumento publiao (art 20) no nato de casamento.
Conferem Cod. Civ Franc., Mt. 331 ; Cod. Civ. Port., aI'/. 119, n 1;
COd. Civ. Italo, al-t. ~27; Cod, Civ. Vene•. , ar'. Hll.etc .
.,~
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~ .• Os ascendentes (73).

trario na Resol. régia de 26 de Dezembro de i.809 e no aviso
de 1" de Dezembro de 1812 (g).

(73) Na falta, ou inhabilidade dos descendentes, devolve-se
a successão legitima aos ascendentes, com exclusão absoluta
de quaesquer outros: Ord., liv. 4°, tit. 91. Prefl'rem sempre os
mais proximos aos mais remoto~, porque na ordem dos a cen
dentes não tem lugar fi representação: ovo 1.:1.8, cap. 2°, Mel.
Freire, parte III, tit. 8, § 16. e os ascendentes não ão leg-i
timos, succedem da mesma fórma que seus descendentes lhe
succederião a ellcs em i!!'uacs circumstancias, por ser reciproco
o direito da successão E' portanto applicavel aqui o que dis
semos na nota antecedente (b).

(g) Os religiosos. ainda egrpqsos e sccularisados. não podem ser cha
mados á successão legitima, de seus ascendentes. por isso que, licando
enes, pela sua entrada no convento, desnaturalisados da familia (lei de
9 de Setembro de 1769). não tornão a entrar para ella pelo facto da
secularisação.

Accresce que o direito de successão é reciproco; ora, o egresso, se
ajuntar alguns bens dep~is de sua sahida do mosteiro, póde dispór
denes em testamen to em favor de quem quizer, excluindo seus ascen
dentes

Não é exacto, como pretende Pereira e SOUZR, que o monge egresso
não possa adquirir bens; póde, pois que, ten'do sido relaxado o seu
voto de pobreza, não continua a anterior prohibição.

(h) O direito· porluguez modificou a disposição da novella 11
quanto á succes~ão de as.'endentes e collateraes.

Essa Novella chamava juntamente :'t successão, em fnlta de descen
dentes do defunto, r s ascendentes deste com os irmãos germanos que
elle houvesse deixado.

Ent.re nós são chamados depois, e em falta dos descendentes, os as
cendentes, e sómente na falta destes é que se re.corre á linha collateral.

A successão dos ascbndentes soffreu no direito das ordenações uma
notave1 limitação

A Ord. do liv. 40, tlt. 91. S)2o e 40 dispoz. que o pai on mãi que con
trahir segltndaq nupcias, tendo filhos das primeiras, não h rdará os
bens 'que os ditos filhos do primeiro casamento deixar. sendo esses
bens havidos da iegitima paterna 011 materna, mas apenas haverà o
usufructo delles, e por sua mOl'te serão elles repartidos entre os fi 111 os
de primeiro matrimonio, nlio havendo parte nenhuma delles os filhos
do segundo.
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Oomo se vê, é semelhante disposição de direito singular, pois vai de
encontro ás regras geraes da successão dos ascendentes

São necessarias, porém, tres condicções para que se dê o caso pre
visto na cito Ord.

l.. Que um individuo contraia segundo casamento tendo'filhos de
um primeiro.

2.· Que ant~s ou depois de contrahido o segundo casamento tenha
fallecido um dos filhos do primeiro matrimonio deixando bens havidos
da legitima do pai ou mãi morto.

3.- Que na. época do fallecimento do conjuge bi011bo exista ao menos
um filho do primeiro matrimonio.

Diversas questões se têm suscitado a respeito da disposição desta
ordenação, e algumas delias devemos mE!ncionar por nos parecerem
digna de analyse.

Pergunta-se: se o que (I Ord. cito dispõe em relação aos filhos do pri
meiro matnmonio não se deverá tambem entender em relação aos do
segundo, i to é, se a sim como sómente entre os filhos do primeiro ma
trimonio se devem partir os bens deixados por qualquer denes, que
buja fan cido, sem que nesses bens possão ter parte alguma os filhos
do segundo matrimonio da mesma sorte, quando fallecer algum filho
do segundo matriUlonio, deixando bens havidos de legitima materna
ou paterna, estes b ns não devem unicamente ser divididos entre os
ditos filhos do segundo matrimonio sem que os do primeiro tenhão
neUes parte alguma?

Comquanto a affirmntiva tenha sido adoptada por alguns escripto
res, entendemos todavia que é insustentavel, e isto pelas seguintes
razões:

Em primeiro lugar a Ord. do lív. 40, tit. 91, ~ 20, trata exclusiva
mente de filhos tio primeiro matrimonio, e sendo esta disposição de
direito singular não póde ser entendida além da letra da lei.

Em s gundo lugar não ha razão para ser concedido aos filhos do
segundo matri monio esse pri vilegio que a lei concedeu aos do pdmeiro.

Estes tinhão, antes de nascerem os filhos do segundo matrimonio,
a propriedade dos hens que compunhão a legitima de seu pai ou mãi
fallecido, bens esses que sómente li. elles podião e devião pertencer, e
qne, a observarem-se as regras regulares da successão, devião caber
ao pai ou mãi binubo, e por Dlorte deste augmentllr a herança dos
filhos que sobre''Íessem

A disposição da lei não é em adio aos filhos do segundo matrimonio,
como suppuzerão alguns AA" mas sim, para assegurar os direitos da.
prole do primeiro leito e não animar as segundas nupcias, quando ba
filhos. o direito romano erão sujeitos a certas limitações os direitos
dos conjuges de segundo leito: Morillot, Cond. de !'ép, SUl'V., pago 219
e seg. Honrava-se a mulher que só casava uma vez, e a expressão

Sh
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univira era synonimo de castissima. No entanto a Lero Jttlia e Pappia
Poppea obl:igavão a contrahir segundas nupcias !

Quanto á successão dos bens que pertencem aos filhos do segundo
matrimonio. que houver fallecido, têm direito de participar della os
filhos do primeiro leito, porque em relação a eltes regula o principio
geral da successão.

O bem profecticio de um filho do primeiro leito, alienado pelo pai
binubo e depois rehavido por este, por meio de troca com um bem
adventicio do mesmo filho, deve ser partilhado entre os filhos do pri
meiro e seguudo matrimonio.-Acc. da Rel. do OU1'o-Pl'eto de 2 de
Junho de 1874 e de 27 de Outubro do mesmo anIlO. e do S·up. 1'db. de
Just. de 20 de Outubro d~ 1'75 (Dir., 8,644).

Uma questão que nos parece de maior importancia é a de saber se,
no caso de faliecer, não um, mas dous ou mais filhos do primeiro ma
trimonio, os bens que o segundo filho fallecido tiver herdado do que
faliecer em primeiro lugar, devem tambem ser conservados pelo pai
ou mãi binuba, para por sua morte dividirem-se entre os filhos sobre
viventes do' primeiro matrimonio, ou se o pai ou mãi binuba devQrá
ser herdeiro desses bens, e serem eltes por sua morte partilhados entre
todos os filhos, tanto do primeiro, como do segundo matrimonio?

Lobão, com justa razão estabelece que o pai ou mãi binubo, sendo
pela lei privado da herança do filho do primeiro matrimonio unica
mente quanto aos bens da legitima do pai ou mãi faliecida, não deve
ser esta disposição applicada á herança dos bens que o dito filho tenha
esse havido por qualquer meio adventicio, ou que constitua seu pe
culio castrense e quasi castrense.

No caso, porém, da questão que pretendemos elucidar, estabelece
elie as duas opiniões existentes, uma que sustenta que deve nestahypo
these ser observado o preceito da ordenação, liv. 4, tit. 91, §2o, porquanto
esses bens que o segundo filho morto herdou do primeiro provierão da
legitima paterna ou materna; e outra, que decide que taes bens derem
ser herdados pelo pai ou mãi binuba, por isso que já não forão imme
diatamente herdados do pai ou mãi fl.lllecido; depois de assim estabe
lecer as duas opiniões decide-se elle pela ulLima delias, por ser elia,
segundo o seu pensar, a mais conforme com o direito romano, que é a
fonte da ordenaç-o acima citada.

Barbosa, Lei 1'ost. dotem, 20 vol., n. 76,já havia antes de Lobão
seguido a mesma opiniao, fundado em argumentos que otrere<Íem appa-
rencia de verdade. .

No n. 76, diz o referido escriptúr:
..... Sed his uon obstantibus, opinio Pauli verior, et magis confor

mis juris principiis est: nam haJ1"ed·itas paterna postquam acquisita
est filio, 1'10110 conside,-atur amplvus ta110quam hrereclitas paterna, slld
tanquam hrereditas adeuntis.
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Neque obstant adducta in contra?-ium: nam ad l1rimu " ;'esponde
tUl' quod dum doctores considerant a quolinea bona provenel'unt,
intel/igendi sunt, s.cilicet imm~diate pervenerunt aliquo bona ma
terna, vel ex Zinea materna, hree bona tttnqHam materna, ad aviam.
maternam pertinebunt, veZ e contra. i autem ponas, fi iUln ali
qltem decessisse, qui habebat bana patel'na, ei st~ccess'issematrem,
hrec bona pertineblmt ad aviam mtttemam, ql~ia licet atten/a origine
{uerint bona paterna, tam~n nOI~ pel'venel'lmt ad matrp,n, tanq~m
bona paterna, sed tanqu,am bona filii, et simiUie,- ad nepotem super
venientem, et de cujus hrel'pditate nUllc agitur. peru~ner'lmt tanquam
boná matprna: ergo pertinebunt ad avmn mate,-nam.

Oomo se vê. Barbosa, e com elie os autores que sustentão a sua
opinião, entendem que os bens que o seglmdo filho fallecido herdou
do primeiro já não são bens havidos da legitimado pai ou mãi fallecido,
por isso que na successão attende·se para o ponto mais proximo ê
não para a mais remoto; ora, não estando esses ben na classe daquel
les, cuja successão a Ord" liv. 40. tit. 91, § '20, véda ao pai ou mãi binuba,
deve ser este o herdeiro, e por sua morte serem elles partilhados entre
todos os filhos existentes. quer sejão do primeiro, quer do seguRdo
consorcio.

Para decidir esta questão parece-nos necessario distinguir: SA o pai
e a mãi binuba succede no tlSU{I'ucto dos bens 'do filho do primeiro
matrimonio,ou se esses bens passão a eltes na qualidade de fidei com
misso. devendo por morte do mesmo pai ou mãi bi)lUba ser entregues
aos filhos do primeiro matrimonio qUi sobrevivllrem.

A Ord. citada usa das seguiutes expressões: - hllVolrá sua mãi (ou
pai: § 40) o tlSO e fructo sómente d•.'s ditos bens, etc.; parece. pois,
que o conjuge binubo tem com effeito durante sua vida o usofructo,
devendo por sua morte passal'em os bens aos filhos do primeiro ma
trimonio; mas o usofructo li um desmembramento da propriedade, e
qlle suppõe esta existindo em aIguem: quem a, porém, no caso em
questão o proprietario dos bens?

O pai ou mai binuba? E' claro que não.
Os filhos sobreviventes do primeiro matrimonio? Tambem não,

porque.a propria ordenaçiio diz, que eltes sómente terão a propriedade
de taes bens por morte do pai ou mãi ; verbis : - E por faZkcimento
deltas os have"áõ livremente os filhos do primei,'o matl"imonio, que
po,- {allecimento de sua mãi ficarem '!Iivos. elc.; ora, se fossem os
filhos já proprietarios desses bens. não precisaria a lei dizer que por
morte de sua mãi.ou pai os haverál5 livl'c?ltl'n!e, an tes juIgllria transfe
rida a elles a propriedade: como o faz nos casos de legit.imas mater
nas ou paternas.

A considerar, pois, a mãi ou pai binubo como usufrnctuario neste
caso, teremos o absurdo de haver lllguem o usufructo de bens de que
ninguem tem a propriedade,

S=t 1ó
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3.· Os collateraes (74) (i).

§ 33

Os herdeiros ou succedem in capita(75), ou in stirpes (76).

(74) Na. falta dos descendentes e ascendentes, succedem os
collateraes.

Os irmãos germanos e os filho!' delles excluem os uterinos
e consanguineos: Na. falta de irmãos o filhos de irmãos ger
manos, succedem indi, tlOctamente os unilateraes e seus filhos,
e na falta. delles devolve-se a herança. aos parentes mais pro
ximos <lo dpfunto, a respeito dos quaes já não têm lugar a
reprp.sentação.

(15) N.a successão in copit(l., divide-se a herança em tantas
partes iguaes quantos os herdeiros. 8uccedem de ta maneira
todos aquelles que, por estarrm no mesmo gráo, não preci lio
de representação, v. g., quando s6mente concorrem á herança
filhos ou irmãos do dpfunto.

(76) Na successão i'll stit'pes, divide-se a herança em tantas
partes iguaes quantas as pessoas representadas, v. g.: con
correm á herança de Pedro seu irmão Francisco, dous filhos
de Joaquim, tambem irmão do defunto, mas já fallecido, e
cinco filhos de Antonio, tambem fallecido e igualmente irmão
do defunt.o. Neste caso não se divide' a herança em oito partes
iguae8, como se dividiria se succedessem in capita, mas sim

Esta é no entanto a base sobre que baséão a sua opinião os auto
res, que sustentão que os bens berdados 'Pelo seguudo filho fallecido,
do primeiro, devem passar á sua mãi ou a seu pai e não a seus ü'mãos,
porque o primeiro filho fallecido, tendo adquirido a pl'opriedade dos
bens havidos do pai ou mãi faU~cido, a porção que o segundo filho
herdou não fazia parte da legitima parterna ou materna, visto como,
passando a ser propriedade do dito filho, tinha perdido esse caracter.

Vide Barbosa, loco ci t., verbis: Quud confil-mo optimo si1llili., etc.
Nós, porém, entendemos que os bens deixados pelo primeiro filho

faUecido, passão ao pai ou mãi binubo na qualidade de um perfeito
(ideicommisso, e que os filhos sobreviventes só adquirem a proprie
dade delles por morte do dito pai ou mãi. Vide a nota ao al't. 966 da
Com, das Leis. aonde o Dr. Teixeira de Freitas firma com bons argu
mentos esta opinião.

Sendo assim, nenhuma duvida pód" haver de que os bens que ao
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em tres: uma para Francisco, irmão do defllnto; outra para
os dous sobrinhos, filhos de Joaquim, e outra para os cinco
sobrinhos, filhos de Antonio. E' controverso se, concorrendo á
succPF:são "6mente sobrinhos, filhos dos diversos irmãos do
defunto, Eem concorrer irmão algum, por srrem já todos falle
cidos, deverá a herança dividir-se in capita ou in slirpes?
Acursio e infinitos outro autores, entre o quaes o no so
grande Mel. Frpire, no tomo 3°, tit. 8, § 5° na nota, sustenta
que, ainda ne te caso devia ter lugar a representação, e que
a herança devia dividil'-s ill stlrpps, fundado~ na oveI. U8,
cap. 3° e esta opinião foi con. tllntemente adoptada no tribu
nae3 portugul'zp , talvez por diz r a Ord. do liv."3°, tit. 4,
§ to, que, na falta de lei patria, e. tyl.o de coo tume, ou quando
o caso não fór determinado na. lp.i imperiae ou nos sagrados
canones, e reCOI'l'a ás glozas de AC'MSio. A opinião contraria
é que a herança, em tal caso, e devia dividir in capita ; sus
tentou A tão, Vmnio e mllitos Oll tros; e esta opinião parecerá.
digna de preferencia, logo que a contl'll.l'ia, seO'uida por Acur
sio, se oonvencer: 1°, com a me ma Novel. i18, pI'pnotada á
jurispmdencia antecedf'nte; 2°, com o mesmo ACUTSio ;.3', com
as regras da hermeneutica; 4°, com as lei das nações civili
sada ; 5°, com a praxe do mais illumiuados tribunaes da Eu·
rapa, e (jo, com o melhores doutores da escola Cujaciana. Pelo
direito e tabelecido antps de Ju tiniano. os sohrinho-, concor
rendo á herança sem tio , succerlião in capila: Ulpian. in
F?·aglll.., tit. 26 § 4°, de leglt hrered ,cap. ÍllS/.. liv. 2° til. 8° de
insl. luued., e lil]. t4, § 1.°; Cod. de legit. hl1Jred. kredre. Tal era
a juri prudencia daquelle tempo anterior á cit novel., tempo
em que os tios excluião o sobrinho!', e em que e tes só uc-

segundo filho fallecido devião caber, depois da morte de seu pai ou
mãi, como parte a que tivesse direito nos bens do primeiro irmão, de·
veráõ ser divididos entre os filh s sobreviventes do primeiro matri
monio, porquanto não havião deixa,lo de er bens hal"idos de legitima
paterna ou materna, visto como o dito irmão nunca havia tido a pro
priedade de semelhantes bens, propriedade que sómente lhe plJderia
vir a caber depois do fallecimento de seu p i ou mãi binubo.

(i) Os filhos naturaes. ainda que reconhecidos nos termos da lei de
2 de Setembro de llMi, não succedem aos collateraes pelo lado paterno.
Accs. do Sup. Trib. de Just. na Rev. Oiv. n. 8075 e da Rel. do Mara
nhão de 14 de Junho de l:873 e Âcc dt~ Rel., da Bahia (Revisora) d6 2~

Maiod 1378. (Dir.17-3!4.--:VejaLeiva, cap.5·,~~52a56.

$!
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cedião na falta aaquelle , e in capita, como já di se. E que
determinou a dita novella? Jada mais do que concedl'r aos 0

brinhos o benpficio de t'Ppre entarem sells pais fallecidos, não
como devido por direíto, mas por privilegio, por sua natureza
stricto e inampliavel. Ficou portanto omis o nesta ovella o
ca o de não conco'rrerem com tios vivos e por isso ille a e sem
revogação a 'lntiga juri. prudencia, que não admittia tal repre
spntação, no ca o de concorrerrm só ohrinbos entre si, e todo
em i~ual gráo com o defunto. O mesmo AC1trsio na Autbent.
Cessante, Cud de /egit. hmred., e no e p/uns, In~t. de legit. aga
nato surces. dis e: ln .~ti"pes dividi-l erum est quando wmpatris
vocantul' nO'[Jotes, aNãs i71 capil".. Ei -aqui, pois, ACUf'sio contra
dictorio comsig-o m('smo; e por isso deve-se preferir o que pile
escr vpu em ultimo lu,:!"nr, pela rnzão dada por Molin, de Pr/.
?no.r;en., liv. 3·, ca-p. 7°, n. 21. llEt ha!e, ullima opinio Aeursili
debat observa?'i c/1m sil fJosteri(l1'; nom qllce ullllno loco sc?'ibuntul',
matnnori C017.silio sc/'t'pto il1 telligel1dmn e. t. I) A ver ão do. livros
de dil'(dto pn.ra a lingua [Upga, ,1 paraphrase de Theopbilo, as
constituições dos Imperadorrs do ol'lente, até Basilio, são os
melhores subsidios ca genuina intellill'l'ncia do direito civil
romano. Ora, Theopbilo, que viveu no tempo de Ju tiniano,
segui o no paraphra e, ao § koe atiam, de legít. agl1at. sueces" qUI",
quando os sobrinhos não conCOITem com tios, ~uccedem in ca
pila, e sem rp.presentação. O visipoodus, que fizerão a ua
lpgislaçãO proximo ao tp.mpo da citada novella, e que se con
formárão qua!li em tuno com o direito I'omano, estllbr'lecêrão
e determinárão o ml'smo no liv. 4°, tit. 2", cap. 8, do !'\PU co
digo, E:5ta me"illa disposição ~e acha sanccionada em muitas
legi 'lações antigas e modernas, a. aber; na Hespanha, pela
lei 5, tit. 5, parte VI, I'('fprirla por Perrira, dec. 3, lIum. 4. Ta
Allemanha, POI' uma Ip.i de Cal'1os V, de 1529 e por outra de
1.521, transcripta por Stryki/l: Us 11IOd., liv. 38, tit. 16, § 6°. Em
Tapoles, como attesta Subel., R'presentulio, n. :I.. Na Prussia,

Corl, Fredel'., partp. II, liv. O,, tlt.· 6, art. 2.°, § .,lo, e art. 3°, § 50.
a, ardenltll,Como se vê no seu moL1f'rno codigo, liv. 50, tit. Co ,

§ 1.. E qupm duvida qu P esta uniforme ll'gislaçüo nos deve ser
Ruh;:;idiaria na falta dI" lpi patrifl, Ilttenta á disposição da lpi
de 18 de All'o·to de 176\), que JTO~ lihertou da e. cravidão que
nos imllullha a 01'01" liv. 3', Lit. 64, de recorrermos ás "'lozas
de A.cursi/l? Se o estylo de julgar nos tribuna/'s das naç.õl's cul
tas deve attender-se, selUlH'e se julgou pela opinião de Azão
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na Rota Romana, na Hespanba, na França., Tapole!", aboia,
Allrmanha., e em todas as outras nações, excepto na nossa:
Sabei, § Represe71tatio, n. 1 ,8any, de Suc~es. liv, 18, tit. 3° ;
n. 5°, e Fabro no Cad., liv. 6°, tit. 33, defino t.. Todo os disci
pulos de Clljado seguirão, e su tentárão a mesma doutrina,
dando a devida interpretação á cito Novel. 118, e convencendo
de arronea a opinião de Acunio e seus sequaze!". Os elogios
que um dos no. os monarcbas fez á e. cola cujaciana... podem
ver-se nos Estat. do Univ., liv. 2°, tit. 3°, cap. 70, ~§ 7°, 80 e 9.°
Esta nota é xtrahida de Alm. e Souza, Dis ert, em supple
menta ao Trat. dos Morgad., que deve vê r-se (j).

(j) A questão aventada pelo A. na nota supra., de saber-se se no
caso de concorrerem unicamente sobrinhos ã herança. de um tio, devem
elies succeder in capita ou in slY"pes, hoje merece apenas ser discu
lida como uma questão escolastica, porquanto a pratica geral, aliás
adoptada desde longo tempo. tem estabele\:ido que em semelhante caso
dever-se-ha dividir a successão per styrpes.

Entre nós essa pratica está em pleno vigor.-Cons. dns Leis Civ.,
nota 2.1 ao ar/. 97'2, 3< ediç. e accs. do Sup. Trib. de Just. de 14 de Out.
de 18i1 e da Rel. da c6rte de 19 de DeZ'. do mesmo anrw. \Dir. 10-43')

A opinião seguida pelo A. não podia prevalecer no tempo em que elie
escreveu, e isto pelas segui ntes razões:

Em pr\meiro lugar jã nessa tempo estava estabeleciua a pratica hoje
em vigor. como o attestão os mais acreditados praxistas, e allirma o
proprio Lobão na Diss. a que se refere a nota supra do autOl':
Pereil'a, lJec. 3', n. 15 i C. da Rocha, nota ao § 313; Gouvea Pinto,
Trat. de Testa/H., cap. ·12; ll) 30, no'a 1'; Con'ea Telles, Dout. dos .ice.,
nota 24'2 a.o § 121, etc.; ora, se é verdade, como allega Pereira de Oar
valho, nota supra, quea Ord.,liv. 3°, tit. 64, princ., manda observar, nos
casos em que é omissa a nossa leghllação, as disposições das leis im
periaes, tambem não é menos verdade que elia ordena que sómente
regulem as ditas leis imperiaes quando não haja lei. eslylo ou coslt~me

do reino sobre a materia, e que dá ao costume. isto é. li p,'aICe de
julgar, força tal, que ante elte 'clisNa1-àõ todas as outl-as l,iI e dird- ,
tos: sendo assim. como pretenue Pereira de Oarvalho. fazer crêr que
entre nóS' deve vigorar, por força da lei romana, a opini,'io de Azão e
não a de Acursio? No tempo em que es\:rev<:u Pereira de Oarvalho
a opinião de Acursio vigorava no direito portuguez. COUl toda a força
que dava ao cost.wne de decidi/- a Ord. do liv.3o, tit. IH. prillc., e se o
distincto autor hou vesse pesa lo esta importante cir\:ulllstanllia, não
seguiria com tamanha facilidade a opinião de Lobão.

Em segundo lugar. não é exacto que Acursio sustentasse a opinião
de Azã:o, ssrvindo-se das palavras referidas pelo al\tor na nota supra,
.'t
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§ 3lJ,

Ha causas que legitimão a desherdação dos herdeiro
ainda os mai privilegiad S (77).

(77) Posto que em l'egra goraI não podf'm o a c ndeute!> e
descende.ntes ser rlesheniados, ou privarios dI\, hf'l'Ança, por
terem a elia um direito fundado nA. naturpza e na lei, todavia
a legislação portul?upza, e toda as outra das naçõ s c;vili
sadas, reconhecem como justa a1llumas causas de dpshpl'da
ção, As que são rplativas ao descendente;;; acllão-se nA. Ord ,
liv, 4°, tit. 88, e as 'lue o fio ao ascendentes, encontrão-se na

mas sim que taes expressões forão por elle usadas em referencia li.
opiniã0 do citado Azâo, como o mostra Pereira na Dec. 3', n. 15,
verbis: Nec abstal, qUOCt id~m Aeursius (in d. SI hoc etiam, verbo
supel"stites in fine) ?"e(e?'1 Azonis s nt~ntiam. in quo videlUl" cum illa
?nanere, et illam amplecti: co enim Zoci non dicit se illam sequ,i, licet
eam inter alias opiniunes citet: cum cont?"ariam ape..té sequatttl'
aliis locis (ut inl. lege 1'2., tab. c. ue legit. herede.)ubi se remittil arl ea,
qure antea in lioc SI dixernt, el ill lioc rl'lationc constaI. qUtld idem
ut?'oque loco scripsit, ct ultimce glossre standum es/.

Além disso, das palavra que emprega Acursius em outro lugar vê-se
que não podia ter a opiniã que lhe attribue Pereira de Carvalho, e
com ene folina: Si autcm (diz Acursio) non sint patrui, sed suli filii
duoru:n fratrum, JN CAPITA SUCCEDUNT, SECUNDUM Azo, UT lN CORPORE

EADEM AUTEI. lN SI Si veró ncque' fr(~tres, virl.cntttr etiam tune vocari
in stil'pes, qtda ila dicit l~eque fiLios (m/rum: UNDE VIOETUR, QUOD

ILLt VOOARÉllTUR LN STIRPES, SI SUPERESSENT,

Em terceiro lugar, não procede em nada o argumento tirado do facto
de ser a maioria das legislações aecorde em adoptar a opinião de
Azão, porquanto, havendo, como já ftzemos vOr, costume estabelecido
em contrario, não poclem ter vigor entre n' s as leis estrangeiras, pois
não se dá. o caso previsto pela lei de 18 de Agosto de 17(i9.

Parece-nos, á vista do qlle temos expendido, que nenhuma duvida
póde prevalacer sobre esta questão na prati.·fI,: quanto, porem, Ú ua
di cussão escolastica. acreditamos qlle eHa ser~a de lI1uito grande pro
veito quitndo se tratava de firmar Elo pratica mas h je é apena' um
para quem desejar fazer praça de el'lldiçã juridica.

Diremos, entretanto, que o argumento mais Forte qlle apre enta
Pereira de Carvalho, para sustentar que a opinião de Azão é a unitla
aceitavel TIO nosso direito. cahe por terra 4 vista do disp sto na citad
novella.
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Ord. do liv. 4°, tit. 99. Não devem admittir-se de sorte alguma
essas outra CllU"as i'nven tadas pelos doutores com o funda
mento de identidade de razão, porque o legislador vedou abso
lutam nte todo o al'bitrio logo que fez a enumeração de um
deter::ninado numero, flccre ceudo não ter lugar a interpretação
exten. iva a respeito de leis penaes. Emquanto aos collateraes,
só não é permittida a desherdação dos irmãos quando se lhes
prefere uma pessoa torpe e indigna, não se verificando nelles

Esse argumento consiste em mostrar que, nada havendo a Nov. 118
disposto sobre a questão vertente, e sendo principio firmado por UI·
piano nos seus Frag .• tit. 213, de legit. hcered. ~ ,l, que no caso de
sobrinhos, sós, eSLes succedem in capita, parece ter a novella conser
vado em vigor esta disposição do antigo direito, por isso que seme·
lhante argumento destroa-se por si mesmo, á vista da disposição da
novella: Diz o Frag. de Ulp.: Adgnatorum hcereditates dividuntur in
capita, veluti si sit fnaT'is filius, et altel'ius fTatl'isduo, pluresve liberi,
quotquot stmt ab utl'OCjUe parte personnre, tot fiunt por!iol'les, ut sino
gttli sir/gulas capiant.

Este principio já o havia sustentado Gaio nas suas Inst .• liv. 20,
tit. 80, de IlHest. hered.: Omnes quidem {ratrum filii patruo suo ab
intestato Sttccedunt, l'Ion in stü'pes, sed in capita.

TIlI é, pois, o principio firmado antes da novella 11 .
'Vejamos agora o q~e dispoz a Novella em seu proemio:
Itaque prioribtts legibus pro hac cattsa positis vacarltibus, de crete/'u

ea sola sc,'vari; quce ntme constituimus.
Quanto á consideração que faz Pereira de Carvalho, quando diz que

a unica cousa em que a Novel. modificou a legislação antiga foi admito
til' que os sobrinhos concorressem com os tios ivos á herança do tio
morto, representando seu pai, é·lhe contraria e não favoravel.

Na verdade, o que quer dizer não admittir a legislação anterior á
Novel. que os sobrinhos concorrão á herança' do tio morto com os tios
vivos? Pare,-e-nos que qller dizer que não admittia que esses sobri·
nhos representassem seu pai -morto, isto é, não concedia o direito de
l"epl"CSentaçli.o aos sobrinhos; ora, a novella 11 , permittindo no seu
cap. 3°, e a Novel. 127, no cap. 1°, que os sobrinhos, quer filhos do
irmao ( ovo 11 l, quer filhos de irmã (Nov. 127). representassem seu
pai ou sua mãi na successão de seu tio morto, estabeleceu ipso facto
como regra, para os sobrinhos sllccederem aos tios, a "ep"esenta,ção,
isto é, a succas ão pel' styrpes: como, pois, desprezar semelhante regra
quando os sobrinhos sllccedem, sós, sem concorrerem com tios vivos?
- No sentigo da opinião que sustentamos julgárão como já dissemos
o Sup. Trib. dc Jttst. em Acc. de 14 de Otttubro de 1871 e a Rei. da,
c6rte a 19 de De~embl'o do mesmo anno.

(o
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a mesma torpeza e indiO'nidarle, ou uma ing'ratirlilo consirle
ravel: Ord., liv. 4', tit. 90, 2.' O herdeiro iD~tituido DO le ta
IDento tem obrigação de provar a existeneia da causa da
desherdação, quanrlo esta rr,cnhn obre ascl'nrlcnte e rle. crD
dentes, ficando estes inteiramnnte 11a posse d'l herançA.; e não
é admittido a pt'ovar alguma outra cau!'\a além da dnclar:\ção
pelo testador: Ord. do liv. 4", tit. 82, § 2.' Quando, porém, a
desherdação recahe sob"e irmão!'\, são este o. q lle têm a obri
gação dr, provar a infumia dos herrleiros, que lhes farão pre
feridos, ficando entretanto 0<; me!'\mo herrlriros na pos!'\!' dI\.
herança, sem que tenhi'í.o obrig-açno de call/:iona", "alvo no
caso da Ord. do liv.3', tit. 'i'J, § 2' Annullando-'e o tpstll
menta pela quereUa chamada. ()/(iciosi, niio ticii~ Dullo o. le
gado!'\, mas s6mente a in. tituição : Mel Freire, liv. 3" tit. 5,
§ 53 (k).

(k)-A faculdadll de deshordar foi concedida como um meio para o
ascendente ou descenrl.ente castigar a ingratidão que soífresse daquelle
a quem os laços de sangue e a disposição da lei davãe. direitos de
succeder-lhes.

Foi a novella 113 a primeira disposição do lei em que se fez menção
das causas que autorisão a desherdação.

As causas de desherdação contidas nessa novella forão pela maior
parte adoptadas pela legislação POl'tugueza, e os compiladores philip
pistas as expuzerão n~s Ords. do liv. 4', tits, 83, 80 e 90.

Alguns escriptores entendêrão que as disposições dessas ordenações
erão meramente exemplIfi~ativas,e não taxativas, o qlle importaria
na admissão de outras causas de dc~he1'(lação além das que se achão
upressas naquellas leis.

Semelhante opinião llão é admissi 'lei: em primeiro lugar peln razão
apresentada na nota sllpra por Pereira de Oarvalho i em seguntl01ugar
por'lue a novella qllO servio de baSI) a estas ordenações declarou serem
as suas disposições tlJxlltilTas, e excluio do direito quaesqller ou~ras

causas de desberdação além das que se achão nena conLhlas: .... ideo
necessarium est, diz a cito Novel., pel'spcxi,nt,~ett numinalem prlllsellli
lcge comp"chcndcre UI prreter ipsos nulli liceat ex alia lege ifl,gratitu
dinis causas opponcl'e, nisi quce in 7mjus constitutionis sel'ie ccm
tincntul'.

Para procedermos com m thodo vamos tratar em primeiro lugar das
causas da dosberdação dos descend.entesipassarcmos em seguida ás dos
ascendentes, e finalmente ás dos collateraes'.

DESIIElRUAQÃ.O DOS DESCENDENTES.-A. primei ra causa de desherdação
Çlos descendentes que aprôsenta a Ord.. liv. 4°, tit. 88, é o fflctO de se
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ter a filha menor deshonestado com algllm homem, ou Cll, rt o sem li
cença de pai ou mãi-

Os escriptores entrárão em duvida se, para que se dê esta causa de
desherdação, é necessario que a filha viva uma vida deshonesta, ou é
bastante que se tenha deshonestado uma só vez?

Mello Freire, apoiando-se no SI 1l do cap. 30, da Novel. 115, entendeu
que sómente o facto de t.er a filha uma vida corrompida póde autori
sal' o pai a desherdal-a; Lobão sustentou a opinião contraria. e a nos o
vêr com razão, pois a Ord. usa da exprHssão dormir, O que claramente
indica que basta uro acto de deshonestidade para se poder dar a des
herdação, e quando as Ords. quere!tI indicar uma vida deshoueeta
usão das expressões meretl"ica?- e ser mallceba, éomo se vê no liv. ;'0,

tit. 27, SI 10, etc.
E' esta tambem a opinião adoptada, entre outros, pl'lr Pinheiro:

Disp. 5., secç. 3·, SI 7, ns. '277 e '.178, ibi.: Ubi obse?'vandum est pl"imó,
jux/a hflnc Zegem, satis esse. quod (iZia minor 2.; annis semeZ (orni
cata fuerit ad hoc ut mancat ea;hrereeZata à bonis patris, veZ malris,
Ui oplimé ad?;ertit Petr. Barb .• nam verba illa Ordin, si dormieril cum
aZiquo viro, p"opriissim~ ve"i(icantur, etiamsi semBZ I,an/um pec
cavelit.

N. 278. - Observandum secundó, dictam. fi.Zidm in suum corpus
peccanunn., veZ nubentem absque consensu pa>·entum,.si pat?'em habe
bat, quando id comisit, solum ea;hreredari a bonis et subsla1'l/ia patris,
no» vera matris: si autem jam non habebal pall'em, habebat autem
matrem; tu»c aa;hrel'edari d bonis matris. non ve?'ó pall'is.

Lobão suscita uma questão, qual é a de saber se a filha que durante
a minoridade se deshonestou. e depois de maior casou com um homem
muito melhor do que o que sau pai lhe poderia ter arranjado para
marido, livra-se ou não da pena da desherdação ?

Lobão entende que sim. e funda esta opinião em que, assim como
no caso do SI 30 da Ord., liv. 40, tit. , a filha 'lue se casa sem o consen
timento paterno, mas contrahe um casamento muito mais vantajoso
do que lhe poderia arranjar seu pai, não p de ser por este desherdada
senão da metade da legitima, o mesmo se deve dar, por semelhança,
no caso de haver a filha se deshonestad l), mas ao depois casado com
homem melhor do que aquelle que seu pai lhe poderia procu"ar para
marido. -

O vicio desta opinião resalta ao mais leve exame,
Pois se no caso do casamento com- um homem digno, a Ord. sujeita

a :!ilha li. desherdação da metade da legitima, como ha de impôr esta
mesma pena li. filha que se deshonestou, embora com um homem
digno?

Sómente porque casou ao depois? Mas quando elia deshonestou-se
era menor, e incorreu logo na pena da lei.

O filhet antes de emancipado necessita do consentimento paterno
6 4 16
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'para casar-se, e a lei de 6 de Outubro de 1784 exige este consentimento
para o casamento do filho-fal1lilias de qualquer idade que seja.

Quando o pai, sem fundamento razoave!. recusa concedêl-o, podem o
filho ou filha impetral-o do juiz dos orphãos.

Não ha necessidarle do con entimento das mãis, como se deduz da
lai de 22 de Setembro de 1828 e Regul..de 15 de Março de ÍB4·., pois
neUas figura-se a hypotbese de supprimento de consentimento do pai
e tutor, e não da mãi.

Desde que o filho não pede ao pai consentimento póde ser desherdado. _
I:'ergunta-se: se a filha ou filho desherdado faUecer antes do pai e

deixar filhos, não poder~o estes succeder ao avô, e a elles.tambem se
deverá extender a pena da desberdação ?

Alguns autores COI)'lO Portugal e Cordeiro entendêrão que taes netos
não succedem ao avô. porquanto. a quem vão eUes representar nessa
successão? Ao pai ou mãi desberdados? Mas qualquer destes havia
perdido o direito á successão de seu.pai. ..

Parece-nos mais aceitavel a opinião contraria seguida por Pinheiro
e Guerreiro.

Com eJIelto. a desherdação é uma pent1., e como tal não deve esten
der-se além do culpado; e se no caso de mOlTer o pai antes da filha ou
filho desherdado já soJIrem os netos as consequencias do crime dos
pais, para que não os relevar desse castigo iniquo, 'luando antes da
môrte do avó fallecer seu pai ou sua mãi desherdados'/

A deherdação tem tambem lugar, segundo a Ord., liv. 40, tit. 88, § 40,
no caso do filho ou filha pôr as mãos irosamente em seu pai ou mãi:

Como deveráõ ser entendidas as expressões pór as m{J,os de que usa
a Ord.? Alguns autores, entre os quaes Pinbeiro, de Testam. Di p. 5',
secç. 3', § 70, entendem que a lei SÓAlentA quiz tratar do caso do filho
ferir o pai ou fazer-lhe oJIensa violenta: qtbod intelligendum est de
violenta injectíone manum eaque gràvi. « Conatus itaque nonsutficít,
veluti si minatus tan!um fuel'it.. uel maníbs tantum levltve1·it. »

Não nos parece aceitavel a opinião de Pinheiro, porquanto o fim da
lei foi punir o acto desrespeitoso e altamente olfensivo de pôr o filho
as mãos em seu pai, sem cogitar da necessidade de haver ferimento
leve ou grave: Sive manibus. sive pddibus, sive lapide, sive fuste, etc.,
1Uius pat1'em o/fendat, diz Muller ad Stru.

Furgole, explicando a lei romana, exceptua da pena de desher
dação o filho que fere o pai em defesa propria; mas com justa razão
adverte este escripto~' que sómente se dará este caso quando o pai
tentar abertamente matar ou ferir gravemente o filho, e este não po
derá resistir· lhe quando ap8nas eUe quizer cfl.stigal-o, pois o pai tem
o direito de castigar os filhos.

No § 5- enumera a Ord., liv. 4°, tit. 88, entre as causas de desherda
çãe, o doestar o pai ou mfii com palavras graves e injuriosas, princi.·
]lalmente se o flzer em publico.
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Vê·se da propria liltra da lei que, para dar-se esta causa de desherda
ção, é preciso que o doesto atirado pelo filho ao pai ou mãi o seja por
meio de palavras graves e injuriosas; não póde portanto proceder a
opinião daquelltls que entendem que, attenta á posição do pai. deva
ser julglldo causa sufficiente de desberdação qualquer expressão que
indique falta de respeito filial. Contra esta opinião protestão, não só
m6nte a letra da O~d. citada, cOmO tambem a da novella 115 de onde foi
aquella Ord, extrabida.

Questiona-se: se sómente autorisa a desherdação o doesto feito por
palavras, ou se tambem o que consistir em factos?

Alguns autores, cingindo-se á letra da Ord., entendem que tratando
esta unicamente dos doestos dirigidos por mpio de palavras, não se
pMe admittir como causa de desherdação o doesto lançado por meio
de (actos.

Esta opinião é insustentavel, porquanto o que a lei quiz punir foi a
injuria dirigida pelo filho contra o pai, e esta tanto póde constar de pa
lavras, como de factos.

Tal é tambem a opinião de Furgole: ,," i,nporta pouco que ella
seja ve"bal, ou que resulte de qualquer outl·o facto, que encerre in
juria g"ave e qLLe tO"ne em desho11.l'a do offenà'ido. ))

Nos SlSl 80 eÇJo trata a Ord. dos casos em que o filho propina, ou tenta
propinnr veneno a seu pai ou sua mãi, ou em que por si ou por
outrem procura,dal'·lhes a O}orte,

Pelas expressões usadas pela Ord. no Sl 'o vê-se. que não sómente é
-causa de desherda~ão a consummação, como tambem a tentativa do
crime. e-não sómente a autona, como tambem a cumplicidade.

As expressões ou tratar de lhe da,', e não fi.car por elle sBt'-lhe daào
indicão evidentemonte o emprego dos meios para se realizar o enve
nenamento, e o principio de execução do crime; e das palavras der azo,
favor, conselho ou consentimento, deduz-se a cumplicidade.

00010 deveráõ ser entendidas as expressões conselho, favor e con.·
spntimento ? '

A expressão conselho deve neste caso fazer supp6r inftuencia da
parte da pessoa que aconselha sobre a que é aconselhada?

Parece-nos que sim, visto como a Ord. quer punir com a pena da
desherdação unicamente os casos em que houver principio de execu
ção de envenamento; ora, o conselho sómente podera produzir isso.
havendo da parte da pessoa que ac:onselha influencia sobre a que é
aconselhada.

O favor significa segundo a mente d Ord, aua;ilio dado para a reali
tação do facto.

Finalmente, dá-se o con.sentimento desde que o filho, sciente de
que seu pai vai ser 'envenenado, não o avisa ou niio impede, por
quo.1quer modo a seu alcance, que elIe tome o veneno.

No caso do SI 90 da O~d. o mesmo se deve obsenar. .
U.
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A tentativa e a cumplil:idade autorJsão igualmellte a desherdação,

fl a lei tratou de tornar bem claro o caso do mandato nas expressões
por outrem.

Quanto á causa de desherdação apresentada no SI 10 da Ord., a
mai·,ria dos escriptores, entre 05 quaes Furgole no cap. 80, secç. 21,
n. 48, tem entendido que houve da parte dos compiladores da Ord. um
imperdoavel descuido, porquanto apresentão como causa de desher·
dação o facto do filho ter relações sexuaes com a concllbina do pai,
como se entre nós o concubinato fosse tolerado tal qual o era pela le·
gislação romana.

Deve-se ter unicamente por sub,istente a causa de desherdação pro·
veniente de ter o filho manchado o leito conj ugal de seli pai, tendo reia·
ções com sua madrasta; mas sendo o concubinato um acto reprovado
entrA nós, o pai nãG póde basear sobre elie a desherdação de seu filho,
porque seria. como diz Furgole, fundar a desherdaçào sobre sua propria
torpeza e má conducta_

Pinheiro é de opinião que. para poder dar·se n causa de desherdação
de que trata o SI II, da Ord. citada, é necessario que o .filho cause
damno, não só á honra, como aos bens do pai, com a delação que der,
e que o damno seja consideravel.

As proprias expressões de que se serve a lei exprimem claramente
a necessidade dessas condicçõ··s.

Para que se dê o caso do SI 12 entende Lobão que é preciso que o pai
esteja em prisão rigorosa, e que o filho esteja em idade em que possa
contrahir obrigações e prestar fiança.

-E' claro que semelhante disposição só se entende com a filha, es
tando ella em posição em que possa dispôr facilmente de bens sulli·
cientes para desobrigar o pai.

Impedir o pai ou mãi de fazer testamento é uma causa de desherd!l
ção enumerada no SI 13.

Quando e como se dá esta cansa sómente o bom criterio do juiz o
póde decidir, por isso que de muitos e diversos modos se póde impe
dir que ulguem faça o SQU testamento, já afastando o tabelliào, ou
impedindo que elle venha á presença da pessoa que quer testar i já
ameaçando a esta; desviando as testemunhas, etc.

Se alguma regra se póde estabelecer sobre este caso, é a que dá Furgole
n~ seu Trat. de Testam., cap. 1)0, secç. 3', n. 106: Basta notar que ella
(a causa de desherdação) deve ter lugar todas as vezes qttC parecer que
() Iestador estev~ com desejo sincç1'o de testo1', e que (oi impedido por
f01·ça. dólo ouqttalque1' out'l'omeio condemnavel, di1'ccl,o ou indi1·ecto.

Quando, porém, o filho nào houver empregado d6lo, astucia ou
violencia, mas sim houver usado de meios brantios e suasorios, dis
suadindo seu pai ou supplicanão·lhe que não faça tostamento, terá
lugar a pena de desherdação?

Parece-nos que nito, porquanto a lei trata do caso do filho tolheI' o
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pai ue fazer t.estamento, o que suppõe, não o emprego de meios brandos
e de supplicas, lllas de meios violentos o dolosos: como afastar do
pai o labellião. testemunhas, emfirn collocal-o em posição de não
poder, ainda que o deseje, fazer o sell testamento.

No caso do AlI1prego de meios brandos, da convicção e da supplica,
o t.est.ador fica com a liberdade de testar saha, por isso que pôde resis
t.ir aos meios empregados pelo filho, e se o não fez é porque quiz attlm
der ao filho e resolveu morrer sem testamento_

O SI 14 da Ord. foi copiado da novella 115, cap. So, SI 12.
T~rn ellLelllido alguns esoript.ores. que exigindo a Novel. 115 que o

filIJo tenha pelo menos a idnde dedezoitoannos para que possa incorrer
11a pena de desherdação, por haver llbandonado seu pai mãi ou avó que
caIJis e em demeucia, deve esta cOl1lli.,:ão ser tambem comprehendida
na nos a Ord.

O que nos pare'e é que em semelhante pena sÔlllente incorrerá o
filho, quando estiver em idade e tiver p0sses ·de soccorrer o pai, por
Ijuaut.o a lei não poderia exigir do filho cousas impossiveis.

A cilo Toyel., SI 12, devol\'e ao fisco a herança do pai que morreu em
est.ado de d~mencia e desamparado do filho; no caso, porém, de haver
alguem cuidado do individuo as im abandonado, a elle caberá a
herança,

As causas de desherdação enumeradas nos SISI 16 e 17 não merecem
menlJão nos t.empos actuaes.

I!:' questão rnllit.o debatida eutre 05 escript.ores: se o pai pôde em sua
vida promover !:l desherdação da filha, ou 5 sÔlllent.e pôde desherdal-a
em testamento?

A prat.ica antiga, como O· aUe tão Costa nas notas a Caminha, e
GUl'rreiro. permittia que se fiz,'sse li de h !'uação por actosilll~r vivos;
Lobão assegura ter visto segllir- e ainda e t.a. pratica, não ob tante
o aresto em contrario qlle olTerece Phebo, part.e II, ares. 20. O assento
de 21) de Jlllho ue LnO,trat.and de decidir se o pai em sna vida pôde
intentar a R.:ção COIItl'a a' filha pll.n\ ser havidf\ por desherdada pela
cau~a ua Ol'd., liv.4o, t.iL ,SI lo, ou se sômenLe o póde fazer por tes
tamento: Assentoll- e pela maior part.e dos \'ot.os que o pai pôde in
tentar acção em sua vida, para se. declarar a filha incursa na pena da
desheruação; LJ""lue, ain,ta que a (!~she,-daç(7o regu/.a1'lnellte se cos
tume fa;;;e7- HO tcsta,aento, não hrr, le'i q!t(~ prohiba o pai de usar em
sua vida do di,-eito qt~e pelo (aclo do filho logo se lhe wnns(ere.

A' ,vista do disposto neste assent.o, parece que as palavras - decla
rando o pai e a mãi em seu testamento a causa <m razão por que des
herda seu filho legil,imo-de qlle usa a Ord. do liv. 40 , tiL. ::>'2, SI 20 ,

de\'em ser ent.endida3 CO"lO exemplificativas por se referirem ao meio
de desherdação o mais usual, segu ndo diz Lobão.

Entretauto coavem not.ar que, na época em qne foi t.omado o
assento de 20 de Julllo supracitúdo, a mat.eria era bastante clllriuoaa
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0.0 direito portuguez, tanto que o proprio assento declara que a deci
são nelIe exarada foi tQmada POI- maiol'ia de votos.

Contra a praxe attestada por Costa se hana levantado Pereira de
Castro, com argumentos que parecem poderosos.

Trata·se do caso de bav r UQJa rnãi padido que sua filha fosse havida
corno indigna de sua herança, por têl·a inj uriado publicamente, e diz
Pereira de Castro na Dec. 103:

« .Judea:; exatl'ocitate vel'b07'um filiam successionis maternre inrapa
cem pI'onuntiavit. Alú,d in senatu placuit; et non posse mat,'em
instituto j'ldicio agere ~,t filia pronu'1'lltiatul' ea:;hreres, vel UI posse à
pal'ente ea:;hceredal'i, quia in AW.h. sulum dispollitw' quod pater possit
in testamento fi.li~'m talia gel'entem ea:;hllil'edare, et quod ht:lres tenpatw'
causam esse veram probm'e Ord. liv. 4, til. 82, Si 2. 0

E mais adiante acrescenta que as ra.zões de decidir que teve o
senado forão justas:

1. 0 Quia vlventis non est hai,'edit'ls. nec in vita dot.tllr legitima.
2. 0 Ultimó, q~da 'lon potest judicium (undari in .jure de (utUl'O,

L. non quem adm.odum. D. de judie., constat hoc jus sofUln tempore
morlis competel'e.

Em favor desta opinião estão Phebo, loco cit., e Pinheiro, ele Testam,
Disp. sec\;. 3', Si 6, n 252.

Parece-nos, porépl, que, á vista do assento de 20 ele Julho de 1780,
deye decidir, se que o pai póde desherdar o·filbo por. acto inter vivus,
para que este acto teuha valor depuis de sua morte.

Vejo ConsoLido das Leis, art. 1017; Furgole, Tmit. des Testam.,
vol. 30 , cap. 80 , ns. 110 e segs.; Em 'contrario : Cod. Civ. Port., al"t. 1880.

Quaes os modos porque a desherdação póde caduoar?
Os autores são concordes em admittir a cadllcidade da desberdação:
1.0 Quando a desherdação é revlJgada expressamenLe;
2. 0 Quando o é tacitamente;
3.0 Quando o pai se reconcilia com o filho desberelado.
Quanto aos dous primeiros casos nenhuma duvida apparece.
Na verdade na primeira hypothese. quer a desherdação haja sido

feita por escriptl.lra pul.Jlica, quer por testa"mento, põde ser plenamente
revogada por outra escrí'ptura publica ou por outrel testamellto, pois
aquelIe que desherda tem o poder de revogar a desherdação que faz, e
basta, como diz lobão, que esta revogação seja provada por qualquer
acto ou escripto capaz de proval·a.

O segundo modo dá-se, quando o pai chama o filho desherdado á sua
herança e declara que quer que elle lhe succeda.

A revogação, se não é expl:essamente feita como no primeiro caso,
nem por iseo deixa de exisLir, pois o facto de chamar o pai á sua $UC

cessão o filho que bavia desherdado, revela desejos g.e evitar que pro
duza effeito a desherdação com que antel'Íormente o fll1minára.

<;) terceiro caso, porém, é mais questionave!.
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Lobão diz que os antores distinguem entre a reconciliação antece
dente e a subsequeute.

Pre endem, entre outros. Caldas e Pinheiro que a reconciliação an
tecedente impede a futura desherdaçãe. principalmente sendo expres a,
Manzio. de Testam., tit. 10. quest. 12, 11. 11. ou mesmo sendo tacita:
Stryk., de Succ. ab intest., Diss. 12, cap. 2, Si 36; Vact. ad Pand., 1.5-,
tit. 20 • n. 31.

Deixando de parte estas pequenas difl'erençns estabelecidas pelos
escriptores, vejamos quaes os argumentos em que se estribão os sus
tentadores das duas principaes opiniões.

Aquelles que entendem que a recouciliação só por si não revoga a
de herdação anterior, fundão-se nas disposições do direito romano.

Por e te direito, dizem elies, é patenle que a reconciliação não revoga
a desherdaçiio. li. vista da lei 23 D. de liberis e pOSlh.; porquanto nesta
lei esta.belecen o legislador que o filho, que fosse adoptado por spu pai
depois de haver sido emancipado, não deixava por este facto de ser
desherdado: ora I qua maior pro I'a de reconciliação ,póde dar um pai a
um filho, qlle lhe foi ingrato do que aJ.optal-o de novo como seu filho?
Mas, se ~inda neste caso estabeleceu o jurisconsulto que a desherda
ção não ficava revogada, segue-se que não o poderia ficar em caso
mais. algum de reconciliação.

Accresce que o Si 70 da Inst. diz que a simplell vontade do testador
não póde Tevogar um testamento ou uma disposição anteriormente
feita: é necessario, pn ra que tal revogação se dê. que o test.ador a faça
por meio de outro testamento; ora, se o facto da reconciliação revo
gas e a deshel'dação feita em testamento. ,9'u em escriptura publica,
teriamos uma instituição revogada pela simples vontade do testador,
porquanto a base da revogação ne te caso é q.ue, tendo o pai se recon
ciliado com o filho, suppõe-se que não quer mais punil-o, visto como
lhe perdoou a falta.

Alguns autore~ combat~rão esta argumentnção do seguinte modo:
Quanto ao primeiro argumento, entend m que o rpfuta completa

mente Dnmoulin, dizendo que não se tratava na lei 23 de posth. de saber
se pela reconciliação entre o pai e o filho ficava revogada a desher
dação deste, mas que nessa lei o jurisconsulto nada mais fez do que
responder a uma questão que lhe fóra proposta, qual a de saber se,
pelo facto de ser adoptado por seu pai. o filho emancipado readquiria
os direitos que tinha antes da emancipação, e o jurisconsulto decidio
que não.

Quanto ao segundo argumento. respondem que a legislação parecia
ter firmado, quando se tratava de desherdação, principio diverso do
expendido no Si 70 da Inst., e ter admittido que o facto da reconciliação
era por si bastQ.nte para revogar a desherdação.

Na lei 4- do Dig. de adim. vel tmnsf. legat., diz Ulp.:
Quod si itel'um in am'icitiam redierunt, et prenituit te3tatorem

6y
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prioris offensre, Zegatum veZ {ideicommissum "elictum rerlinlegratur'
ambul.atoria enim est de(uncti voluntas usque ad t;itre sL~premum

exitum.
Ora. se a reconcili lção entre o testador e o legatario revalida o le

gado e o fideicommisso, como a que tem lugar 'entre o pai e o fi lho des
herdado não fará caducar a desherdação?

Apezar da apparencia de verdade que ha nestes argltll1l'ntos. parece
nos que desde que o pai desherdou o filbo por escripLIU'a publica. ou
por testamento, a revogação só poderá ter força dA revogar a desher
dação, quando o pai declarar em seu testnmento que se acha reconci
liado com seu filbo que havia desherdado, e que perdoou-lhe a olr~lIsl\

que lhe havia valido semelhante pena.
Não vemos outro meio pelo qual a simples reconciliação possa pre

. "falecer contra a escriptura publica e o testame ... to.
Quando o pai faUecendo deixa algllm filho desberdado por e~riptlll'a

publica ou testamento, para lIae este filho seja ara tado da successão
paterna, é preciso que o herdeiro instituido em sell lugar prove ser
fundada e legitimá a causa de desberdação, t: emquanto isto não vrovar
.:onservar-se·ha o filho desherdado na posse dos bens que lhe compe~

terião por morte de seu pai: Ord. liv. 40, tit. 8:2, Si 2 °
Deix<lmos de dizer algltma cousa sobre as causas de deshel'llnção

enumeradas na Ord., liv. -lo, tit. 89, porquanto a ellas se póde applicar,
mutati~ mutandis, o que levamos dito a respeito das enumeraüas
no tit 88.

Passemos a estudar algumas questões que se prendem á mataria
expendida no tit. 90.

Trata-se do caso em que o irmão preterido póde querellar do testamento
do irmão faUecido, que o preteria instituindo outrem por herdeiro.

Como se vê no Si inic. desta Ord., e como é corrente em direito, o
irmão, não sendo herdeiro necessario, póde ser preteridO em testa
mento pelo irmão fallecido, e dar este a sua herança a um estranho.

Attendendo, porém. o legislador a lIue podia ~ h'mão fallecldo d~ixar

de instituir o irmão sobrevivo, para dar a sua herança a algum homem
vil e de 1náos costumes, impol tando este facLo em desaire para o irmão
desherdado, concedeu a este a faculdade de querellnr do testamento
que o preterio instituindo pessoa vi l.

Sobre a disposição da Ord. do Iiv. 40, tit. 90, origina-se uma grave
questão. .

Esta Ord. dá ao irmão preterido o direito de quereUar do testamento
do irmão testador quando este instituir para herdeiro pessoa infame
de in{amin de direito ou de feito; pergllnta-se: existe entre nós a in
famia de direito'] E não existindo, em que casos poderá ter lugar a
disposição da Ord. citada?

Djlixandll de estudar a questãe da infamia no direito romano, a qual
lia póde -v6r maRistralmente desenvolvida em Savigny, Trat. de Di,-eito
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Rom., voI. 2°, SiSi 76 e seguintes, diremGs que no direito portuguez,
comquanto já não vigorasse a infamia de direito immediat:t, em todos
os casos referidos por B. Carneiro no v01. 30, tit. 3i, SiSi 237 e seguintes,
todavia vigorava a de (acto e a de direito mediata, isto é, proveniente,
de sentença: Ord • tiv. 50. tit. 60, Si 13; liv. lo, tit. 48, Si 25 j liv. 40
tit. 90, S;Si 10 e 20, e tit. 102, Si 10, etc.

No direito das Ords. nenhuma duvida podia baver sobre a materia.
E no direito patrio?

. A infamia era no direito portuguez uma aggravação da. pena; mas
para que ella podes.se ter lugar era preciso que o juiz a infligisse
expressamente na sentença; as consequencias qlle a infamia acarre
tava no direito portuguez erão:

1.' Ficar o individuo privado de honras: Ord., liv. 5°, tit. 6°, Si 13.
2.- Não poder ser procUl'ador emjuizo. Ord. liv. 1°, tU. 48, Si 25.
3.' Não poder succeder ab intestato ou por testamento, nem ter

doações inter vivos.
4.' Não poder ser tutor: Ol·d., lil!. 40, tit. 102, Si 1.0
5.' Finalmente, o effeito mencionado na 07·d., liv.4o tit. 90, Si [,0

SegllDdo a doutrina do direito romano. a infamiaproduz etreito prin-
cipalmente em relação aos cargos pllbUcos.

No direito portuguez parece ter sido admittido tambem essa exten
são aos etreitos da infamia; porquanto, como se vê acima, a iufamia
privava de honras, da faculdade de ser procurador em jllizo, de poder
ser tutor. cargo este que é considerado um mUlms publico; além disto
a infamia produzia el'feitos meramente civis e privados.

Haverá lugar entre nós todos os el'feites da infamia acima refe
ridos?

Algumas disposições das nossas leis parecem autorisar a opinião
dos que sustentão que a infamia existe entra nós, não sómeute dll
facto, como tambem de direito.

O nosso codigo criminal no Art. 129. tratando da p"evaricação, 13;)

li 132, tratando do peita, e 133 a 134 do suborno, condemna o empre
gado publico que commetter qualquer destes crimes á perda do tllnpre
go. e inhabilidade pa"a otttro qualquer: ora, não importa semelhante
inhabilidade em um dos etreitos que a lei portugueza dava á iufamia,
e por conseguinte o réo de taes crimes não fica, segundo a nossa lei
criminal considerado infame? .

Ainda mais: a lei de 15 de Outubro de 18~7, que trata das responsa
bilidades dus ministros de Estado, applica a pena de perda de con
fiança da nação, e das honras e dignidades, e impossibilita de serllm
nomeados para cargos publicos.- Art. 10 Si 3. 0

A lei de 3 de Dezembro de 1 !1 no art. 29 declara iucapaz de ser
jurado o individuo que estiver pronunciado.

Ora, em todos estes casos não parece que a lei patria faz cahir li. in
famia sobre o delinquente?

65 17
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Accresce que, além dQS exemplos apresentados em que apparecem
os effeitos da infamia de direito, taes como os estabelecêra a legislação
pGrtugueza, a nossa constituição politica declara no art. 179, SI 20, que
a infamia do réo não se transmittirã aos seus parentes de qualquer
grão que sejão.

Como negar, pois, a existencia da infamia de direito entre nós?
Não nos parecem procedentes estes argumentos que são de facil

resposta.
Os argumentos tirados do codigo criminal C].uanto ás suas disposF

ções sobre a prevaricação, peita e suborno, e da lei de 15 de Outubro
de 1827, nada provão em favor da admissão da infamia de direito entre
nós, porquanto a inhabilidade para empregos publicos, que a lei
impõe aos réos de taes crimes. não é uma aggravação da pena, como
o era a infamia no direito portuguez: é por si mesmo uma pena, direc
tamente imposta pelo legislador: e não seria absurdo suppõr que a
lei ligasse â infamia, á prevaricação, á peita, ao suborno e aos crimes
da lei de 15 de Outubro de 1827, e não a ligasse ao homicidio, ao
rouBo e a outros crimes iguaes ?

Igualmente respondivel é '0 argumento tirado da constituição do Im
peri9. porquanto o que o legislador constituinte quiz estabelecer foi
que em caso nenhum a pena poderia passar do cuipado, e quanto ao
empregar a palavra infamia, o mais que dahi se pódo concluir é que,
estabelecendo a consti tuição o preceito geral que devia depois ser re
gulado por uma lei ordinaria, quiz tornar bem claro que, no caso de
ser admittida pela lei criminal a in(amia, esta nunca poderia passar
da pessoa do criminoso; isto, porém, não implica a existencia da
infami.a. assim como o facto de declarar a constituição que o banido
por sentença fica privado. dos direitos de cidadão brasileiro, não im
porta na existencia da pena .de banimento, a qual com e1l'eito nil:o
existe entre nós.

Parece-nos, â vista do exposto. que não se póde, com bom funda
mento, sustentar a existencia da infamia de direito-.

Existirá, porém, a de facto?
O Sr. Dr. Teixeira de Freitas, no art. 1020 da sua consolidaçllo das

leis civis, consolidou como vigente entre nós a disposição do SI 10 da
Ord. liv. 40, tit.90, excluindo as palavras in(amia de direito Ot~ de
facto: Se, porem, diz o cito artigo, o irmão instituif' por herdeiro,

-pessoa vil e de mdos costumes, pode7'á o il-mão desllel'dado demandar
a revogação do testamento,

Nesta disposição admitte-se claramente a infamia de facto, e na
nota 48 a este artigo o Sr. Dr. Teixeira de Freitas. respondendo ã
censura feita á doutrina consolidada pelo Sr_conselheiro Rebouças,
diz que, não existindo entre nós os infames de direito, as palavras de
mãos costumes devem comprehender os bebados, jogad07'es, vadios, e
quaesquer pessoas de mão pl-oc,.dimento.
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§.3õ

131

Todos os herdeiros devem ser citados para o inventario,
ainda que sejão ausÇlntes (78), salvo se o forem em lugar

(78) à. citação dos co-herdeiros é de absoluta necessidade, e a
sua falta torna. insanavelmente Dullo todo o processo: Ord. do
lív. 3·, tit. 75. "'e os co-herdeiros estão f6ra do districto do
juiz do inventario, deve expedir-se deprecada para a sua cita
ção, Ord. do lív. 3°, tit. 1', 5.° Deve na dita deprecada de
terminar-se o dia em que o citado ha de comparecer perante o
juiz deprecante, assignado-se-lhe um termo razoavel e propor
cionado ã distancia (I).

Ora, dizer que, quando o irmão testador preterir o irmão sobrevivo,
para instituir qualquer pessoa que possa estar comprehendida no nu
mero das que se enumera na dita nota, póde o irmão preterido querel
lar do testamento do fallecido como ínotficioso, não será admittir a
infamia de facto? Parece indubitavel que sim.

Acreditamos, porém, que entre nós não existe a infamia de facto, e
isto porque, não existindo a de direito, isto é, não existindo a que
provém de uma sentença que suppõe a pratica de um grande crime,
como ha de existir a que apenas provém de factos?

Alóm disso a infamia de facto; mesmo no dixeiLo pclrtueuez, não
era propriamente uma infamia, tanto que não produzia os effeitos
da infamia de direito: ora, não existindo esta, como existir aquella?

Parece-nos, portanto, que, não havendo actualmente nem a infamia
de diroito, nem a de facto, uão tem lugar a disposição da Ord., liv. 40
tit. 90, Si lo, podendo o irmão preterir os seus irmãos, para instituir em
testamento a quem quizer, sem que o irmão ou irmãos preteridos
tenhão o direitll de querellar do testamento do irmão fsUecido, ainda
quando este houveSile instituido por herdeiro a um individuo de máos
costumes. Vejo i:lobre a desherdação; Ftwgol, Trnít. des Testam.. ,
tom. 3°, cap. 80, pago 102 e segt.; Cod. Cíu. Port., ar! . lil7õ a 1884,- Cod.
Ciu. chi.l. arlS. 1207 a a 11, etc.

(I) A necessidade da cita ;ão é indecliuavel.
Vejo Guerreiro, de Invent., cap. 6°, arts. 4 e 6; VaI., Partit., cap. 70 ;

Ram., Instit. Orphan.. ~~ 93 a 95 e nota 639; Dir., Vlll.Õo, pago 73. Às
citações por cartas sómeute devem ser feitas ás pessoas privilegiadas:
Peg, á Ord. do liv. 30-, tit. 1°, § l0, n. 48, tomo 13. Quando a fazenda
proTincial fór intereesada. em anecadar a decima de heranças e lega-

"
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incerto (79) ou em que commodamente não possão ser
citados (80).

(79) Ainda que em regra 08 ausentes em lugar incerto devem
citar-se por edictos, na conformidade da Ord. do lív. 30 ,

tit.·lo, § 8', comtudo, pal'a o caso do inventario e partilha, dis
pensa a lei esta e qualquer oútra citação, quando aquelle, que
deveria ser citado, está ausentf', sem se saber aonde; e ainda
que Pel'eil'. e SOUt., Proc. Civ., p. 34, nota 1021, diz que se deve
em tal caso fazer a citação por editos, comtudo Vallasco, de
Part., cap. 70 , n. 9, sustenta o contrario, fundado nas pala
vras da Ord.,liv. 40 , tit. \)6, § 20 , que a coniT'ario sensu dispen
são toda e qualquer citação neste caso, talvez por ser muito
demorada e incompativel com a breviclnde indispensavel
nesta qualidade de processo, accrescendo que o ausentenenbull1
prejuizo recebe, porque, além de se lhe nomear um curador,
lhe fica salvo. o seu direito (m).

(80) A Ord. do liv. 40 , tit. 96, § 20 , requer copulativllmente,
para ser necessaria a citação do herdeito, que eHe esteja em
lugar certo e sabido, e aonde bem possa ser citado; e por i~so

se eHe estiver em lugar occupado pelo inimigo, infestado pela
pel'lte ou demasiadamente distante, poderá proceder-se a in
ventario sem li sua citação: Vallasco, de Part., cap. 70 , n. 10, e
Guerreiro, Trat. 20 , liv., 3' cap. 9.

dos deve ser citado o agente fiscal; Man. do Proc. dos Feites, SI 409. O
comp~recimento da parte, ainda qlle para allegar irregularidade da
citação, supre esta. Dir. vol. 12, pags. 3ED. As citações dos interes
sados podem ser requeridas por qualquer herdeiro.- Acc. da Rel. da
C6l'te de 7 de Outubro de 1873. (Vir. 14, 787). Vej. Cod. do PT·OC. Civ.
Pore. al't. 696, SI 2. 0

(m) A Ord., liv. 4', tit. 96 SI 20 , diz: Se o ausente estive?' em lugar
ce,'to e sabido, onde bem possa S81' citado para vir, ou mandar star á
partilha, etc. .

Destas expressões da lei é que concluirão os escriptores que, desde
que o ausente não esteja em lugar cel'to eSflbido onde possa SOl' citado,
não ha necessidade de fazer-se a citação... quod si hr.e,.es absens 1'I,on
(tterit in loco cel'to, in qno benc possit citC/II'i, potel'unt fieri par·titiones
obsque e;us citatione, ut ela'ré probat prr.efata lex regia à c01ttrario
semu, ibi, se ausente, etc. Vallasco, Part., c!lp. 70 , n. 9. Desta opi
nião é tambom Paiva e Pona, Ol'phan. Prat., cap. I!, n. 3. Phcebo en-
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§ 36

i33

Deve- e-lhes declarar o dia e hora em que delem compa.
recer, e o lugar aonde(8i).

§ 37

Não é, porém, necessaria a citação dos legatarios e
credores (82).

( 1) Como o inventario se processa extra-judicialmente, é
indispen avel que se fnção todas estas rleclarações aos her
deiros, para aberem aonde e quando devem comparecer: Guer
rei1·O. Trat. l°, cap. 6°, § 8.0

(82) Por direito romano era indi pensavel a citação dos lega
tnrios e dos credores da herança, quando se tratava do inven
tario, por serem tanto uns como outros intere sados na herança:
Roland., de invent., parte III., cap. 21, e Vallasc., Cons. 52, n. 22.
Outra cousa, porém, tem adoptado a constante praxe deste
reino, dispp.m~ando a citação de semelhantes peso oas, segundo
attesta Phreb., parte II.,' dec. 1'17, ns. 5 e 6. E ainda que o
nosso Guerreiro, Tratado l0, cap. 6°, n. 28, assenta que esta
prllxe se deve proscrever pelas razõe que allega, todavia ellas
são de pouco peso, se attenr!f'rmos que o 1 gatarias e credores
lá têm o seu direito reservlldo, e que nAm a occultação dos bens,
nem a sua diminuta avaliação lhes prejudica.

tendeu que se pôde fazer o inventario. mas ~ue se deve sobreestar
na partilha até o comparecimento do ausente, ou até findarem-se
os trinta dias da citação por editos.

O Dr. Secco, no SeLt Trat. de O'·phan. P,·at. Parte I, cap. 20'
secç. 2-, nota 1'~2 ao Si 20 do artigo 45, entende que deve ser mantida a
regra da Ord., liT. 3·, tit. l0. SI So, e ser o berdeinl ausente citado por
editos, porque os direitos que eUe tem no inventuio tornào necessa
ria 110 eua citação pelos meioe que 8 lei faculta.

A citação edital do herdeiro ausente foi expressamente determinad~

pelo Cod. do Proc. Oiv. Parto 8rt. 696 Si 3·.
(,~
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§ 38

o posthumo deve ser contemplado como herdelro (83) .

(83) Chama-se posthumo aquelle qU3 nasce depois da morte
do pai. Os posthumos devem considerar-se como nascidos, e
por isso devem ser contemplados liO numero dos herdeiros,
separando-se-Ihes a sua legitima: liv. 3, Dig. de injusto ,·upt.
irrito 1'8 {acto te~tam . .Quando a vi uva se declara gravidA. por
morte de seu marido, deve o juiz do inventario manrlar exa
minaI-a por duA.s mA.tronas juramentadas. Para o posthllmo
adquirir e tl:ansmittir a legitima que se lhe sepA.rou no inven
tario é necessario nascer vivo e em termo de poder continuar
a viver; e por isto não estão nesta circumstancias os que
nascem antes do setimo mez. E' tambem necess!l.l'io que não
haja justos motivos para se não presumir filho do d funto
Não perdem, porém, e ta presumpçiio os que nascem ooze
mezes depois de su:~ morte: Gam., dec. 325, e Mend., parte l,
liv. lJo. cap. 3°, n. 5; p6de, porém, neste ca!'l~ contestll.r-se a
sua legitimidade pelos meios eompetentes, assim como se po
derá contestar pelos outros motivos de que trata largamente o
Cod. Civ. dos francezes, Rrts. 315 e eguintes. Ainda que alguns
autores sustentão que a p.artilha dE've suspender-se até o nas
cimento do postbumo, parece-me que esta opinião s6 df'verá
seguir-se qmmdo o seu nãscimrnto estiver muito proximo,
attenta a brevidade que alei recommenda nestes proces os. O
Cod. F?·eder., parte I, liv. l°, tit. 4, § 4°, determina que, se a
vi uva ficar gravida, sE'parem, no inventario tl'PS quinllões, por
poderem nltScer tI' s filho : esta detprminação, porém, não de
verá pl'aticar-se enke n6s, pela raridade dI' tae. acontecimpntos;
e s6 deverá separar-se um quinhão para o pOi'lth umo, pois tanto
cUl;lta emendar-se as partilhas no caso ele se tel' ,eparado um qui.
nhão e nascerem tres filhoi'l, como no caso dena cei' um s6lilho,
tendo-se separado tres quinhões; acresceúdo dever-se serr:pre
presumir aquillo que mais frequrntes VfZfS acontrr.e, e não
aquillo que é I'Hri imo. como lio entl'e n6. os partoi'l dfl tres
gemeos. A preterição do pO!'lthumo torna nullo o testam nto pm
toda asua ext n 'ão, 01'1'1. do liv, 4·, tit.8:?, § 5°, e li sua desher
dação não p6de tp,r lugar, por er impossivel tt'J'em dado cau a a
eUa aquelles que aip.da não nascêr1ío: Ord. do liv. 4°, tit. 88 (n).
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§ 39

Na falta de nomeação de testamenteiro, pertence aos
herdeil'O a execução do testamento (84,).

( 4) Havendo nomeação de testamenteiro legitimamente
feita, é o nomeado quem deve executar e cumprir o testamento,
salvo se fór e cu!'o ou removiJo por justas cau as. 1a falta da
nomeação incumbe aos herdeiro a execução da vontade do tes
tador, que deve verificar-se dentro do tempo determinado pela
Ord. do liv lo, tit. 62, § 2", o qual é improrogavel: Regim. do
de'. do paço, § 117. O testamenteiro t m o direito de pedir
aquillo que o te. tadcr lhe deixou, logo que ultime a execução
do testamento' e, quando em recompensa do seu trabalho se
lhe não deixa cou n alguma, pôde requerer ao juiz que lhe ar
bitre salnl'Ío, o q uaJ deve ser regulado pelas forcas da herança,
e pelos incommodos -e qUlllidade do testamenteiro: Reinoz.,
ob er·vIlC. 55, n. 23. O testamenteiro é obrigado a dar contas,
ainda que o trstador o disF' nse della ; não pôde, porém, ser
Obl'ÍO'IHlo a dai-as fóra do lugar do seu domicilio, nem antes
do tem po determi nado pelo mesmo te tactor ou pela lei: cito
Ord., 4.° E' crido O testamenteiro pplo !>eu juramento até á
quantia de dou marcos de pratn, não excedendo cada verba
a eiscentos e cincopnta réis: cito Ord., § 21. Esta quantia
acha-se triplicadn pelo Alv. de 15 de Setembro de 1814. O co
nhecimento da execução dõs testamentos pprtence aos prelados
diocesanos e aos provedores, segundo a alternativa dos mezes:
Alvará de 3 de Novembro de ]622. Os te tamenteiros devem
jurar e o defunto falleceu antes ou depois da meia-noite,
quando fallecer nn noite do ultimo dia do mpz para se rpgular
a competencia do juizo, e devem rp'(~ traI' o te tamento dentro
de dou. mezes: cito Alv., ~. O alario que se lhe costuma ar
bitral' pP1a praxe testamentaria observada nestes reinos é a
vintena do que se apura na herança: dec. de 23 de Janeiro pm
Provo de 14 de Faver iro de 179 . Os religio o podem ser no
meado. por te. tamenteiros, vi to achar-se u. pensa pelo dec.
de 17 de Julho de 1778 a lei de 25 de Junho de 1766, § 40 (o).

(n) 'Vej. Cod Civ. Port., art. 1811; Cad. Civ. Italiano, arts. ló9 e
segs. ; Cad. Oiv. Chil., arts. 180 e segs., e Consolido das Leis, 3> ediç.,
Ill't. 1015 e nota 29.
c~
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CAPITULO VII

DA LOUVAÇÃO

§ 40

Feita a citação dos henleiros, procede-se á !ol1vaç'io ou
nomeação de avali:l.dores.

§ 41

Alouvação dos herdeiros só tem lugar na. falta.,· impedi
mento ou suspeição dos avaliadore disignados pela lei (8D).

(85) o Alv. de 21 de Junho de 1759 determina expre samente
que o juiz do inventario nomêe para avaliadores os juizes dos
officios, que annualmente forem ou tiverem sido das causas e
generos que os tiverem j e que qUflndo as não tenhão, se no
mêm el'ltll:o pessoas intel1igent s e praticas. Fica, pOI·tanto.
indubitavel que s6 'na falta, impedimento ou suspeição dos
ditos juizes dos officios deverá o juiz do inventario admittir
1\ ouvação dos herdeiros Qualq.uer suspeição em tal cnso deve
ser promptamente atLendida pelo dito juiz do inventario, pre
cedendo summarissimo conhecimento, visto que a Ord. do
liv. 3°, tit. 17, quer que os avaliadores sejão o mais a aprazi
mento das partes que fór passiveI (a).

(o) A nossa legislação tem modificado em alguns pontos a legislação
portugueza, quanto á execução dos testamentos; trataremos, porém,
deste assumpto quando tivermos de annotaros paragraphos do cap. 13,
aonde o autor tratou especialmente do testamento.

A vintena regula-se pelo Decr. n. 1403 de 3 de Julho de 1854.
(a) Entre nós não existem, nem os juizes dos olicios extinctos

pela disposição do § 25 do art. 179 da constituição do Imperia, nem
os avaliadores dojuizo, de que (aUa a Ord., lív. 3°, tit. 17, § lo: os her
deiros e interessados no inventario propõem em juizo os avaliadores dos
bens da herança; Q juiz approva os avaliadores propostos desde que
reconheça nelles capacidade para avaliar com criterio os bens que li
avaliação (orem dados. Deve ser mantida a pratica da nomeação de
avaliadores no juizo dos orphãos a aprazimento das partes.-Ã V.!'l. 396
de l857 e n. 51 de 187 L.

Os objectos de ouro e prata devem ser avaliados por contrastes; e o
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§ 42

Alouvação deve fazer-se perante ojuiz do Íllventario (86).

§ 43

Não se louvando os herdeiros dentro do termo que para
isso se lhes assigna (87), deve fazer-se a louvação á sua
revelia (88).

(86) Por ser eUe quem deve decidir as duvidas que occorre
rem, quem deve louvar-se á revelia, etc.: poderá tambem dar
commissão, se estiver legitimamente impedido? Ainda que al
guns autores assentão que sim, eu não posso Il.!!sentir a seme
lhante opinião, sendo que a lei parece exigir a pessoal assis
tencia do juiz.

(8'1) Este termo deve ser o mais abreviado que fÔr possivel,
attenta á natureza do processo orphanologico divisorio, que
não soífre outras demoras que não sejão as absolutamente ne
cessarias. E' o prudente arbitrio do juiz quem o deve regular,
tendo attenção ás distancias, qualidade das pessoas e outras
causas semelhantes.

(88) Quando os herdeiros não comparecem, nem por si, nem
por procurador, no dia, hora e lugar que lhes foi determinado;
ou quando comparecem com eífeito, mas não querem lou
var-se, deve o juiz nomear os avaliadores de combinação com o
curador, cuja citação para este acto é de absoluta necessidade:
Ord. do liv. 3°, tit. 17, § 2°, e tit. 41. Neste caso deve o juiz
proceder com toda Il. circumspecção, informando-se das pessoas
mais capazes, não s6 a respeito de intelligencia, mas de probi-

juiz póde por si nomear os ditos contrastes para avaliadores nos in
ventarias em que houverem menores: Av. de 3 de Olltubro de 1855;
Ood. Oív. Port, arts. 20 9 a 2092. Como se distinguem dos arbitros.
Val., Part .. cap. 9, ns. 26 a 28

As partes têm odireito de louvar-se em avaliadores, porque o mister
destes não é omcio de justiça.-Resot. de cons., n. 115 de 1852. Os no
meados antes desta Resol. deVeL11 ser conservados. - Av. 253 de 1858.
A falta de citação dos herdeiros para a louvação, acarret.a nullidade.
Dir. 17-311 j assim como a não assistencia do curador Geral. Idem.

la
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A, louvacão deve recahir em pessoas intelligentes, e ne
nhumas outras devem ser admittidas pelo juiz (89).

§ 45

Concluida a louvação, devem notificar-se os avaliadores
para receber o juramento (90).

dade, para que a louvação não recaia sobre individuos incapazes
de desem penbar a ~valiação pelo modo que a lei determina (b).

(89) Ainda que alou vação deve fazer-se o mais a aprazimento
das partes que fOr pos ivel, têm comtudo os juizes do inven
tario não só direito, mas ~té obriga<:ão de regei tal' os nomeados
quando eUes são inhabeis, ou qUll.ndo a lei rpsiste á sua no
meação. Deveria porventura o juiz admittir para avaliadores de
uma livraria homens que nãosouhessem lêr? Não, por certo; por
que a sua incapacidade é notoria. Devel"ia admittir na qualidade
de avaliadores aos partidores do juizo? Não, por certo; porque
lhes resistp. a lei de 21 de Junho de ]759, onde se determina
que 01:' partidores não possão ser avalb..dores. E. tão na mesma
razão os cégos, os mudos, os menores, os furiosos, os mente
captos, os parentes em gráo proximo, os inimigos capitaes, etc.
- (90) Ord. do liv. l°, tit. 88, § 5'; e liv: 3°, tit. 1'7, § ],,, Este
juramento que deve ser pessoalmente deferido pelo juiz, e pes
soalmente prestado pelos avaliadores, deve lançar-se no in
ventario por um termo feito pelo escrivão, e assignado por
quem prestou o dito juramento e por'quem o deferia. '{ão é,
porém, neces,sario o juramento quando os avaliadores são os
juizes do omcio, visto que já o prestárão quando forão eleitos
pela respectiva camara : Ord. do liv. 3°, tit. 1'7, § ~.o Deve
porém, fazer-se nos autos esta declaração (c).

(b) Ainda neste caso podem os avaliadores ser recusados.- Val.,
Part.; cap. 90, n.22; Ram., [nst, Ol·ph., SI 97 e notaS. Vej. Cad. do
Proc. C1V. Port., art. 701 e DiT. 17-311. .

A pratica das louvações é nomear não dous, mas tres louvados, dos
quaes um é para desempate, <:I qllal é obrigado a concordar com um
dos dous.-A rt. 39 do DecI". n. 513:) de 13 de Novl'mbro de 1872 j Ram.,
Inst. Orph., SI 10l; Cad. Cív. Port., art. 2091, SI unico.

(c) Os avaliadores nomeados pelos herdeiros podem excusar-se do
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§ 4,6

Se depois de feita a louvação, e antes de avaliados 05

bens, morrer algum dos.avaliadores, deve nomear-se outro,
com as mesmas formalidades (91).

§ 47

Ainda que os avaliadores não podem excusar-se arbitra
riamente (92), podem comtudo ser recusados pelos her
deiros (93).

\

(91) Ord. doliv. 3°, tit. 16, § 6.° Quando muitas pessoas
são juntamente elegida para praticarem certos acto , todas
ellas devem assistir, e a fllUa de urna induz nttllidade: é -por
esta razão que, morto ou impedido qualquer do avaliadores
nomeados, se deve proceder á nova louvação, salvo se cada um
delles fosse elegido in sotidum, porque em tal caso um s6 que
reste póde validamente proceder na avaliação do bens; cito Ord.·

(92) E ta opinião, que não admitte duvida a respeito dos
avaliadores quando são o juizes do officio, pai qu , sendo
officiaes publicos, não podem excusar-se, Ord do liv. l°.
tit. 6'1, p6deadmittir alguma a respeito do;; outro avaliadores
elegidos pelo\! herdeiros, ou á sua revelia pois que, tom ndp-se
aquelle officio puramente particular pela louvação, parece
tambem tomar-se voluntario. Appzar, porém, de ser esta a olJi
nião de TTnllasc., de Partit., cap. 9°, n. 13, comtudo. como o
publico interesse na prompta expedição dos i'nvflntR.rio , e esta
se não conseguirià se os avaliãdores podessem escu ar-se a seu
arbitrio, estou persuadido qu~ os juizes podem e devem cons
trangêl-os, excepto no caso de serem muito attendiveis as
suas escusas.

(93) Ainda no caso de os terem approvado, jurando que a
suspeição lhe veio de novo á noticia ou foi po. terior, flallasc., de

desempenho da tarefa. de que são incumbidos: é preciso, porém, que o
fação antes de prestar ojul'amento. pois, depois deste prestado. podem ser
eompellidos pelo juiz a proceder á avaliação. sob penade desobediencia.

Quando defere-se no mesmo dia juramento a diversos lo~va.dos, deve
ler lavrado um só termo.-Vej. Ram., Obra c·I., ~ 98.
-K>
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§ 48

Deve-se aos avaliadores o seu salario (9&), e podem co
braI-o executivamente (95).

CAPITULO VilI

DA DESCRIPÇ10 DOS BENS

§ &9

Nomeados '05 avaliadores, procede-se na descripcão dos
bens do casalou no inventario (a).

Part., cap. 9, n. 24, o juiz do inventario deve conhecer destas
suspeições summarissimamente: Ord. do liv. 3° tit. 17, § iO{d).

(94) O Alv. de 21 de Junho de 1759, tratando do salario dos
avaliadores, ou sejão os juizes dos officios, ou outros elegidos
pelos herdeiros, diz assim: « E a uns e outros avaliadores s6
mente se pagará por dias, sem que pelo trabalho de avaliação
lhes possa ser arbitrado outro salario.lI O Alv. de 10 de Outubro
de 1754 é s6 relativo aos avaliadores dos Estados da America (e).

(95) Como estes salarios entrão em conta de custas, tem lu
gar a respeito delles o procedimento executivo dentro de tres
mezes, qu~começão a correr do dia em que as custas forão con
tadaspelocontador dojuizo: Ord. doliv.l', tit. 79, § 18, e tit. 84,
§ 30. Passado ~ste termo, só podem pedir-sl3 por acção ordinaria.

(a) A' descripção ou arrolamento dos bens é que propriamente cha
ma-se inventario: Ord. do liv. lo, tU. 88, Si 40; Vall., de Part., cap. S,
n.4; Secco, Orph. Prat., nota 131 ao arC. 49; e compete unica e exclu
sivamente ao cabeça de casal, o qual presta juramento para o fazer;
se este occulta maliciosamente alguns dos bens do casal, têm os her
deiros e credores o direito de propôr-lhe a acção de sonegados para
obrigaI-o a entregar os bens sonegados e sujeitaI-o ás penas da Ord.
do liv. 1°, tit. 88, Si 9, penas estas em que incorre O inventariante,
tanto ROS inventarios em que ha menores, cito Ord., como naqueues
em que os não ha: Vall .• de Part., cap. So, n. 41; 111enez. Juiz Div.,
cap. 5°, S; 9°; T. e Pono., Orph. Prat" cap. 3o j Cons. das Leis. art. 1155
e nota. Não li, porém, bastante, para que o inventariante incorra nas
penas de sonegados, que eue tenha deixado de mencionar bens: é pre
ciso que otenha feito com dólo: Vali., loco cit., ns. 36 e 88, verbis: ....
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§ 50·.

lU

Descripção dos bens, ou inventario, é o arrolamento
exacto de tudo aquillo que o defunto possuia ao tempo de
sua morte (96). .

(96 Por exacto se reputa aquelle que o cabeça de casal faz
debaixo de juramento ; e tanto assim, que elle tem a seu favor
a presumpção de direito de que nenhuns outros bens, além
dos descriptos, pertencião ao defunto, incumbindo a prova do
contrario aos herdeiros, legatarios e credores: Vallasc., de Par
tit., cap. 8°, n. ~; Alexand., liv. 6·, cons. 4°; e .Decius., cons.
272, n. 31; cons. 595, n. 4.

scire oportet in hoc articulo de banis non scriptis in invental'io, dis
tinguendum esse, an nOll scripserit hreres per liolum, et dolosé occul
taverit, sUI'ripuerit, vel celal erit, vel amovendum aliquid cUI'averit, et
tunc convictus duplum ,'e(undet. vel hcereditatis quantitati compu
tare compelletwr, etc. Sin verd absque dolo, sed pBl' ignorantiam
justam 11.010 scripsit, aut alia justa de rausa, minime punietur. Tal é,
porém, a presumpção de fidelidade que a lei concede ao arrolamento
feito pelo cabeça de casal, que, desde que este declara que nenhuns
bens mais possue o casal, é tal arrolamento tido por verdadeiro, ca·
bendo a prÇlva do contrario ao herdeiro que accionar por sonegados:
VaU., loco cit., n. 43; bIener. Juiz. Div., loco cit .. nota ns. 1,2 e 3. lia
necessidade de serem intimados os interessados para assistir ao IUTO

lamento? O Dr. Secco entende que sim, porque assim o determinou o
Ced. Civ. Port., incluindo no numero dos interessados, não sómente os
herdeiros, mas tambem os credores; entre nós a pratica não tem esta
belecido a necessidade de tal citação.

Vejo GueTr., de Invent., cap. 90 elO; Ram., Inst. Orphan., S)102 e
notas; Cad..Civ. POI't., al'ts 2073 a 2077.

A falta de descripção de bens traz nullidade do inventario. - Acc.,
Dir., lO, 304.

(d) Vejo VaZ., Partit., cap. 9, ils, 3 e 32 a 34, e R"?n., 1nst. Ol'phan..
S) 99 e 100. E' incompativel com escrivão, cunhado, - Áv. n. 163
de 1854. Não podem ser recusauos no Direito Porto Cad. do P,·OC. Civ.
Port., af!. 702.

(e) Os emolumentos dos avaliadores achão-se taxados nos arts. 179 a.
I 5 do Regim. que bnhou com o Decr. n. 5737 de 2 de Setembro de 1874.

Vejo Avs. n. 327 de 6 de Outubro de 1871, n. 407 de 31 de Outubro
de 1874 e n. 402 de 20 de Setembro de 1875.

Vejo igualmente o Av. n. 39 de 23 de Janeiro de 1867.
")~
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§ 5i

De.vem, portanto, descrever-se, não só os bens mo
veis (97), semaventes (98) e de raiz (99), mas os direitos
e acções (toO) e-cada cousa separadamente (toi).

(9'1) Na de;;cripção dos bens se devem declarar todos os sig
naes e notas caracteristicas que os distinguem de quaesquer
outros; . v. g. : uma com moda com dous gavetões e duas ga
vetas com suas fecb!\duras em bom uso, e que está no quarto
da primeira sala. em estas ou outras declarações mal poderia
o herdeiro verificar lIquillo que lhe pertencesse na partilha, e
dependeria do cabeça de casalo dar-lhe um moveI semelhantt',
mas de muito menos valor, Ord. do liv. l°, tit. 88, § 4,° ver-:
(I e dos moveis porá tap.s sil2;naes, para que em todo o tempo
se possão conhecer e não haja sobre elles duvid!\. »

(98) A respeito destes bens, devem descrever-s pela m sma
maneira dos antecedentes. evitando toda a confu!'áo; v. g. : um
cavaHo preto, de sete quarta. , de idaae de quatro annos, com
uma estc.ella bl-'anca na testa, etc.

(99) Estes bens devem ser descriptos com todas as suas situa
ções e confrontações; v. g.: um olival no sitio do Granja, com
sessenta oliveira, que parte pelo u] com a vinha de João Men
nes, pelo norte com a estrada puhlicH, pelo poente com ~ olival
de Francisco Bicho, e pelo nascente' com a vinha de José Fel'
nandes. Além nestas declarações devem faZt'r-se todas aquella
que influem no valor de semelhantes bens, e que podem aug
mental o ou diminuil-o, como, por eXfJmplo, se tem regadia, se
são foreiros; se devem alguma servidão; se pstão bypothe
cados, ou sujeitos a algum onus ou en~argo; se estão proxi
mos ou de viados de alguma g-rande povoação, ptc.

(100) Pertencem a esta classe de bens, e devem por conl!le
quencia descrever-se no inventario: l°, a dividas activas, Ord.
do liv. l°, tit. 88, § 4, ~inda mesmo qUP"não haja titulo dpllas:
Gue1'teil'o, Trat. 1°. Cllp. 10 n 11; 2Q , os otlicios de que o de
funto era proprietnrio, porque, apez"r dI' não serpm transmis
siveis para os herdeiros sem nova graça, comtudo o soberano
scm pre prefere o filho do proprietario em igualdade de cir
cumBtancias: lei de 23 de Novembro de 1'7'10, §§ 26 e 29; cat:,ta
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§ 52

Até mesmo e devem descrever as üousas litigiosas (lü2) ,

rég. de 6 de Setembro de 1616; Av. de 3 de Setembro de 1'7'77,
e Dec. de 5 de Junho ne 1793; 3°, as acções eventuaes e que
ainda dependem de se verificar a condicção, como, por exem
plo. fideicomisso, o legado condicional; (}uerrei,'o, Trat. l°,
cap. 10, n. 57; 4·, o usofructo, uso, habitaciio, e quaesquer
outras servidões devidas ao defunto e a eus herdeiros; não
a sim se erão limitadas ã vida do mesmo defunto, porque aca
bãrão com ella e já não tem valor algum, Guerreim : cito loc.,
n. 73; 5°, os redditos annuos, f6ros, pen ões e direitos de pa
dt"oado; Guen'eiro, cito loc., n. 59; 6°, os serviço feitos ao
oberano, pois que o constituem na obrigação de remunerai-os;

G'~erreiro, cito loc., n. 126; ?ort1~g., de Donat., parte II, liv. l°,
cap. 16, n. 51; e Macedo, dec. 20 e 115. Não devem, porém, des
crever-se estes serviços quanclo não forão feitos na guerra,
embaixadas, enviatura, secretarias, tribunaes ou serviço do
paço; porque s6 estes e não outros ão remunera veis pelo Dec.
de 13 de Agosto de 1'106. Tamnem se não devem descrever nem
estes mesmos serviços, não havendo certidão delles pas ada
com as formalidades da lei de 24 de Julho de 1609 e de 22 de
Agosto de 1623, porque de outra sorte se não attendem ; assim
como não devem descrever-se se tiverem pa ado trintd. annos
por terem prescripto, cito Dec., nem nos outros casos referidos
por Mel. Freire, liv. 2°, tit. 2, § 8° (b).

(101) Ord. do liv. l°, tit. 88, § 4.· Descrevendo-se toda51 jun
tas, seria impossivel faz r-se a partilha. Ainda quando se des
crever um todo, deve declarar-se de quantas partes consta,
para se avaliar cada uma separadamente; V. g. : um rebanho
de gado de lã, composto de oitenta cabeças, avaliada cada uma
dellas a mil réis e todas em oitenta mil réis.

(102) Como o litigio não tira o direito aos bens litígio os,
devem elles não s6 descrever-se com essa qualidade mas par-

(b) Não estã. em uso escrever-se entre os bens arrolados os titulos
enumerados na nota sob n. 6.

Não se paga decima dos íructos e rendimentos Recrescidos depois
da morte do inventariado. - Av. n. 163 de 12 de eutt~bro de 18õO;
Dee,·s. n. 2708 de 1860 e n. 5681 de 1874, art. 11.

:l-
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as alheias (lO3), e as que por sua natureza não podem ser
objecto de partilha (lO4,).

tilhar-se: Guerreiro, Trat. I·, liv. I., cap. 10, ns. 66 e 6'1. O
mesmo deve dizer-se a respeito dos hens penhorados ou se
questrados, visto que nem fi. penhora, nem o sequestro fazem
perder o dominio : Reinozo, observo 37, n. 13, e Mend., parte I,
liv. 4°, cap. 10, no 28. Quando se tratar da partilha destes bens
devem repetir-se, de sorte que cada coherdeiro leve nelles uma
porção igual e correspondente ao seu quinhão hereditario,
porque deste modo se evita a emenda da pfl.rtilha, seja qual
fôr a decisão do litigio, da penhora ou do sequestro.

(103) Ainda que as cousas alheias, achadas em poder do de
funto, ao tempo de sua morte, a titulo de emprestimo, penhor,
deposito, aevão descrever-se no inventario, Ordo do liv. I·, o
tito 88, § 4°, todavia não é para se dividirem pelos herdeiros,
mas sim e tão s6mente para se évitar o seu descaminho e se
saber a qualidade de direito que os herdeiros têm a ellas : Val
lasco, cons. 52. n. 10; Pego á cito Ordo, no 319, e Guerrei1'o,
Trato I·, liv. I·, cap. 10, n. 14. Deverá o juiz do inventario
mandar entregar estas cousas a seus donos, justificando sum
mariamente serem suas? Ainda que alguns decid~m que sim, pa
rece-me comtudo melhor a opinião de Guerreiro, Trat.l·, liv. 1·,
cap. lO, n. 16, emquanto distingue o caso em que todos os her
deiros consentem caso em que repugnão, dizendo que no pri
meiro caso devem mandar-se entregar immediatamente, mas
que no segundo se torna indispensavel a acção ordinaria: se
guem a mesma opinião Pego á Ord. do liv. 1°, tito 88, § 4°,
n.245, e Vallasco, de Partition, cap. 12, n. 12 (c).

(lO!) Entrão nesta classe de bens: i O, os vinculos legitima
mente instituidos, que pertencem precipuamenle ao parente
mais proximo do ultimo administrador, sendo do sangue do
instituidor, preferindo o varão á femea, e o mais velho ao mais

(c) Se, como é pratica recebida e inconcussa entre os autores, para
que o credor, ainda apresentando um titulo legal, seja pago no inven
tario, é essencial que todos os herdeiros reconheção a divida e con·
cordem no pagamento, parece que tambem no caso de apparecer entre
os bens do finado, algum obj~cto reclamado por terceiro como seu,
ainda que eUe justifique por depoimentos de testemunhas que tal
objecto lhe pertence, se qualquer dos herdeiros se oppuzer a que o
objecto seja entregue ao reclamante, parece fóra de duvida que este
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novo: Ord. do liv:-4·, ti t iDO, e lei de 3 de Agosto de 1'1'10; 2°, os
prazos que, á excepção dos fateozins, tambem pertencem pre
cipuamente áqueUes a quem os devolve a investidura, a lei ou
a nomeação do ultimo emphyteuta: 3°, todos os outros bens
ou direitos que a lei exclue da divisão, e que pertencem exclu
siva e precipuamente a um dos co-herdeiros. Se estes bans
não fossem descripto e até mesmo avaliados no inventario,
como se tomarião as contas aos tutores ou curadores a quem
se encarregasse a sua administração? Ainda que os vinculas
e a maior parte dos prazos não são partíveis, nem mr"mo por
estimação, cito Ord. do liv. 40, tit. tOO, e tits. 36, 37, 38, 39, 40
e 41., são comtudo parti veis as bemfeitorias, não sp.ndo in
significantes e de pequena ponderação: Ord. do liv. 4°. tit. 97.

22. Quaes sejão as bemff'itoria'S de que rleve dar partilha o
successor do morgado I e qual o modo pOl'qut: ellas devem ser
avaliadas, se p6de vêr em A lmeida e Souza, Tl'atadn dos Mor
gados, cap. i7, e em todos os outros autores a que eUe se
refere. E' t~mbem partivel entre os co-herdeiros o preço por que
o prazo se comprou, no caso de se não ter ainda conferido:
cito Ord., do liv. 40. tit. 97, 22 (d).

deverá, depois de finde o inventario, procurar havêl-o por meio da
acção ordinaria. Lobão leva o rigor ao ponto de entender que nem
deverá o juiz admittu' essas juslificações por meio de testemunhas,
porquanto, diz eUe, dependeria de contestação dos interessados e
tambem provas sobre elia; daqui nascerião embargos e um processo
de muita duração, etc. Parece-nos, pois, que em taes casos deverá o
juiz consultar sempre os herdeiros, e s6mente entregar o objecto ao
reclamante se eUes nisso concordarem: ao contrario, deverá o recla
JIlante recorrer á acção ordinaria. E' esta tambem a pratica que acon
selha Menezes, .Tui:ros Divisorios. no cap, 20, ~ 35 Vejo Ram., Instit
Orph.• ~ 103; Cod. Civ. ort., art. 207 . E' appellavel, por trazer.
damno irreparavel, o daspacho que manda que não se exclua do inven
tario bens de terceiro nelie descriptos. - Acc. da Rel. do Recife de 21
de Abril de 1874. .

(d) A lei de 6 de Outubro de 1835, no art. 10, prohibio. o estabeleci
mento de novos morgados, capellas ou vinculos de qualquer natureza.
ou denominação que srjão, e julgou os existentes extinctos pela morte
dos administradores que tivessem; este pr~ceito eQcol1l,ra-se repelido
no Reg. de 2 de Outubro de 1851, art 44, Si 50; a me ma lei de 6 de
Outubro mandou que os bens. que pela morte dos administradores
deixassem de ser vinculados, passassem aos herdeiros legitimos dos
ditos administradores, não podendo estes dispôr delles, quer por tes
tamento, quer por qualquer outro modo. O D,ec. de 29 de Maio de 1 37

'13 19
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§ 53

Ha porém cousas, que não se devem descrever no in
ventario (iü5).

§ 54.

Suscitando-se duvidas sobre pertencerem, ou não per
tencerem ao defnnto, alguns dos bens descriptos no inven
tario, deve o juiz deciclil-as summariamente, regulando a
sua decisão por um prudente arbítrio (i06).

(i05) Entrão nesta clas~e': 1.", os vestidos do uso; 20, a cama
e leito da viuva' 3°, o annel ou joia nupcial. Est!'s bens, por
isso mesmo que se presumem doados, não fazrm p:lI'te da he
rança dividenda, e se considerão como alheios delta. Ainda que
Pereira e Su~ua, parte IV, nota '1.021, só concede á viuva uma
cama, e ainda no caso de convirem nisso todos OR herdeiros,
todavia a pratica geralmente recebida lhe conceoe tambem os
vestidos do uso e joia nupcial, não sendo de grande vlllor,
relativamente á herança: Guerreiro, Trat., i o, liv. 10, cap. 1.0,
n. 94 até 112, Surd., clec. i66, e Cyriac., controv. 120, ns. 59,
60 e 61. O prudente arbitrio do juiz é que deve regulaI' esta
materia, tendo sempre em vista que a doação se não presume;
que ella é nulla quando excede á somma legal da Ord. do
~iv. 4°, tit. 62, triplicada pelo Alv. de 16 de Setembro de 18i4;
e que deve evitar-se todo o prejuizo dos herdeiros, e muito
mais o dos credores da herança, que será tanto maior quanto
menos forem OR bens que se c1escl'everem no inventario.

(106) Este arbitrio deve ser regulado pelos principios de
direito, que a meu vêr ão os indicados por Vallasco, de Part.,
cap. 8°, ns. 51 e Reguiutes, onde diz: « '1' por uma summaria
informação a que o juiz cleve proceder, e pela conl:i são dos

declarou que se devem considerar como não escriptas todas as dispo
sições testamentarias ou doações que tenderem a instituições de vin
culos, ficando os bens que fizerem objecto dellas aos herdeiros dos
instituidores.

Vejo Consolido das Leis Giv., 3- ediç., art. 73 a 75 e notas, e Accs.
no Dir., '1)01. 10. pag.' 541.
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CAP[TULO IX

147

Descriptos os bens que estavão em poder do defunto

co-herdeiros constar que alguns dos bens descriptos no inven
tario são albeios, deverá o mesmo juiz fazêl-os excluir da j1ar
tilba, não os adjudicando comtudo áqueUe que affirma serem
eus, por não pertencer isso ao juizo divisaria. Se, porém, nã,!>

con tal' evidentemente "e o bens são alheios ou pertencentes
á hernnça, e bouver di~cordia a e te re peito entre os co-her~

deiros, então deve di tinguir-se; porque, ou <?s ditos bens
estavão em podel' do defunto ao tempo da sua morte, ou não:
no primeiro caso devem descl'evel'-se e partilhar-se pela regra
- qualem te i1wenio talem te jlldico;- no segundo caso devem
excluir-se da partilha, reservando-se tanto em uma, como em
outra deci. ão , o direito a quem o tiver. Disçol'l'e quasi do
me mo modo Gue?'l'eü'o, Trat, l°, liv, l°, cap. 10 iJ.. fn e se
guintes: e com am bos elies Almeida e Sousa" T1-at. das Ât:ç, Sum.,
§ 332, na nota dizendo: « Eu, apezar das doutrinas de Pgg.
á Ord., liv. l°, tit. 88, § 4°, nS.,55 e 70, interpretaria a lei 45,
Dig. (am. ercisctlnd. nesta f6rma pratica. Se o 'cabeça de casal
descrevesse, v. g., um predio que o defunto possuia e que o
mesmo cabeça de casal e tá possuindo, e outro cc-herdeiro não
possuidor nega ser hereditario, contendendo ser seu; a tal
negação simples não se deve attender. Se o cabeça de casal
descl-eve como hereditario um predio que o defunto não pos
suia, nem !'Ue possue, mas sim outro co-herdeiro, e este nega
pertencer á herança, e ta negação auxiliada da posse, deve ser
attendida, porque este e maiores efi'aitos produz a posse em
favor do possuirior, menos quando se verifica o especial caso
da Ord. do liv. 4°, tit. 12, porque nunc;a sahem da herança os
bens vendidos aos filhos. Se o co-hercieiro não possuidor, e
que nega, mostra logo algum titulo leO'itimo e convence de fa
cultativa a posse do defunto, nestes termos seria tambem
:ll(
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ao tempo da sua morte, deve proceder-se á descripção dos
dotes ou á eoUação delles (107).

attendivel a negação. Assim o deduzo das doutrinas de Gotho
{redo e Bru.neman, na citada lei)) le).

(107) Conferir e trazer á coUação são termos synonimos,
Ord. do liv. 4°. tit. 9'7 (a).
--------'-------- -- - ---
(e) Vejo Ram., 1nsl. Orphan, Si 103 e notas, e Cod. CilJ. Port .•

arts. 2078 e 2087.
(a) A coUação, áesconhecida no antigo direito romano, deveu sua

origem á benefica inJluencia, que nas rigorosas disposições daquelle
direito exercêrão os pretores.

A classe dos herdeiros era dividida no direito romano em herdeiros
necessarios, seus e necessarios e ea;tr:Znhos .
• A primdra destas tres especles comprehendia os escravos, que o
cidadãos insolvaveis alforriavão e instituião seus herdeiros, para que
quando os credores viessem executar os bens da herança, apparecesse
o escravo, como senhor desta, e não figurasse na execução o nome do
cidadão fallecido.

Comprehendia a segunda especie, herdeiros seus e necessarios, os
filhos e mais descendentes Que se achavão sob o poder do fallecido na
época da morte deste. .

A denominaçiio de seus, que tinhão taes herdeiros, provinha de uma
ficção do direiLo romano.

A familia romana formava, em relação á propriedade dos bens, um
todo unido, de sorte que cada um dos memb(os da familia era co-pro
prietario dos bens existentes no casal i por conseguinte os filhos,
quando morria o pai, succediãe em bens em que já. tinhão propriedade,
succedião quasi que a si mesmos: dahi a denominação de herdeiros
seus, isto é, seus, delles herdeiros

O filho, porém, que não se achava sob o patrio poder, não entravll.
na classe dos herdeiros seus e necesBarios.

No direito romano a emancipação desnaturava o filho da familia a
que pertencia, para tornal-o fundador de uma nova familia; seme
lhante desnaturalisação acarretava sobre o filho a perda dos direitos
que tinha na casa de seus pais; entre eUes estava o de ser conside_
rado herdeiro seu e necessario: a emancipação fazia passar o filho
para os herdeiros ea;t·ranhos.

O direito pretoriano não tardou, porém, em chamar os filhos aman
cipados para a classe dos herdeiros seus e necessa,-ios, para conferir
lhe:; as vantagens que na ordem da successão a estes competia; mas
a concessão deste favor aos filhos emancipados lesava: os direitos dos
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i 4.9

eoUação é O acto, pelo qual os descendentes trazem á

filhos in potestate; para obviar a este inconveniente foi que se estabe·
leceu a co Ilaçáo.

A razão do estabelecimento da coUação foi, pois, a seguinte.
O filho que se achava sob o poder paterno nada podia adquirir para

si, mas sim tudo para seu pai, ao passo que o filho emancipadp tinha
a faculdade de poder adquirir e possuir bens; ora, vindo este a herdar
igualmente com aquelle, ficava prejudicado o filho in potestà/e, por·
quanto. como diz Valasco, de Partit.. cap. 12, n. 12, soffria eUe dous
prej uizos: primeirG. porque o fiJbo emancipado tirava a metade da
herança paterna. que devia pertencer em sua totalidade ao filho in
potestate, se o filho emancipado não fosse admittido a herdar; se·
gundo. porque sendo o filho emancipado chamado á berança paterna,
não somente auferia parte da porção de bens adquiridos pelo pai. como
tambem a que fosse adquirida pelo filho in potestate, visto este não
poder adquirir para si, mas adquirir tudo para seu pai.

Para sanar esta injustiça o pretor, chamando o filho emancipado :i
herança paterna juntamente com o filbo in potestate, ordenou (L. 1& de
coUat. bonol'um) que aquelle. no caso de querer herdar com este, fosse
obrigado a trazer para o moute commum os bens que houvesse adqui·
rido, como se emancipado não fora e os houvera adquirido para o pai.

Tal foi a coUação. como a instituio o pretor. A interpretação dos
pl'udentes e as censtituições impeJ;iaes não tardárão em applical·a aos
casos especiaes.

Foi assim que Antonino o Pio, julgando injusto que a filha dotada
vies~e partilhar a herança paterna com seu irmão in potes/ate, conser·
vando ella intacto o dote, ordenou que. não somente quando a filha do·
tada quizesse ter a sua parte nos bens do pai, mas mesmo quando' não
pedisse a po 'sessio honorum, e tão somente fizesse valer o seu titulo
de herdeira, trouxesse á collação o dote recebido.

O Imperador Leão, L. ut libe,'is cod. de collat•• mandou que. não
somente fosse trazido á collação o dote, como tambem quaesquer bens
d~dos como doação proptel' nuptias; porquanto. assim como o dote
sabe dos bens do pai, assim tambem o sahe a doação p"opler 11uptias;
isto, quer o dote fosse dado pelo pai ou ascendente paterno, qu r pela
mãi ou ascendente materno.

Diversas leis po·tel·iores estabelecérão ainda mais ampliações, taes
como a de ser obrigado á collação o neto que quizesse herdar do avó
em concurso com os tios.

Finalmente, pelo direito de Justiniano, a COllllÇão entendia-se dever
ser feita dos bens havidos do pai, ou por sua contemplação, isto é.
unicamente os profecticios, pois que a L. ult. cod. de cQllat. já tinha
'1';
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massa commum dos bens da herança de seus ascendentes o
que recebêrão do seu casal, para ser dividido entre todos o
outros descendentes com os mais bens do mesmo casal (i08).

(108) A collação, inteiramente desconhecida pelas leis das
Doze Taboas, deve a sua origem a um edito pretorio. Pareceu
inj usto que os filhos emancipados conservassem tudo n.quillo
que tinbão adquirido ao mesmo tempo que os outros adquirião
tudo para seus pais. Para se igualar a condição de todos. de
terminou o pretor que os emancipados não podessem entrar na

disposto que á collação não viriào os bens castrenses, quasi castren
ses e adventícios.

No direito "Vigente entre nos regulão as disposições da Ord. do li~. 40,
tit. 97.

Pela maior parte extrabida do direito romano, as suas disposições
não differem 1I1uito das daqul'Jle direito na época de Justiniano.

O codig,) civil francez modificou em alguns pontos as disposições
romanas, que vigoravão pela maior parte nos antigos costt,(,mes e
ol·denanças.

A' proporção que fõrmos annotando os diversos paragraphos do autor
poremos as notas que comportarem o desenvolvimento de algumas
questões, que se podem offerecer sobre o assumpto.

Niio podendo dar á importante materia da coUação o desenvolvi
mento que ella comporta, ltmitar-nos-bemos á indicação das leis e
tratadistas que podem ser com vant!tgem cousultados. .

Sobre o historico e tbeoria da collação no àireito romano-e no an
tigo direito francez, vide. Demolombe, vo1. 16. ns. 15'3 a 16!!; FW'gole,
1'rait. des Testam., vo1. 40, cap. 10. secç. 3-, ns. 76'e segs.; ZachariCll,
Dir. Oi'v. Franc•• vo1. 20, ediç. Mas. et Vergé, Si !394 e nota; Von
Wette,-, COut·s. de Droit. Rom., vo1. 2°, Si 7(3; Macheldey. Si 721 ;
Ortolan, 1nstit., vaI. 30, n. 1127. .

Vej. Coel. Cív. F)'anc., arts. 8!3 a 869, e a discussão no cons. de Estado
e tribunato, coÍlecç. Poncelet, vol. 10, pago 339, e vol. 20, pago .:> 17, e
sobre a doutrina do Cod, Franc.,.Demolombe, vo1. cit., ns. 170 e segs.

Vej Cud. Civ. Ital., 8rts. 1001 a 1026. Sobre a explanação da dou-
trina desses artigos.-Cattameo e BOI'da, vo1. 20, pago 734.

Vejo Cod. Civ. Port., arts. 29.3 a 211'3.
Vejo sobre o nosso direito:
Consolido das Leis Civ . arts. 1196 a 1230 e notas. (3' ediç.); Ram.. ,

1nstit. Orpban., SiSi lO! a til ; Tl-igo de Loul'eü'o, Oir. Civ., SiS\ 466 Il.

471, vaI. 20; G. da Rocha, SiSi 478 a 4:33; Secco, Orphall. Prat., arts. 93
a 100; Era e Leiva, Dir. Orph., cap. 30, etc.

Não se deve deixar de consultar:
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herança de seus pais com os outros filhos sem trazerem á col
lação todas as suas acquisições. Ao principio, porém, só tinha
lugar a coUação concorrendo á herança os filnos emancipados
com aquelles que estavão ainda debaixo do patrio poder, e erão
objecto della todos os bens, á excepção dos castren-es e quasi
castren es : L. 1-, §§ 5 e 6, e L. 2, ])ig., de collationib. Alte
rou-se esta legi \ação pE'lo tempo adiante, determinando-se
que tc.dos os descendentes fossem indi tinctamente obrigados
a conferir, mas que nenhuns outros bens, além dos prcfecticio ,
fos em objecto da collação: L. 17 e 19, cod. de Cotlationib, e
Novel. 18, cap. 6° (b).

VaZ., Partit., caps. 12,18 e 14, onde esgotou a materia, tratando-a
com a costumada profundeza, e Guerr. de Division., liv. 20, caps. 11,12
e 13; Paiva e Pona, cap. 60, Lobã.o, Obrigo Recipr .• SiSi 595 e segs., etc.

(b) Collatio est ad acervum brereditatis paternre vel maternre à libe
ris breredibus rerum propriarum adductio seu adjectio, ut inter eos
legaliter cum creteris bonis dividatur. ln qua defluitione ,erbum,
adductio set' adjectio, ponitur loco generis quia competit etiam alüs
multis: illa autem verba, ad acervU'ln hareditatis. diITerentia consti
tuunt inter bunc, et acervum SOciOI'um et aliorum. Dixi. paternreet a
Ziberis, quia ad brereditatem extraneorum non Jit collatio, nec ab illis,
quam li Jiliis et descendentibus, ut statim dicemus, et ita manet de·
claratum, qure personre tenentur conferre, et quibus sit conferendum de
quo infra. Insuper dixi, hceredibus. quia etiam filü, si hreredes esse no
lunt, conferre non tenentur, l. fim. ff. collat., do tis, l. 1· ff. de col/at. bon.

Dixi,re,'um proprim'um, quia de rebus propriis li patre dotatis et
donatis, l. filia, I. si so,'or, l. illam.. cod. de collat. vel a Jilio emanci
pationem post emancipato quresitis, l.34 , S; luZiam,s. ibi: non .si bona
a patl'e ,'elicto et emancipatorum in meáiu"" conferantur, D. de
collat. bon., fit coUatio, non veI'O de rebus hrereditariis patris, quia
in ilUs cadit divisio. Item dixi, p,·opri.arum, "erW71, quia res ipsce
sunt conferendre, ei non restimatio ut infra dicemus. Adjecitur pos
tremo, ut iuter eos legalitllr cum creteris lJonis hcereditarüs dividan
tur, ut intelligntur flnis propter quem inducta est collatio. Item dixi
Zegalilel'. quia blegendus est commodior modus dividendi, tam res
pectll partium. qualll ipsóruJU rerum: VaU., de Pm'lit. cap. 12, ns.4,
5 e G. Para igualdade das legitimas dos filbos devem estes trazer á
coUação tudo quanto houverem recebido de seus pais, ou destes pro
viessem: Acc. du S. T. de J. na Rev. Civ. n. 7546. A. falta dacoUa·
ção das doações traz a nullidade do inventario: Acc. no Dir., 'VoZ. lO,
pag. 304. Collação ou couferencia é a restituição que os herdeiros legi
timarios-filbos e descendentes-que o querem ser de seus ascenden
tes, fazem, á massa da herança dos mesmos dos bens moveis ou de

16
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§ 57

o principal objecto da coUação é conservar a igualdade
entre os filhos(i09), e quaesquer outros descendentes (BO).

(109) Ord. do liv. 4-, tit. 9'7; (herrei?'o, Trat. 2-, liv. 2°,
cap. 10, e Mel. Freire, parte III, tit. 12, § 12 (c).

(110) Não são portanto obrigados a conferir: l°, os ascen
dentes; 'to, os collateraes; 3°, os estranhos; 40, os filhos natu
raes dos nobres, nem quaesquer outros filhos, que por expressa
determinação da lei não podem succeder a seus pais. Vallasco,
de Partition., cap. 12. Os filhos legitimados pelo subsequente
matrimonio são igualados aos legitimos, sem difl'erença al
guma, ainda que entre os pais houvesse legitimo impedimento
ao tempo da geração: Alm. e Souz., Dissertações j1~ridicas e
praticas, Dissert. la (d).

_ raiz, que deHes recebérão em vida, para calculo do. tm'ça e igualação
das legitimas: Secco, Orph. PI·act .• pago 169,art 93

Gollação ó a reposição, que os filhos fazem á massa da herança dos
bens que recebêrão de seus pais em vida destes, para entrarem em
cumulo nas partilhas· C. da Rocha, SI 478.-Vide Men., Juiz. Div.,
cap. 12, Si 17; Gama. decs .• 31O, 308,137 e 333; Paiva ePona, cap. 6°, n. 1.

(c) O fim da collação é a conservação da igualdade do direito, que a
natureza e as leis dão a todos os filhos relativamente aos bens dos
pais, deixando a estes apenas livre a disposição da terça: C. da Rocha,
Si 478.-0 juiz do civel é o competente para nelle se reclamar a entrega
de dinheiros que herdeiros hajão recebido e recusem conferir.-Acc.
do Sup. Trib. de Just. de 13 de Março de 1875 (Dil".7-101).

(d) Et in boc proponitur communiter regula generalis. quod non est
locus coUll;tioni nisi in hcereditate ascendenlium, et ioter liberos tIuibus
legitima ab intestato debetur, nulla facta hodie differentiasexus: aut
emancipationis, aut patrice potestatis Valasco, de ParL, cap. 12, n. 31.

Pôde-se vêr no autor citado as illações que elle tira desta regra, e
que vêm exaradas no capitulo supra citado nos ns. 32 a 40.

Nenhuma duvida pôde haver de que a coUação entende com todos
os descendentes; os netos que quizel'em coucorrer á herança de seu
avô com os tios são obrigados a trazerem á. collução os beos que seu
pai ou que enes mesmos houvessem recebido do dito avó Ord., liv. 4°,
t it. 97, Si 20; Valasco, loc. cit .. ns. 5g e 53 verlJis; non est dubium, guod
etiam intel"neptJtes est;loctls collationi. COr/S. das Leis, a1"t. 12lge nota 28
verbir: Procede esta providencia ainda que o neto donutario não concorra
com os tios á herança do avô conconendo sômente com seus irmãos.
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Quando o neto concorre com os tios deve tambem trazer á coUação
os bens que a seu pai forão doados por seu avô: Secco, Orph. P,·at.,
a,·to93, § 20 , no 2.

O antigo direito costumeiro de Pariz firmava igual regra, cujo fun
damento Potmer apresenta nos seguintes termos: La donation faite
aux enfants d'un fils doit d'aulant plus êtt'e censée faite au pere, que
e'est ordinairement en sa considération qu'on donne à ces enrants.

Não sómente, porém, os netos são obrigados a conferir os bens re
cebidos de seu avó, quando tratão de succeder a este concorrendo com
os tios, como tambem o filho, querendo partilhar com seus irmãos a
heraBça de seu pai, é obrigado a trazer á coUação os bens que o dito
seu pai tiver dado a seus netos: Ord. cito, Si 21; Cons. das Leis Civ.,
arto 1220; Vallasco, loco cito, n. 57. ibi :0 o. si e"6 patel' nepotum
vivit adhuc, et tunc ipse pater nepolum lencatu,' con{el're donata ab
avo filiis st,is iisdemque nepotis quasi conlemplatione ipsius patris
adhuc viventis donata sint nepotibt'S o

L'héretier qui vient avec d'autres coberetiers à la succession de ses
pere et mere, ou de quelqne autre ascendant, doit rapporter, non seule
lDent ce qui a été donné à ltú·m()me. mais même ce qui a été dooné à
ces enfantso O'est la décision des articles 306 de Paris, et 30 d'Qr·
leans, qui font, eo ce pOint, un droit commum dans le pays ceutumier.

La raison de cette, décision est tiréeduprincipe établi ci-dessus, no 2,
que non seulement les avantages directs, mais même les avantages
indirects étaient sujets à rapport i 01' c'est un avantage indirect qu'au
fait à un pere, ou à une mere, lorsqu'on donne à ces enfants; cal' re
gardant nos enfants comme d'autres nous-mêmes, n'acquérant nos
biens que pour eux, nous devons reputer donné à nous ce qui leur
est donné, et par consequent n011S devons être obligé au rapport, comme
si cela était donné à nous-mêmes. POlh., Ob,-., vol. 80 , pago lG4, § 4. 0

Apezar destes fundamentos apresentados por Potmer, e de haver o
antigo direito costumeiro francez firmado esta regra nas coUações,
todavia o Ood. civil francez dispoz positivamente, no art. 47, que as
doações e legados feitos ao filho da pessoa, que é successivel na época
da abertura da successão, são sempl'e jOcputado feitos com dispensa
da colla.cão o O pai vindo ú successão do doador nao é obl'igado a con
{eri/..os. "- Vej. Demol., voz. 16, ns. 188 e 189. - Ém contrario á
nossa Ordo do liv. 40 , tH. 97, Si 200

Que devem trazer á coUação os bens que houverem recebido os filbos
naturaes, nenhuma duvida àa sobre isso, desde que eUes forem succes
siveis na conformidade das leis vigentes: Domolombe, vol. 16, n. 175.

PotBler suscita a questão de saber se, tendo o sogro feito ao genro
uma doação, declarando que a faz por amizade a e11e, deverá a filha
trazer á coUação, para herdar com seus irmãos, os bens assim doados
por seu pai a seu marido?

A razão de duvidar, diz Pothier, é que a filha é sómenie obrigada
~1' 20
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a conferir o dote e a doação proter nuptias, não tratando nem as leis
romanas, nem os antigos costumes que região a França, do caso em
questão.

Para poder solver a duvida, entra o illustre jurisconsulto e com. elie
Lebrun em uma serie de distincções sobre os casos de haverem ou não
filhos do casal, e existir ou não entre os conjuges a communhão
de bens.

No caso de haver a communhão, e de aceitarem os filhos'ao depois
a herança do pai donatario, nenhuma duvida ha. diz Potbier de accordo
com Lebrun, de que a mulher é obrigada a conferir a doaçãe feita ao
seu marido por seu pai, porque eUa aproveitou e foi participante dos
bens doados; no caso contrario, porém, i to é, quando nem houver
o regimen da communhão, nem existirem filhos no casal. não é a
mUlher obrigada a tal coUação.

Qualquer que podesse ter sido a importancia doutrinal, e mesmo
pratica desta questão no tempo do velho direito costumeiro, nenhuma
tem eUa hoje no proprio direito frallcez, porquanto o art. 49 do
codigo civil dispoz que as doações e legados feitos á conJuge de um
esposo sttccessivel, l'eputno-se reitos' com dispensa da coUação.
Se as doações e legados são fe'itas conjunctamente a dous esposos,
dos quaes só mente um é successi'vel. este tl'al'á á collação a metade;
se as doações forem feitas ao conjuge successivel, eUe as con(erirá
por ,inteiro.

A nossa' Ord. do liv. 40 , tit. 97, não prevenio s9U1elhante' hypothese,
creio que attendendo a quo as.doaçõp.s feitas ao genro pelo sogro, apro
veitando sempre li filha, e sendo dadas como adjuc,tório ás despezas
do casal, devem vir li coliação.- Vejo Demolombe, vaI. j6, ns. 219
e 226 e seguintes.

E' esta a opinião de Vallasco, de Partit., cap. 13, n. 45, ibi:
Et glosa Joannis l'elata ab Acursio loquendo in donatis sponso à

patre (ílioo n'ubentis, voluit necesse esse constetre proptcr sponsam esse
fact(l.?n -illam donationem ael lIoc Ui 'ipso sponso con{errc teneatw', et
ut ejus contemplatione censealUl' (acta elonatio.

Comquanto os clescendentes sejão em regra geral obrigados a trazer
á coUação as cloações que de seus ascendentes bouverem recebido, to
davia ha casos em que podem deixar de o fazer.

São estes casos:
1.0 Quando o doador os dispensa expressamente de trazer á coUação

os bens doados, declarando por exemplo, que taes bens sejilo tlrados
de sua terça: arg. da Ord., liv. 4.0 , tit. 97, Si 11; Demolombe, vol. 16,
ns. 229 e segs. - Neste caso a doação reputa-se feita á conta da terça.

2.0 Quando os descendentes doados se contentarem com os bens já
recebidos em doação, e se abstiverem de concorrer â herança paterna
ou materna: neste caso, porém, é preciso que os bens doados não ex
cedão á legitima que aos ditos filhos deveria caber e á terça do fal1e-
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São portanto objecto da coUação todos os bens que
provierão dos ascendentes, a quem se pretende suc
ceder, ou por sua immediata contemplação (li I), e que

(lU) Ord. do liv. 40, tit. 97; Vallasco, de Partition., cap. 13,
n. 10,:1.1 e 12, e Gl:el'reiro, Trftt. 2°, cap. :1.0, n. 8. Devem por
tanto conferir-se: :1. 0 , todas e quaesquer doações feitas pelos
pais tanto para o matrimonio, como para qualquer outro fim:
cito ül·d., e Valfasco, cito, loc.. n. i3, e Gu.el'l'cú·o, n. 23; 20," as
doações feita pelos parentr e estranhos, em remuneração dos
serviços do. pai, ou em sua particular contemplação: cito Ord.,
§ 21, Vallasco, n. 4 e 5, p Gttel'1'eiro, n. ÇI; 3°, os vestidos e or
natos dados pelos mesmos pai na occa. ião das nupcias: Val
Z<t'co, n. 52, e G'Llel'reiro, n. 31 ,4o, a importancia da condemna
ção, que o p'li pn.g-ou pelo fihlo e a~ de peza do livramento:
Molin., de Justit. TI·at. 2; di. p. 240, e Gl~fl1'reiro, cito loc.,
n. 35; 5°, a importancia do officio com !1rado pH.ra o filho com
dinheiro do pai: Vallasco, cito loc., n. G2, e GuerreirD, n.39;
6°, as despezas feitas na buHa pontificia para e consl'guir o
beneficio ecclesiastico, ou pRra se poder cplp.b ar o matrimonio:
Vallasco. n. 75; GuclTeil'o, n. 43,6 Gam., dec. 30 , n. i5; 'i 0 o
prRZO.- fateozins, p quaesquer outros, quando o pai em !'U'1. vida
transferia a po se dplles no filho: ci t. Ord., § 22; Gam., dec. 50;
Yallasco,cit.loc, n. J26, e Pinh., dispo 5', ecç. 2-, § 3°,11. 28;
8°, as bemfeitoda do- vinculas e dos prazo, e o preço por que

cido: Ol·d. cit., Si -', c Valo de Pal·t., cap. 13, n. 2 . Em todo o caso
conferem: é a coUação fictícia.

Quanto ao primeiro caso, questionárão durante algum tempo os
doutos, se, não tendo o pai decllü'aclo expr03ssamente que di pensava
o filho ele trazer á coUação os bens doados, todavia fizesse a doação
de modo, por taes palavras que se podesse entender qlle dispensava
o filho da coUação dos bens doados, não de\'ia ser considerada elfectiva
essa dispensa, corno se houvesse sido feita expressamente?

A' vista da disposição do SI 11 da Ord., liv. 4°, tit. 97, parece-nos ser
a questão inteiramente ociosa.' Na verdade o paragrapho citado diz
que, quandu os doadores tiverem intenção de que sejão trazidos á coI
lação os bens doados, que estiverem dispensados de ser conferidos,
podem fazól·o, comtanto que o declarem clli[Jressamente.:' e continúR
:}g
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se não achão expressamente exceptuados pela lei e di
reito (H2).

estes farão comprados: cito ard .. 1I1eL. F1'eire,'parte III, tit. ii,
§ 22; Pinh., de h~r.' emphyL., cito loc., n. 31, e G~~e1Teiro, n. 50;
9°, o excesso da legitima, quando o filho se abstem da heranc;:a;
cito ard., § 5°; Cardoso, verbo cotlatio, n. 43, e Guen'eiro, n. 48:
10°, os fructos do dote, desde a morte do pai doante até á par
tilha: G~u1'reiro, cit, loc., n. 78; iio, t<;>dos os rendimentos do
excesso da doação, que não foi in iuuada, por não poder pro
duzir eifeito aquiilo que é nuilo: ardo do liv.4°, tit. 62; lei
de 25 de Janeiro de 1/75, e Alv. de 16 oe Setembro de 181.4;
i2o, todos os adquiridos pelo filho com dinheiro do pai, vivendo
com elie e sustentando-se do cltsal: ardo do liv. 4°, tit. 97,
§§ ii e 19; VaUasco cito loc., n. i81, e ~teITei.·o, n.73.-Veja-se
Con'êa Telles, T·rat. das Acç .. §§ 153 e 1.54 (e).

(112 Tão vêm á collação: lo, os bens adventicios, isto é,
agUilHes que não provierão dos pais, nem farão adquirido::> com

nos seguintes termos: porque o que declaradamente ácerca disto pOl'

os doadores r6r dito e ordenado ao tempo, que as doações fi,zel-em,
mandamos que se guarde . ..

Como dl1vidar·se ainda ante tão claras expressões da lei?
Quando lex requirit aliquid expressim fied, non suflicit conjectu

ratim: VaI., de Part., cap. 14, n. 1 . Veja-se sobre esta questão VaI.,
cito cap. 14, ns. 15 a 18, e Secco, Orph. Prat., nota 236.

Quanto ao segundo caso acima apresentado, isto é, o em que o herdeiro
deixa de vir com os bens doados á coUação, porque repudia a herança,
deve isto entender·se com a restricção imposta no dito ~ 30 da Ord.
cit., e com a obrigação de completar a legitima dos demais herdeiros,
quando a doação fór inofliciosa, como ordena o Si 50 da Ord. citada:
Consolido das L1is, arts. 119ô a 1192.

Entre nós, como o faz notar o Sr. Dr. Teixeira de Freitas na noLa 4-,
ao art. 1\96, não está em uso absLer-se o herdeiro dotado da herança
para ficar com o dote; e mesmo qnando isso estivesse em uso, não se
supponha que neste caso deixa se absolutamente de haver coUação:
havia, mas ullla collação ficLicia; pórql1anto, se o herdeiro dotado não
viesse declarar quaes os bens que havia recebido em dote como se po
deria saber se tal doação era, ou não, inotliciosll., e se o herdeiro dotado
tinha Oll não obrigação de completar. ou de fazer aS legitimas dos
6utros herdeiros:

(e) Vejo os Aees.no Dil· .. iJul. 12, pago 87.-VÓID á CuIlação as quanLias
para monte·pio; não as prestações deste depois da morte do inventa·
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dinheiro delles : Ord. do liv. 4°, tit. 91, § 19; Vallasco, de Partit.,
cap. 13, n. 100, e Guert'eiro, Trat.20, liv.2°, cap. 1.2, n. 86~

2°, os bens ca trenses, isto é, aquelles que farão adquiridos
pelas arma, tanto na guerra como na paz, cito Ord., § 18, e
Guerreiro., cito loc., n. 87 ; 3°, os ben quasi ca trenses, i to é,
áquelles que farão adquiridos pelas letras ou pelas artes; cito
Ord. e Guerreiro, cito loc., n. 92. Estão neste caso os lucros
proveniente da magistraturà, da advocacia da medicina, das
ordens ecclcsiastic11.. , os dos profe~sores das sciencias ou artes,
o dos e. crivães e tabelliães : Gllen'eiro, cito loc., n. 94, 95 e
seguintes: 4°, as tenças vitalicia- e commendas: cito Ord., § 12;
5°, a-, doaçõ "e oflicios dado pelo sollf'raoo, ainda que a graça
fos. e feila ao filho por contemplação do pai: cito Ord., § l.O e 12,
e Alv. de 23 de Novembro de 1";70; 6°, as ajuda de ca amentos,
dadas na coofol'midada da cito Ord , § 10 e ii; 7°, as despezas
do janttll' ou cêa do dia do cu. amento : cito Ord., § 20; 80, as
despezas feitas nos estudos com ::tproveitarnento: cito Ord.,
§ 70; 9°, a compra dos livro necessarios, Va/tasco, cito loc.,
n, 161, e GuctTeiro, n. 112; '10, [JS cleõ<pezas que se fizerão, mili-

riado.-Acc. da Rel. da córte dõ 23 deNovembrode 1877. (Dir.15-372).
Vejo Secco, al·ts. 9 e 99; C. da Rocha, Si 480; Rotei/'o dos Orphãos,
SiSl 97 a lO!; Pothier, vol. 80, pago 157, Si 20; Paiva, e Pan., cap. 60,
ns. 16 a 18. - Vejo Coel. Cio. F1'anc., arts. 43, 8n, 8!8, 851, 856, 857;
Cad. Civ. Port., arts. 203:J a 2105; Cod. Cio. Ital., arts. lOO!, 1005,
10 7, 1013, etc.

Os escriptores comprazem-se em geral com fazer uma extensa no
menclatura de todos os bens, que devem os descendentes trazer á cal·
lação, para poderelll partilhar a herança dos ascendentes; além de
Vallasco, no lugar citado na nota supra, póde se vêr uma não menos
minuciosa relação de taes bens na Orphanologia Pratica do Dr. Secco,
art. 99, e em Paiva e Pana, cap. 60, ns. 16 e seguintes.

Póde-se, porém, em resumo dizer que é o filho obrigado a trazer á
collação todo- os bens que lhe' forem dados, sem a clausula de serem
ti.rados da terça do doador, e bem assim os que elle houver adquirido
com os bens do pai ou m,ii, vivendo em companhia delles.

Achão-se assim comprehendidos todos os profecticios. que são os
unicos bens sujeitos á collaç:io.

Poihier diz que devem ser tl'llzidos á collação todas as 'Valltag~?'!s

dÍ1'~ctas e indi,-ectas que o filho tenha obtido do pai.
Assim, diz cUe, se o pai fez doação a seu filho de um objecto qual

qller por intermedio de terceira pessoa; se o pai em uma conta de
tutor apresentar-se como devendo a seu filho mais do que na realidade

-=1'1
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§ 59

Sendo feita a doac,ão por ambos o conjuges, deve con-

tando em defesll. da patria: Vallflsco, cito loc., n. 151, e Pereira
e Souza, nota i021; 1.1.0, as despezas que o pai fez com o filho
nas viagens, ou pam lhe obter a qualidade de cavalleiro. ali
para o resgatar do captiveiro: cito Ord., 8; 12°, Il.S que se
fizerão nas romaria ou no erviço do paço: cit.Ord. § 7°;
13°, os alimentos: lf'i 11, Cod. de Collationib., e Pereira e Sou::;a,
cito loc; 14°, os rendilIlf'nto dos bens do::tdo~, cito Ord .. § 8,
eJlcepto, como já di. f'emo., na nota antecedente, se a doação
excedes~e á quan~ia lf'gal e não tives. e sido in. inuadn, porque
então devem conferil'-se os undimentos do excf'!'so ; 15°, o.
prazos familiares, cuja posse se não tiver traspas. ado parn o
filho na vida do pai: cito Ord., § 22; 16°. as c1adivas pequena,
que os pais costumão fazer a seus filhos, excepto se toda. ellas'
juntas fizerem uma SOlTIllln considerll.vel: Vallasco, cons. i 8
e 189, n. 28, e Guefl'eil'fJ, cito loc., n. 10l); 1'7° a. bemfeitorias
dos vincdl~s e dos prazos, quando ão modica II de pouca.

deve; se por uma parLilha, que o pai tivesse dado aos filhos de um pri'
meiro leito. elle tivesse direito de cobrar reposições. e as não c.:obrasse.
ou, não tendo nen.huma rl.lposição que fazer a seus filhos. conseutisse
que estes as viessem cobrar, e elie lh'as pagasse; se o pai, tendo cou·
fiado a seu filho a gestão de negocios, e não cobras e o que lhe ficasse
a dever; se o pai dêsse qnitação a um fillio que lhe é deveuor ue al
gllllla quantia: em todos estes casos. havendo da parte do pai uma
doação indirecta em favor do filho, este deve trazer Laes lJens á colla
ção. Tal ora a doutrin.a que autorisavão os rigorosos costumos que
antigame~1te região a Frnnça; a nossa Oru. do liv. 40, tiL. 97 não auto
risa, pc'rém, tal rigor; antes, pelo contrario. afastandll da coUação al
gumas doações, exige, p~ra que estas possão s r conferidas, que os
doadores assim o hajão determinado: cito Ord., Si 11.

No caso de queror o filho doado abster-se da beran'ça, contentando-se
com os bens que houver recebido em doação. não poderáõ os demais
herdeiros obrigai-o a Lrazer Laes bens á collação, srLl \'0 se a doação
excedor á legitima terça. c.:a o em que será o herd iro doado obrigado
a completar as legitimas do' mesmos herdeiros. ou no caso em que o .
doador lião tiver deixado bons alguns. por sua morte, pois então o her
deiro doado deverá dar os dous terçes do dote para f,tzer as legitimas
elos outros.
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ferir-se a metade della no inventario de cada um (H3),

ponderacão: cito Ord., § 22, no fim. Quaes e.lao a,. bemfeiLO
rias que devão conferir-se e qual o modo por que devão ava
valiar-se, p6de vêr-se em A lmeida e Souza Tratado do Dir.
Emphyt., 3 583, e eguintes (fi·

(113) Ord. do liv. 4°, tit. 97, pr. , endo s6 um do conjuges o
donnte, deve conferir- e por sua morte toda a rloação (g).

(O Em geral não devem ser conferiuos os bens que são propriedade
exclusiva do filho, ou porque este os adquirisse com seu trabalho, ou
porque os houvesse herdado, ou porque lhe fossem doados por pessoas
que não fossem seus ascendentes.

(') pai, tendo a obrigação de sustentar o filho e dar-lhe boa educação,
todas as despezas que com isto fizer niio será o filho obrigado a trazer
á collação. assim como tambem não é obrigado a conferir a quantia que
o pai houver gasto com o jantar ou céu do dia do casamento do filho:
cito Ord•. S; 2.°

Valasco. de Partit., cap. 13; Secco. OrphanologiaPratica, art. 100, e
Paiva e Pana. 'TI0 citado cap. 6°, trazem longa enumeração de bens que
não devem vir á collação; muitos, porém, delles não havia necessi
dade de declarar que não serião conferidos, pois que as idéas do tempo
em qlle vivemos não comportão a collação de taes bens.

E' bastante, para resumir em poucas palaHas a serie de bens que
não devem vir á collação, o que diz Coelho d~ Rocha, no S; 1:

« Exceptuão-se da coIlação: 10. por serem antes de obrigação, do
que dadiva, as despezas que os pais fazem com o filhos em alimentos
e educa ào, e portanto os gastos no estudo e com mestres, Ord., liv. 40,
tit. 97, S; 70, com tanto que: tl) não excedão á condiç..'i:o e posses do pai,
prejudicanuo as legitimas dos irmãos; b) ou tenhão por fim antes o esta
b lecimento ào que a educação. como doutoramento, bulIas para bene
ficias ou casamento, habili Lações para empregos: Ord. do liv. 40, I ii. 97.
S; 8°; Lobao, Obrigo Recip., S; 636, 6M e seguintes; '>0. as despezas feitas
com o Iivrameuto de crimes do fUbo, mas não a multa, ou pena, em
que foi condemllado: Id. 650 e 651 ; 30, as mesadas, ou tenças annuaes,
emquanto não ex.cederem os alimentos regulares: I d. 639 e seguintes;
40. as despezas das bodas nos noivados ou missas novas: cito Ord.,
Si 2°; 5°, por privilegio são exceptuada' as mercús régias, ainda que
fossem dadas por contemplação do pai: Cito Ord, Si 10 e 11 ; 60, por
serem proprios, os bens adquiridos pelo trabalho ti industria do filho,
ainda que estivesse á mesa dos pais, com tanto que os não adquirisse
com os bens destes: cito Ord , S; 16; 70, as remunerações que os pais
fazem aos filhos em satisfação de serviços, que se costumãe pagar
Ko
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bem como os respectivos rendimentos, desde a morte até
á partilha (1.14).

(114) Ord. do lív. 40 , tit. 97. E' aqui applicavel tudo o que se
disse na nota 112 relativamente aos rendimentos do dote,

oU' indemnisação de bens adventícios que lhes dissipou: cito Lobão,
~ 623 e 624; Cod. Civ. Part .• art. 2105. e Cod. Civ. Ital., art 1009.

A' colIação devem ser trazidos, não sómente os bens immoveis, como
tambem os moveis; ha, porém, alguma difl'erença entre a collação dos
immoveis e a dos moveis.

Os immoveis podem achar-se na época da collação, ou no mesmo
estado, ou melhorados com bemfeitorias, ou damnificados: Cod. Cív.
Port., art. 2107, ~ unico.

No primeiro caso nenhuma duvida ha; elIes são apresentados taes
C0mo se achão e no valor em que forão doados: no segundo caso o
herdeiro que os traz á collação tem o direito, ou de apresentaI-os com
as bemfeitorias, e exigir que os demais herdeiros lhe paguem a impor
tancia deHas, ou de conferir, não os bens, mas o seu valor no tempo
da doação: O,-d. do liv. 40 , tit. 97, ~ IS; Consolido das Leis Civ., art.12lL
e nota 16 (S- edicção).

Convem, porém, notar que ao herdeiro doado não assiste o direito
de exigir dos demais coherdeiros a importancia de toda a especie de
as bemfeitorias ; sómente as bemfeitorias necea,-ia e uteis devem ser
indemnisadas; as que são meramente volupl,uarias ou de ornato po
derá o herdeiro doado tiraI-as. se o puder fazer, mas não serão os
outros obrigados a indemnisal-as: Poth., Ob,-., vol. So, cap. 40) al-t. 20,
~ 70 ; Cod. Civ.ltal., arts. 1017 a 1019.

No terceiro caso. isto é, quando os immoveis estiverem damnifica
dos, os herdeiros têm o direito de opção. ou pelos immoveis taes como
se acharem, indemnisando·os o herdeiro doado do.damno que apre
sentão, ou pelo valor dos immoveis ao tempo da doação: Ord. cit.;
para ser, porém. o herdeiro doado responsavel pelo damnificamento
do immovel é preciso que tal damnificamento se tenha dado por culpa
delle, e não seja casual, ou devido ao uso. Cod. Civ. Ital., art. 1020.

No caso de optarem os herdeiros pela collação dos immoveis no es
tado em que se acharem, é costume lauçal-os sempre na parte ou
quinhão do herdeiro que oa.Lraz á coUação, e não aos outros: Consolido
das Leü Civ., nota 1(3 0, art. 1211.

No caso de damnificação ou melhoramento dos immoveis, só se
applicão as disposições supra se .a alteração, que tiver tido o ímmo
vel, corresper á quarta parte do seu valor: Ord., ~ 13.

No caso de não possLlir mais o herdeiro ao tempo da coUação os
immoveis que lhe farão doados em casamento. por MI-os yendido ou



OBRE O t'ROCES O ORPH,\:'OLOGICO 161

quando elle foi nullamente constituido, ou quando, excedendo

alienado de qualquer modll, deverá entrar com o preço que elles valião
ao tempo em que farão doados: Ord. cit., Si 14; Consolido das Leis
Civ., art. 121~ e nota 19. .

Quanto aos bens mo.veis, porém, o herdeiro doado, só é obrigado a
trazêl-os á coliação no estado em que estiverem, e se os tiver alienado,
trará o preço; portanto, ainda que elies estejão damnificados, não ha da
parte do herdeiro que os confere obrigarão de indemnisar os outros
herdeiros pelo damnificamento : Ord., cit., Si 1;""; Cons. da~ Leis, al't. 1215
e nota 20. Se o herdeiro doado não po suir os moveis, não por tl'H-os
alienado. mas por têl·os perdido, sómente é responsavel pelo valor
delles se a perda foi culpo a. não se foi casual: Lobão, Obrigo Recip.,
Si 676; Consolido das Leis. nota 21 ao al'C 1216.

cc Como os bens moveis podem ser fungiveis, ou não fungiveis,
tambem é forçoso reconhecer que o Si 15 da cito Ord. só procede quando
os bens doados não são fungiveis. Quanto aos fungÍ\'eis, gentIs 1lun
quam perit, e o herdeiro donatal'io está sempre obrigado a vir á coUa
ção, como acontece quando as doações são de dinheiro. Assim é igual
mente no caso do art. 120~, quando o herdeiro donatario tem já confe
rido metade da doação, pois, que a outra metade a conferir no segnndo
inventario tOma caracter fungivel.

« Como os escravos entrão na classe dos bens moveis, estão com
prehendidos no Si 50 da cito Ord. e nas distincções que acima tenho feito
sobre o caso de perda total. O fallecimento dos escravos doados é um
destes casos; reputa-se o caso fortuito emquanto não se prova o con-

- traria; e portanto o donatario não tem obrigação de conferir o valor
dos escravos doados qne faUoctlrão. E não tendo tal obrigação, não
tem a de conferir os filhos dos escravos doados faUecidos. applican
do-se neste caso o disposto na cito Ord., princ., ou no art. 1207:» Cons,
elas Leis. nota 21 ao art. 1216. Os filhos dos escravos doados. havido!>
em vida do doador não vêm á collação: Acc. da Rei do Ollro'Pl'eto
ele 7 de Novembl'o de 1 76 (Dir. 13, 32<).

(g) Entende-se isto no casamento em que ba communbão ; e então,
feita a avaliação da cansa doada para conferir a metade, por morte de
um dos conjuge~, deve s()ryir essa mesma avaliação para conferir·se
a outra metade por morte do outi'o conjuge, pois qlle uma nova a\la
liação poderia trazer disparidade no valor das duas ametades, o que
seria absurdo. Vide Consolicl. das Leis} arts. 11!09 e nota 11; Cod.
Civ. Po,-t., art. 2108.

A collação deve ser feita na successiio da p ssoa que dô~: Cod. Ciu.
Ital., art.100l; Port., art. 21193; Fmnc., art. 330.

Quando s6mente o pai dá a um de seu filhos bens de sua comIDU
nhão, entend!l-se que eUe faz esta doação como chefe da communhão,
e por conseguinte sua mulher entende,se que dá com elie; e por isso,
~j 21
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á quantia 1eO'a1, não foi insinuado com as solemnidades pre
cisas pelo tribunal competente. Veja-se tambem a nota 122 (h).

em caso de aceitação da communhão, a collação deve fazer-se unica
mente de metade na successão do pai e metade na successão da mãi :
Path., lac. cit., § 5. 0 Vide Seeco, Orph. Prat., a,·t. 95 i Ord., tit. 97,
Si 1°; Cad. Cio. Port., art. 2108.

Quando morre o pai sómente, e fica a mãi viuva, dando bens a inven
tario, vel e contl'o" devem os dotados trazer s.ómente meio dote
á collação: e quando se levantem com eUe, tambem se deve haver
o mesmo respeito ao meio dote, porquanto, por morte do cabeça de
casal, se ha de nomear outro meio dote na mesma fórma: O,·d. liv. 40,
tit. 97, § 1. Paiva e Pana, cap. 6°, n. 2. Quando, porém, não tiver
havido entre os conjuges o regímen da communbão, o que cada um
doar virá á collação por sua parte: Ord. cit .. § l° in fine; Cons. das
Leis, Civs. L210 e nota 15.

« Pelo contrario', em caso de renuncia da communhão, a coUação do
total deve fazer:se na successuo do pai. pois a mulher no dito caso, não
tendo parte nos bens da communhão foi sómente o pai quem deu o
total. A mãi, não tendo faUado na doação, nada deu em seu no:r.e par
ticularmente: foi a communhão quem deu, e por conseguinte, tendo
renunciado á communhão, ella nada deu e nada ha a conferir em sua
successão :» Path., loe. eit.-O Cod. ci vil fr~ncez não [ ccilOlt completa
mente esta doutrina, que aliás vigorava no tempo de Pothier.

O art. 850 daquelle codigo dispõe: « A coUação sómente se faz na
successão do doador. I) ,

O art. 1439: O dote constituido pelo marido só, ao filho commum,
em beni! da communidade, é por conta da commuvhão; e, no caso de
ser a communhão aceita pela mulher, esta deve supportar a metade
do dote, a menos que o marido tenha declarado expressamente que
eUe se encarrega do totaL ou de uma porçào maior do que a metade.

Art. 1438: Se o pai e a mãi dotárão conjunctamente o filho commum,
sem deduzir a porção com que pretendião contribuir, julga-se ter cada
um deUes dado a metade do dote, quer tenha sido o dote fornecido ou
promettido em bens da communhão, '!uer em bens pessoaes de um
dos dous conjuges.

(h) Como se vê, conferem-so unicamente os fructos prod'uzidos pelos
bens desde a morte até á partilha, e não os an teriores á morte.

Comprehendem-se nesses frucLOs, diz o Sr. Dr. Teixeira de Freitas,
os filhos dos escravos, porquanLo, apezar da disposição do § 87 da Inst.,
liv. 2°, tit. lo, ,'el'um divisiorre não consideraI-os comofructos, todavia
cOllsiderando a mesma Illstituta como frucLOS os filhos dos animaes
não ha razão para não applicar-se isso aos filhos dos escravos que são
meras cousas perante o direito. - Vejo o Aee. da Rei. elo Ouro-P"eto
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§ 60
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Compete aos dotados a preferencia a respeito dos ben!'r
por elles conferidos (H5) ; a escolha do tempo da doação

(115) E' nos bens doado que o juiz deve mandar fazer a
legitima dos coherdeiros, que os conferirão, sem que nelles dê
parte alguma aos outros: Ord. do liv. 4·, tit. 97, § 3.· Deve,
porém, isto entender-se s6mente no caso, em que a berança
tenha tantos bens de raiz, quantos sejão sufficientes para se
perfazerem as legitima dos mai coherdeiro, porque desap
pareceria a iO"unldade da pll.rtilha.. que n lei tanto recommenda,
se um lpvasse todos o ben de raiz, e as legitima dos outros
se fizps em r.m moveis, semoventes, divida~ ou tornns. Sup
ponhamo que um pai deu em dote a um filho todo os ben
de raiz do seu ca al, e que por su:t morte se não nchão outl'OS
algun. bens de semelhante qUll.1idade, ainda que com effeito
se achem muito dr. toda as outra ; ou upponhamos que,
havendo mais bens de raiz ao tempo da doação, além dos
doados, o pai os alienou todos: deverá porventura o coher-

de 7 de ),Tovemb,'o de 1876 (Vir. 13. 328), do qual por argumento se deve
concluir no sentido da opinião sllpra.

São fmclos tambem os rendimentos do dinheiro. Lobtlo, Obl'ig.
Recip., 675; Con . dlls Leis, a"L 1'206 e nota 4.-

« Confertllr rtutem dos Cllm frllctibus productis ex re dotali à tempore
morre Mora alltem inteltigitur!l. tem pore mortis patris aut matris do·
tantis, a quo temporll fructus veniunt usque ad tempus partitionem,
et ratio est. quia quando res ia dotem data confertur censetur man
sisse in bonis patris, uude sicut cretera bona patris veniunt ad par
titionem cnm fructibus a tempore mortis, et incremento frnctuum bona
hrereditaria augeotur. ila queque debet vellire cum fructibus dos qure
confertur. Sed hoc intelligendum est. si filia qure confert, possidet
tem pore mortis patris illa bona dotatll, quia si non possidet, non te
netur ad fructus conferendos : I) J7 alasco, de Partit., cap. 13. ns. 15. 16
el '; Pilebo, dee. 103. Vejo Cod. Cio. Port., art.2106; Cod. Civ. Ital.,
art. 1013 ; Cod. Civ. F,-anc., art.856.

cc Gli ioteressi delia somma della quale é chiesta la collagione sono
dovuti dai giorno deU' apertura della suecessioue. né é apponibile la
prescrizione che non poteva decorrere, perché prima che fosse decisa
la questione non si poteva chiedere ii pagamento degli interessi:
C'attaneo e Borda, ao art. 1013, n. 4.

~2.
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ou elo tempo da morte dos doantes (H6), e o privilegio de
se valerem ela terça para se inteirarem de suas doa
ções (-1 '1 7) .

deiro, a quem se faz :semr.lhante doação, ficar com todos os
bens de t'aiz, que ella comprehendeu, e fazerem-se as legitimas
dos outros em moveis, semovente~, dinheiro ou tornas? E tau
persuadido que não: 1°, pOl'que dp.sappareceria, como já disse,
a igualdade da pal'tilha, a qual não consiste s6mente em levar
cada coherdeiro um quinhão igual, ma em o levar na mesma
qualidade de ben. ; 2°, porque ficaria no arbitrio do pais o
beneficiarem um dos filhos com prejuizo do outro, tiran
do-lhe aquillo que a lei lhe dá, e elido os arbitras da futura
pal'tilha, o que a lei reprova; e 30, porque pm tal ca o haveria
uma ngol'osa venda do excesso da legitima, venda prohibida
entre pais e filhos pela Ord. do IiI'. 40, tit. 12, e nuUa intei
ramente pela falta do pagamento da siza, na conformidade da
Ord. do iiI'. '1°, tit. 78, R 14. Concluo, portanto, que. e os bens
de raiz doados e conferidos excederem ln uito aos quc devem
entrar na legitima do cohPrdeiro que os conferia, no excesso
delles se deve perfazer a legitima dos outros coherdeil'os ape
zar da doação, I}ue 6 confere direito de pl'eferencia no ter
mos babei.. , r.m offensa da lei e sem pI' juizo de terceiro (i).

(116J.E tá na escolha dos coherdelt·o.' !lotados o elegerem o
tempo da doa~ão, ou o da morte dos doantes, para por este
ou por aquelle tpmpo rpgularem sua. c!oações. E ta escolha,
porém, s6mcnte tt'm lug-al' quando as ooações farão feitas por
motivo .de casamento, e qlwndo rsto~ se v rificou; porqulI em
todas as outras se ul've at,tender ao v:tlor do patrimonio do
doantes no tempo de sua mOI'te: Ord. do liv, 40, tit. 97, § 4°,
e CorrO" Telle., 'I'J':tt. das Ac., § 14.0, not, 3 (j).

(117) Quando o dote conferido éXL:l'de á leo-itima do coher
deil'O dotado, p6dc elle no caso de ab tpr-!'tl da herança) intei
rar-se pela teJ'ça do doante ninrla que della se tenha feito

(i) Confere a doutrina dos Acc. do Supr. l'l'ib" de Just. de 21 de
Fevereiro de 1872 (Di?'. 2, 215) e da Rei. do Recife de ;:lO de Maio
de 1876 (Di7'. 10, 7/S). Vej. Aces. no Dir. 12.. "7.

O) Sómente tem lugar a escolha quando o herdeiro dotado abstern·se
da hera nça. Aecs, sup7'a citados na nota - i: -
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doação á outra pessoa cúm todos os requi itos e solemnidades
leaae ; Ord. do liv. 40 , tit.·9f, § 3. 'e o dote, porém, fór tal,
flue excpda a legitima, c II trrça calculado o patrimonio do
drfunto doante p lo tempo da doação, ou pelo da morte, qual
o dotado mais quizer, então deve este repôr ao outro coher
deiros, e executivtlmente a parte respectiva do excesso: cito
Ord., . 50. Rendo mais do que um os herdeiros dotados, aquelle
que o foi em primeiro IUl!ar é tanlbem o primeiro ainteirar-se
pela terça, e s6 o re to póde fazpr em beneficio do' outros por
ua ordem, ainda que ca. assl'm pl'ímeiro ; por ser o tempo da

doação, c não o do CIlSam('nto, o que rt'g'ula a pr ferencia neste
ca>:o . .-\quplles Ijue su tenlão a ppinião de que a terça dos
doantf.\. deve ratear-se em benefiCIO de todo os coherdeiros
doado, atacão abertamente à determinação da cito Ord, e a
ll'i de 20 de Junho de 1174; p::rque contrahindo-. e pp la pro
mp>:. a. do dole uma divida, It Ijue a terça fi a legalmente hypo
thecnda, não checrando II lr'gitima, todos sabem C]ue o credores
hypothecario mai antj"o prefl'rel1l aos mais modernos. Só
trl'ia lugar o l'llt io da terça em brneficio de touos os dotados
se toda as 1I0ações fo em feitR. no mesmo dia, ignorando-se
Qual dellRs se linha feito primeiro (k).

(li) Vide Cons. das Leis Civis, nrt. 12Dl. 3- edicçiio.
Nãe é exacto que, no caso de serem mais de um os herdeiros dot.ados.

aquelle que o foi em primeiro lugar seja tambem o primeiro a intei
rar-se com a torça; neste caso. como mui judiciosamente decide o
Dr. Teixeira de Freitas; na nota 6- ao artigo citado, deve a terça ser
retirada por todos os herdeiros donatarios.

ão proc de o que diz o autor na nota supra, porquanto a Ord. do
liv. -10, Lit. 9 • § 30, nào autorisa a opinião de que o filho dotado em
primeiro lugar pode abRorver fi terça para completar o seu dote, dei
xa ndo os demais filhos dotados. sem terem por onde completem os dotes
respectivos: o qne a Ord. cito diz. no final do paragrapho, é que as
,terças do pai e mãi são obrigadas a ,·p(o;ercm os casamentos, que
farão pe,-mittidos ao", filhos até o alcance das ditas te"ças, isto ainda
que as taes tenjas não fossem ob"igadas exp,-essamente lJU o defunto
tivesse ctisposto deltas de outra fÓ"/tla; por conseguinte a primeira
iIlação que se pode tirar das expressões da Ord é que a terça do pa.i.
ou mii.i doante, não pode ser deixada a terceiros quando tiver de com
pletaI' os dotes de filhos dotados; portanto, se o pai ou mãi houvesse
feito legad(\s na terça, estes não serão cumpridos quando para com
pI tar-se os dotes dados ou promettidos houver ella de ser absorvida.

Accresce que a lei diz expressilluente que as terças ser~o obrigada<ô
33 .
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Tambem lhes compete o dimito de conferirem os bens
doados, ou pelo valor que tinhão ao tempo da doação., ou
pelo que conservão ao tempo da. collação (ti8).

(118) Sendo a doação de bens de Taiz, deve fazer-se diffe
rença; porque ou os bens doados existem ainda em poder do
doante, ou não: se nlío existem, devem n ce. sariaml'nte con
ferir-se pelo que valião ao tempo da doação; se existpm, deve
ter-se em considf'raçáo se estão damnificados ou mplhorado :
no primeiro caso devem conferir-se pelo que valião ao tempo
da doação ..excedendo as damnificações á quarta parte do valor;
no segundo, devem cou ferir-se pelo que valem ao tem po da
coIlação, querendo os outros coherdl'iro pagar e?,actamente
todas a bemfeitorias: 01'11. do liv.4o, tit. ü7, s§ 13 e 14. Os
moveis devl'm vir á collação no cst:v!o em que estivrre:n ao
tempo delln, quer fo!:'sem estimados, quel' não; e não pxistindo
deve conferir-se o valor que elles tinbão ao tempo do dote:
cito Ord., § 15 (1).

---- ,--
para completar os dotes dos filhos; quando, pois os dotes forem taes
que um sô, para ficar completo, absQrvesse a terça, como a lei manda
que esta complete os dQt.s dos fi.lhos, deverá ella ser rateada, porque
tanto direito tem o primeiro filho dotado, como os outros mais a haver
o complemento do Jote pelos bens da terça.

Convem notar, porém, flue. ainda quando fosse verdadeira a inter
pretação da Ord. cit., tal como é feita pelo autor na nota SUpl'l1. enLre
nôs não se pôde observar o qlle na mesma nota elle aconselha, por
quanto a lei n_ 1237 de 2t de Setembro de tSGt não incluindo entre os
bens sujeitos li hypotheca legal as terças dos doadores para comple·
menta dos dotes. nào tem o herdei r,) dotado direito de credor hypothe
cario Robre os bens da terça, e portanto não pôde allegar prelação, com
o fundamento da prioridade na hypothec:1, em relação aos outros
coberdeiros.

Parece·nos, pois. qlle a opinião do Sr. Dr. Teixeira de Freitas é a
unica a seguir-se no nosso direito.

(1) Parece-nos que a proposição dbsoluta que alJl'esenta o Rutor no
SI 61 supra nito pôde ser adulittida, sem discussão, e a prova são as
distinçõos que o autor faz na nota 118.

O herdeiro doado tem o direito de escolha. entre o tempo da doaçào
.. e o da coUação, quando se tratar de verificar se li. doação que lhe f i
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§ 62
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A collação dos dotes ou doaçõés deve ser feita pelos
doados (Í 1.9).

(119) Assim como compete exclusivamente ao cabeça de
cusal o de crever os bens, quP. pstavão em podpr do defunto
inventnriado ao tempo ele sua morte, as. im tambem compete

feita li ou não inofficiosa; isto é, se excede á legitima que lhe deveria
caber e:\ terça do doador; por conseguinte esta faculdade de escolha
é em relação aos bens do doador e não aos bens do 9.01e. Assim, se,
fazendo o calculo da importancia dos bens do doador no tempo em que
foi feita a doação, o dote não exceder á legitima do donatario e á terça
do doa 101', a doação não é inofficiosa, embora exc"da el1a á legitima
do donatario p li terça do doador, calculados os bens deste na época da
coUação.

Qu:tnlo ao valor que devem ter os dORdos que vem á coUação, deve
ser o do tempo da doação unicamente quando ella foi a casamento:
O,-d. cit., SiSi 1-1 e 15. O preceito do Si 40 da Ord. está sujeito ao do SI 3.0
A escolha do valor dos btlns do doador ao tempo da doação ou da morte
só tem lugar quando o dotallo abstem·se da herauça.-Accs. citados
nas nótas (i) e (j).

Sqmpre que o herdeiro puder, por lhe ser concedido por lei, trazer
iI coliação, não os proprios bens, mas o seu valor, isto é.·a importan
tancia em que elies forão dados, deve regular °valor do tempo da
doação.

No caso, porém, em que o herdeiro tenha de apresentar á collação.
os proprios bens, deve-se distinguir: ou os bens doados estavão esti
mados, o; não; no primeiro caso vêm elles á coUação no valor da esti
mação, que é o mesmo da dilação; no segundo caso deveráõ regular-se
pelo valor do tempo da coliação, mesmo porque taes bens, desde que
são trazidos á collação, i to é. desde que ,êm fazer parte do monte
divisivel, devem ser avaliados. Tal é a opinião de Valasco, de Partit.,
cap. lO, ns. 10 e 11.

Secco no seu tratado de Orphano~ogiaP,-atica, art. 'ifl, nota 244, não
segue esta opinião.

Eutende elie que não ha o direito de escolha que apresenta o autor
no Si 61 sLlpra. quanto ao valor com que devem ser conferidos os beas
dotados, e que os bens de raiz devem sempre vir á collação no valor
que tinhão ao tempo da doação, o que não se observa, porém, quanto
aos moveis.

Para firmar esta opinião deduz a sua argLlmelltação, pouco mais ou
menos, pelo seguinte modo:

&l{
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exclusivamente ao dotado a coUação ou descripção dos bens,
que lhe forão doados, para cujo fim sc lhe dflve deferi!' jura
mento. Por qualquer occultação dolosa ficll. sujeito á pena
decretada pela Ord. do liv. lo, tit. 88, § 9, e lhe é applicavel
tudo o que dissemos na nota 65 (m).

A Ord. da liv. 40, tit. 97. Si 13. dispõe queos immoveis que forem tra
zidos á coUação, beneficiados. ou deteriorados. sejão conferidos no valor
que tinhão ao tempo da dnação, tanto assim quo é com este valor que
a lei manda vir á collação o herdeiro que não quizer conferir os pro
prios bens; ora. se, no caso de estarem os bens benegciados ou dete
riorados, o valor que elles tinhão ao tempo da doação é o mesmo com
que vêm a collação, qual a razão porque não Dcontecerá o mesmo
quarido elles são conferidos taes como forno doado~, isto é. selll apre
sentarem bemfeitorias nem damnificações? Parece que de nenhuma
fórma se deve hesitar em aflirmar que neste caso deve à (orliori ser
o immovel doado conferido no valor que tinha ao tempo da doação.
por isso que, desde esse tempo até o da collação, eUe nenhuma alte
ração soffreu.

Não nos parece aceitavel esta argumentação.
Da letra do Si 13 da Ord. o que se vê é que. quando o herdeiro doado

não quizer trazer á collação o immovel que recebeu em doação. e que
eUe melhorou com bemfeitorias. poderá, ou antes deverá trazer o valor
do immovel no tempo da doação; isto, porém, não autorisa a conclusão
de que, se o immovol vier á coUação. não sofIra avaliação, e deva ser
considerado como tendo o mesmo valor que tinha no tempo da doação.

O mesmo se deve dizer do caso em que, estando os immoveis dete
riorados, os herdeiros não quizerem que o herdeiro doado os venha
conferir, mas preferirem que traga á collação o valór em que taes bens
lhe farão dados: poder-se-ba concluiJ.· dahi que. se os herdeiros qui
zerem que venhão á collação os immoveis. mesmo deterioralios como
se acharem, eUes devão ser conferidos no valor que tinhão ao tempQ
da doação? Seria isso tão absurdo. como o é suppór-se que bens dete
riorados têm o mesmo valor que bens sãos. Ora. se, no caso de serem
conferidos os immoveis deteriorados, devem elles ser avaliados, porque
o herdeiro que os conferia tem de indemnisar os co-herdeiros pelo dam
nificamento, porque não deverão aUes ser avaliados quando são con
feridos com bemfeitorias?

A fraqueza do fundamento da opiniãe de Secco resaUa á primeira
vista.

(m) E' um direito de herdeiro conferente.-Vej. Cod. Cív. Por. Q/T't.
693, Si 1.0 O herdeiro dotado póde abster-so da herança, como já o fize
mos vêr em uma nota anterior, e contentar-se com o dote, o que, todavia,
só lhe é permittido quando o dote não fór ineflicioso; ainda, porém,
no caso de abstenção deve eUe conferir o dote, é uma eoUação fieta,



SOBRE O PROCESSO ORPHANOLOGICO

§ 63

169

Deve fazer-se a collação ainda que pOI' morte do doante
não existão bens alguns (120).

(120) De outra sorte não haveria igualdarle entre o coher
deiros, e não se observaria a Ord. do liv. 4°, tit. 9'1, § 5°, que
m!lnda inteirar os que Re acharem lesado, quanrlo a. doações
excederem li 1 gitima dos doados e á terça do. donntfs. r psle
caso, porém devem sómente conferir-sf as duas terças partes
do dote, porque a outra faz em beneficio dos dotados, qUli

podem aproveitar-se della na fórma da citada Ol·d. e da
nota 117 (n).

como a chama o Sr. DI'. Teixeira de Freitas, na nota l- ao art. 1196
da Consolidaçr7o das Leis, porque consiste apenas na "Crificação do
valor dos bens. para evidenciar quo não é inofliciosa a doação.

Quando o herdeiro dotado recusar·se a trazer á coUação I) dote que
tiver recebido, provando-se a existencia da doação, serão s questra
dos os bens doados: Ord. do liv. 40, tit. !l6. § 12. e o ju.iz se recusar
a ordenar o sequestro, cabe aggravo do seu despacbo.-Art. 15, SI 70,
do Reg. de 1ó de JlIal'ço de 1 a Vejo a,'/. 736 do Cad. do Proc. Civ.
Porto

(n) E' este o caso em que o' herdeiro dotado faz as legitimas dos seus
co-herdeiros.

Para is o dá eUe as duas terças partes dos bens que houver rece
bido D1 doação, e reserva para si um terço

Parece á primeira vista que, nno tendo deixado o doador bens alguns
por sua morte, por qualquer de a tre que em sua viua o Ilou,es e
reduziJo á miseria, deveria o dote, que em tempos pro peros elle hou
vesse feito a um filho, ser pO.r sua morte igualmente dividido entre
todos os filhos eÀistentes; mas a razão de ser o herden-o dotado obri
gado unicamente a el'ltregar as duas terças partes, e reservar para. si a
terça, é obvia; desde que o finado nenhuns bens deixou por sua morte,
e que o herdeiro dotado aprei';e.nta se com os beni'; que J't'cebeu em dote.
ficão s udo taes bens consid· molas como o patrimonio do defunto; e
como este podia dispõr dtl terça parte de eus bens. e fazendo o dot
ao filho, obrigou a este a saa terça, llOIlSel'Va o filho dotauo a terça
parte dos bl'lns que confere, e as duns terças. que são os ben~ de que o
finado não podia dispôr, vão formar as legitimas dos outros filhos.

Xi" 22
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§M

Os dotes conferidos nâ.o augmentão a t.erça do defnnto(12i),

(121) Por muito tempo aconselhei como advogado, e decidi
como juiz, que os dote conferidos augmentavão a terça do
defunto ainda quando es!'es do~es fos em legitimamente cons
tituidas e competentemente in. inuado : porque me parecia
duro que, tornando-o e elle pela colhçií.o uma parte da herança
para au~mentfl.rem as I gitimas do. coherdeiros, não fos em
lambem con iderados como tfl.es para o augmento da terça.
Vendo, porém, que a maior e melhol' pal·te dos douto. seguia
o contrario, e que nos tribuDR.es se julcrava constantemente
pela sua opinião, tratei de profundar a materia, e deparando
com adis. ert. 6' de Alm, e Sfl1tzo., no pp. do Tral. das Ac.
Sum., fiquei inteil'amentl\ convencido jjo meu erro, e concordei
com elIe pelo. juridicos fundamento pondera,ios na dita
dissert., d que esta nota c a seguinte erão um extracto.
Ainda que no nosso codigo actual não exi ta lri alguma po. i
tiVll, que decida se a terça, de que o pai di pôz, 1,', .le ou não
comprehender a terça parte do hl'n conferidos pelos filhos,
p.o termos da Ord. do liv. 4°, tit. 97 § inic.. comturlo o no "o
Gama, na dec. 33 DOS refere uma l'e-olução régia, data a de
2 rle A~osto de H63, concehi la ne tes termo : « El-rci no. o
senhor mandou vêr paI' ambas a relaçõc e um'l. pessoa f z
testamento, e dividia sua teqin a um de seu filho ou outra
pc. soa estr:j.nha; se algum de seus filho,; trouxer á collação
alguns ben ,que houve se da heranca daquelIa pf'S oa, de cuja
successão se trata; :'le em taes bcns conferidos haverá o her
deiro da terça parte alguma, como h ['Jeiro ela terça? E foi
determinado que não; e o dito senhor lhe pôz o seu pa. se,
e mandou que se guardasse em qualquf\r ca lJ q ue depois
viesse.» E. ta !'csolução régia, tl'R.nscripta e attestfl.ua por um
e cripto)' tão autorisarlo, tem força de lei no- ea o!> pme
.lhaot"s, pr>la Ol'd. do [iv. 3°, tit. 6..J" aLI pelo ml'nos deve con i
dernr-. como assento da Cn!3:L rhl.. lIppl icação, II tt"n t,l á !c'i de
18 de Agosto de 1769, não ob'banJo o não é achar 1\ ditfl régia
re~olução insel'lda nl. 01'(1 poi!> (Iue o compila Ol'(-S deLla
ti.verão muitos descuido' notav is. Accl'esce ter emlJl'e sido
conforme com a sobredita régia resolução o est.yl0 de julgar
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alvo quando e11
do ('122).

nío farão legi ti mamente con, Ctui-

nestes reino, e o achar-se (letpl'minado o mesmo na Hes
panha pela lei 25 do Touro, qUfl dpvemos ter por subSidiada.
Portanto, o modo pratico de proceder quando ba dotes confe
ridos e dispo. ição de tprça, deve ser o eguinte: somma
rem- e o bpn" que o defunto tpnha ao tpmpo de ua morte,
deduzir-se dellpl' a tprça, \l dl'pois ajuntarpm-se aos dous
tercu re. tantpf; o d(.tp. eonrerirlol', e dividir- e tudo igual
IDpntp pelos herdeiros: Corrêa Telles, Trat. das Ac.) 136,
nota 3 'o).

(12~) Fazpm pm bpnpficio da tprça.os dotes conferido!', e e
limita á rr'gnt "'eral: 1.0 e o dotp.• que vêm á collação, farão
inotficio. aI' e prpjudiciaes á le"'itima do. Ilutro filhos;
porqup pntão, pudo nuHos os XCI' s'os, pntra np11e o terço,
corno quI' I'e o bpn , pxcessiva e nullarnente doado, pxistis em
no dominio do pai rloante ao tempo da ua morte: Ayor., de
P;J7·[11WII., C'lp. 3. qLlP<:t 26, n. 8'1; 2. 0 e os dote. confe
rid·o., t'x edpndo á quantia 1pgàl, não farão in inuado ; porque
np tI" ca o : tamb~m o excesso faz em beneficio da terçl1. por. e
pre umir r.o dominio do do'ante, Gl'atiall,. Foreo. C!lp. 7;

(o) A. questão tratada pelo autor na nota supra é hoje liquida entre
os doutos.

em haver necessiuade de recorrer á resoluç-o régia de ') de Agosto
de 14ü3, attestada por Gama e transcrita por Lobão na dissist. li', no
20 vo1. dos A.c. Sum., p rquanto, como diz o Sr. Dr. T ixeira de Freitas,
nota 3- ao art. uns dA. Consolidação das Leis, semelhante 113 olução
nenbum valor tem, visto como foi desprezaua nas cOlllpilla\ões Ma
noelina e "Philippina, e não incluida no numero das di pusições vi
gentes; sem haver necessidade de recorrer a eUa. dissemos nôs·. bastão,
para fundamentar a opinião de que os bens trazidos á collação não
augmentão a terça, as seguintos e fortissimas razões apresentada.
por Lobão: -

A primeira é que os dotes vêm á collação unicamente para igualar
as legit,imas dos filhos. e não para augmentlir a terça. da qual o pai
pôde dispôr pm favor de quem quizer: Cud. Cil). Franc., art. 57;
Cod Civ. Jt.al.,al't.lOlJ.

A segunda é que chama·se te,-çu; á terça parte da herauç,a do de
funto; ora. esta consiste justamente llA.qllilJo que estava sob o sen do
minio e posse na época da morte i os dotes incontestavelmente não SI/
~ -
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3.0 e a doação foi nuUa de seu principio: porque, sendo nuUa,
não tl'ansferio dominio ao dotado; os bens nunca eft' ctiva
mente flahirão cio podeI' do doaote, e por i. o na sua morte
devem fazer em beneficio da terça. O mpsmo acontecerá se o
pai tiver vendido nullam nte a um filho qualqlLBr cousa contra
a di po. ição da Ord. do liv. 40, tit. 12, e fôr ao depois esse
filho obl'ig-<ldo a tl'azêl-a á rollação; porque, como semelhante
venda nunca tl'fl.n ferio () dominio ao comprador, se I' puta
como l'xistente na hemnça a cousa as. im vendida, e faz por
con. equp-ncia em beneficio da terça: Cll.lrl., de Emption.,
cap. la, n. 11. Veja-sr. a judiciosa e magistral Dissert. de
Almeida e Louz., citada na nota antecedente (p).

achão sob o dominio e posse do defunto, não podem. portanto, ser con
siderados como fazendo parte da herança deste: Valasco, de Partit .•
cap. 19. n. 16, cons. 19, n. 3.

A' vista destas razões, parece-nos fóra de proposito qualquer duvida.

A pl'opria vontade do doador não póde fazer com qLte os dotes con
feridos sirviio para augmentltl' a terça, e tal Glausula posta em uma
escriptura de dote nenhum treito produz, no nosso direito, comquanto
seja procedente na lei italiana: art. I014do Cad. Civ.; o mesmo se deve
dizer no caso em que o pai dispõe da SLIa terça em testamento, ou por

- qualquer acto intervivos, ou mesmo no caso de ter durante a sua vida
feito doações a uns filhos depois de ter dudo a terça a outro; porq ue
em qualquer destas hyppotheses fónna-se da herança deixada pelo de
funto um todo, do qual deduz-se a terça, e depois unem-se os dotes
aos dous terços restantes Vej DeJnolo1l1bc, vol. 16, ns. 277, 286, e 289
e segs., e Zachal'iLe, vaI. 20, Si 397; Mas. e Vel'l~'

Póde-se vêr sobre esta qLt stão, alóm dos innumeros autores men
cionados por Lubão na disserto cit., raiva e Pana, cap. 60. n. 13 e 14;
VaI., de Partit., em tudo o cap. 19, o principalmente 116 n. 6; Cons. das
Leis, nota ij. ao art. ll' ; C. ela /lochu, Si 350; Vallasco, cons. 1 \I,
n. 3, e COI'. Te/. no lugar cito na nota.

(p) O dote, quando é COl1stitLlido por doad'lr faHo de capacidade para
fazei-o, e nullo, é L1omo se nunca houvesse sielo cOllstituido' quando
eXLlede á taxa da lei sem SOl' insiLluaelo, ou quallllo é illollicioso na
parte que eXGode Ú legitima do hereleiro e á terça do testador, é igual
mente nullo, é tambem C0l110 se llLmca tivesse sido feito; em todos estes
casos elle é parte da herança, porque nunca poclia ter sahido della:
não é dote, e por isso deve augmentar a terça: deve formar o todo de
que esta tem de ser dedllziela.

Póde-se vêr lambem lia llota aG artill'o citado da Consolidaçao das
Leis, as considerações do Sr. conselheiro Rebouças.
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CAPITULO X

DA AVALIAÇÃO

§ 65

173

Deseripto pelo eabeç::t do casalas bens que e tavão em
po ler do defunLo ao t mpo de sua morte, e pelos eoher
deiros dotado aqueJle, que trouxerão á eoUação, se
gue- e a avaliação de uns e de outros (123).

(123) AvaliR.r uma cnu~a é dótf'rminar o eu justo prf'ço. O
.iu~to prf'ço dE' qua,ll1uer cou~a não df've drterminar-se pela
aft'pição parti ulAr de qualquf'r, mas ~im pr·lR. vf';'dadeil'a,
g-el'lll e commum tistimação dos homf'ns: Ol·d. do liv. 40, tit. 11,
§ 4 e tit. ]3. Este modo de d,·trl'minar o ju to preço das cou as
Oll de as avaliar, invf'lltarlo na p'loz. da authrnt perpetua,
Cod. de ~ ac"os. Ecclps., foi rf'crbido e adoptl1do por todas as
naçõf' cultas, e com f'lle e ('onformou a cito Ord .. o Alv. de 30
de Outuhro de 1'773, o Df'c. de 17 de Julho de 1778 e a lei de
20 de Junho de 1174 (11).

(a) Não. endo possivel partilhar- e entre cs diversos herdeiros os
bens de uma herAnça, de maneira que a todos caiba igual porção sem
se conhecer o valor deUes, delPrmil10u a Ord. do liv. lo, tit. ,~5',

que se procedesse sempre á avaliação.
Iio é esta mais c.o que a dlltermil1ação do ju to preço das cousas,

regulada p la: verdadeira. g ral e commtlm estimação dos homens,
guardadas as posturas e llostumes geraes das terras, e as prescripções
da lei: Secco, Ol'ph. P,-at., al-t. 101, e Val., Part.. cap. 10, ns. 1 a 6.

Nesta definição o DI'. Secco, ]!londo em com ço as palavras louvarâo
(que supprimimos) ou avaliaçâo, paTece querer indicar que são syno
nimos; não o são, porém, como o proprio autor depois o Teconbece
na nota :24H: touvu.ção ea escolba dos avaliadores feita p las partes;
e a avaliação é o acto de darem os avaliadores escolhidos, valor ás
eOtlsas que lbe forem apresentadas.

A avaliação, como já o fizemos vêr no titulo dos louvados, dever ser
feita por homens bons, competentes. praticas e entendidos dos objectos.
que têm a avaliar: 'Secco, obl'a rit., art. 102; C. da Rocha, cap. ;30, ~ 91
Vejo sobre as llvaliações: Val., Pa,·t. cap 10; Guen'., Trat. lo,
cap. ll; LeMo, Exec. por sent., SiSi 316 a 349; Ram. Instit. Orphan.,
SlSl 112 a 115, etc.

fr'
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A Ord. do liv. lo, tit. 88, Si 50, mandava que a avaliação nos inven
tarias fosse feita pelo juiz, escrivão e duas ou tres pessoas juramen
tadas; o Alv. de 21 de Junho de 175D mandava que o juiz do inventario
nomeasse avaliadores os juizes dos ameias; hoje. porém nada disto
se observa: os juizes dos omcios não existem á vista do disposto no
art. 179, Si 2\ da constituição do Imperio, nem tão pouco existem os
avaliadores escolhidos 'pelas camaras de que tratão a Ord. do liv. 3°,
tit. 17, Si Lo, e o Alv. de 25 de Agosto de \774, SiSi 29 e 31.

Os avaliadores são actualmente escolhidos pelas partes, que, ou se
louvão nelles em audiencia, ou o fazem por UDlA. petição em que o iu
ventariante propõe os seus avaliadores. e os demais interessados con
cordão nos prolJostos ou em alguns, ou propõe tambem os seu~. Av.
n. 5\ de 6 de Fevereiro de 187L mandou que se mantivesse essa pratica:

Deve o juiz assictir ás avaLiações'nos inventarias em que forem in
teressados orphãos? Os alvarás de 2 de Maio de 1731 e de LO de Ou
tubro de 1751 prohibião aos juizes as diligeocias fóra dos auditorias,
espel:ificando os Alvs. de 1754. as avaliações ás qllaes só permittião
a assistencia dos juizes-qwmdo róI' de mfLis l.ttilidad~ dos O)'phãos
prohibinclo em todo o caso e sob pretexto algum as diligencias com o
fim de fazer partilhas Estes Alvs. fnr1io incluidos pelo art. lo da lei
de 20 de Olltubro de 1,23 no numero dos que passa vão a vigorar no
Brasil. Os novos regimentos de custas de 3 de Março de 18:\5 e 2 de
Setembro de 1874, com força de lei, em virtude de auLorisação legis
lativa (leis n. 604 de 3 de Julho de 185 Le n. 2033 de 1 71, art. 29, SI 60)
revogárão as disposições prohibitivas dos cito Alvs., permittindo aos
juizes dos orphãos a assisteocia das avaliações nos inventarias de
orphãos e taxando os emolumentos cobraveis por taes diligencias.
Al-tS. 24 a 2iJ e =31 do R-Igim. de 1 '74, que reproduzia as disposições do
de 185'>.

Sempre que a fazenda nacional fór inte7-e sada. por ter de realizar
cobrança de impostos de herança ou de Ll'gados, deve ser citado o col
lector das rendas provlnciaes (ou geraes se a herança fór de ausentes,
ou dos ennumeratlos no Dec. de 15 de Junho de L f'9) panl. propor tambem
um avaliador por parte da fazenda Ilflci ,nal.

Come aoima dissemos, os avaliad'lres devem ser pessoas que tenllãQ
conhecimento da geral estimação ou do vaLor cOl'l'ente dos objectos
que têm'le avaliar, quando, por conseguinte. Ih s for apl'eseutado llm
alI mais objectos cujo valor alies declarem niio poder especifi~ur, por
nãQl ter praLica de avalial-os, deverãn consultar a pessoas entendidas,
e em nltimo caso os interessados louvar-se·hão em avaliadores p~ri

tos que dêm o jusLo valor ao dito objecto: Cod. Cio. Port., 3rt. 20!)3.
VaUasco, de Partit.. no cap. 10, n. 6, suscita a qnestão: se os bens da
herança devem ser avaLiades no estado em que se acha vão na época do
f9,llecimento do tostador, ou se no em que se acharem ao tempo da
~valiaçãoi -
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A razão de duvidar é que muitas vezes, demorando-se os inventarios
longo tempe, acontece que os bens se deteriorão e se achão na época
da avaliação muito damnificados.

Quando ns co-herdeiros es tão de accElrdo, diz aquelie escriptor, o caso
não offerece difficuldade alguma. porquanto elies aceitão os bens taes
como se achão: mas quando um delies, vendo o pouco que lhe cabe
em legitima, por estarem os bens muito damnificados, e por conse
guinte soffrer o seu quinhão grande reducção em referencia ao que era
ao tempo da morte do testador, declarar q1ie foi prejudicado a intentar
a acção de inofficiosidade?

A lei 6:.. D. ado lego Falc. dispõe: Corpat'a si qua sunt in banis de
(lmeti. eeundum t'ei ..eritatem a;stii1~and'l er.unt. hac est, seeundtlm
pI't;esens tempus, nee quid quam eal'um farma!i pI'elia restimandum
esse sciendt,m est.

Mas a Lei 6', Cad. de inofie. testam.. dispõe que, quando se tratar
da legitima dos filhos, e se procumr saber se cabe ou não a querelia
por inofficiosidade, deve avaliar-se as cousas segundo o estado em que
estavão no tempo da morte do testador: - mortis tempare testatat'
reliquit.

Da diITerença feita por essas duas leis lirou Valiasco a seguiute
illaçãe:

Tandem in boc questione illa semper placuit distinctio, quod aut
agitur de legitima re.licto. filio, aut excludendam quoorp.lam ino1Jiciosi,
et debet fieri oostimutio lenlm secundum tempus morlis patris. Aut
agitur de dividendis bonis, quoo de[unctus reliquit tempore mortis, et
debet fie ri oostimatio secunullOl proosens divisionis bonorum, licet pos
sit dici, quod ibi ito. contingit: non quod ita lex jubeat fied. Nec
obstat, quod à tempore monis usque ad tempus divisionis possunt
bona augeri vel ininui, quia commodum v I damnum, quod provenit
sino culpa, pro omnibus booredibus faci!; atque ideo non inconvenit
fieri secllnuum t..mpu proosells, quia domna et'commoda cujusque rei
sequuntur dominum ip~ius. quod si aliquis ex hooredibus post mortem
testoris fecit aliqua melioramenta in rebus solventur illi.

Esta questão nos po.rece rp.sol vida, j -l pela Ord. do liv. 10, tit.
Sl 5. que manda que os bens sejão avaliados no tempo ql,e inventario
e partilha se (t~,wem; já pela dispo-ição do Sl no da lei de 20 de Junho
de 177 L .

Accresce que hoje a pratica tem solvido semelhante duvida, e os bens
são todos avaliados scgund.. seI' estado e valor a<:tl,al, isto é. do tempo
da avaliação: ecc(, Orph. Prat., art. lOl; C. da Rocll(l, vol. 1°, SI 90.
Vejo ',,"I. 2'): . n. 2, do Cad. (lo PI:OG Civ. Port.-Devem ser especial
mente citados os interessados para as avaliações?

OOll1€luantn a primeira citação sirva para todos os termos, diz Val.,
cap. 11, ns. 12 a 15, é todavia de estylo avisar os interessados do dia e
hora da avaliação.

8~
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§6G

Devem avaliar-se todos os bens desGrlptos no Íllventari<:>,
seja qual fól' a sua qualidade ou natureza (1.24).

(124) Os mesm08 vinculos, prazos e direitos individuaes, que
não podem ser objecto da partilha, devem ser objecto da ava
liação, para se poder calcular o seu rendimento, quando tiver
de arremat~rose,na fórma da Ord. do liv. lo, tit. 88, § 23; para
se poderem tomar as contas dos tutores, na f6rma da cito
Ord., § 49, c para se regular o arbitrio dos alimentos, quando
se verificarem as circumstancias dos §§ lÇl e 15. A opinião con
traria é insustentavel e absurda,

Questiona ainda VaUasco, loco cit., n. 12, se.s bens doados ou dades
em dote, e que perecêrão, devem ser avaliados, !,Jara virem á eoUação?

Decide eUe a questão nos seguintes termos'
ln qua questione dic, quod si bona dotata perierint post mOl'tem

patris sine dolo vel culpi.\ filii vel filire non debent restimari. nec se
cundum tempus prreseus, nec secundulll tem pus dotis, quia ad c01la
tionem non pertinent ..... Si vera res data in dotem perierit post
mortem patris. dolo aut culpa ipsius fllii, tenebilur filius, quasi nan
perierit conferre, ut pj'obatur in l. 2, D de collat. bono'r. § de illis à
cont,"a,"ios ensu. Et est ratio, quia habetur pro posse 'sore, qui dolo
aut culpa desiit possidere, et fiet restimatio s cundum tempus dotis
juxta superiorem doctrinam. Q<.lod si res daLre in dOLem, perierint in
vito. ipsius patris dotantis sine dulo vel culpa filii, ad coUationem nau
pertinent, quod satis colligitur tam ex generalitate tex. in I. cIldemum,
C. de collat., quam etiam exprrediclis' quia si quando sine dolo et
culpa bana pereunl postqLlam suut s/Iecta communia e conferlbilia nau
pertinent ad coUationem, etc.

o Erro nas avaliações é motivo de nuUldade do inventario.-Acc. da
ReL. de P07"to-Alegl"e de 17 de Ago~to de 1d74.

A sentença quo julga nulla a avaliação, sendo interlocutoria com
força de definitiva, por conter·damno irreparaveI, é appe1lavel.- .,.ice.
da ReI. da-c61"te de 13 de Fevereil'o de 1877 (Dir., 12,687).

Convem notar que os avaliadores. quand forem proceder á ava·
liação devem achar-se juntos, e nap fazer um apenas a avaliação e os
outros assignarem-n'a ao depois, como abusivamente se praGica ell.l
alguu:> juizos.

Quando o juiz assiste á avaliação deve o escrivão ln.nçar esta nos
autos; nos casos, vorém, em qne a fazem os avaliaJores por mandado,
junta-,;e aos autos a avaliação por etles apresentada.
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§ 61
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Alei determina a maneira por que devem fazer-se algu
mas avaliações (1.2ã) :. as outras devem regular-se pelQ

(125) O valor dos predios rusticos deve calcular-se na im
portancia dos fructos de viu te annos preteritos, regulando-se
o preço dos ditos fructo!'l pelo tl'mpo em que a avaliação se
fizer: Alv. de 30 d.: Outubro de 1773. Dec. de 17 de Julho de
1778, e lei de 20 de Junho de 1774. Esta- lei., porém, devem
entender-se nos termos habeis, pO:'que se o anno, em que se
fizer a avaliação, fOI' de summa esterilidade, não dcvel'áõ pelos
rendimentos dPos e anno calcular-se os vinte anno preteritos,
ma sim peloR dos proximos precedentes: Almeida e Sflnza,
Trat. das aval. Ij do. oamn., § 18. Ainda que as citadas I i
mandão que se deduza sómenle a terça parte para as de pezas
do fabl·i.:;o e cultura, comtudo haverá ca o. em que, . em
ofl'ensa das dita leis, ~e deverá deduzir mai alg-uma cousa,
por haver predios que pela ua qualidade ou . ituação faz m
maiores despeza , o que reconhecêrão a in. trucçõ de:l8 de
Outubró de 1762, que mandão deduzir a metade, e a lei de 9
de Julho de 1'173, emquanto diz: « que a divprsioade das ra
zões faz com que em umas provincias sejão imp aticaveis
algumas das regras que em outra !'le fazem utei e n ces
sarias )) Outras circum tancias deverlÍõ tamhem ter-se em
vi ta na avaliação dos predios rtl"'ticos, por influirt'm no seu
valor, e taes são, por exemplo: o ficarem em grande di tancia
da povoação; o estarem nas frontpira do reino, e por isso
sujeitos á invasão do inimigo; o estarem proximos a rio, e
por i o sujeitos a inundaçõe!", Almeida e &Juza, cito loc., 41
e seguintes. Os predios urbanos devem avaliar-~e pela impor
tancia de vinte rendas, deduzindo-se uma decima parte na
fórma da lei de 9 de Maio ·de 1651, [Jara as de p za • e outra
decima, que se paga á real fazenda, tendo- e em muita consi
del'li.ção na avalill.ção deste. predios a sua . ituação, c tado,
---------------

Não precisa ser ratificada a avaliação de escravos pertencentes a
orphãos. quando deverem elies ser vendidos em h'lsta publica eis
anHIIS depois da époc•• da aVllliação.-Âcc . da Rel. d'l c6rte de 6 d~

Setembro e de II de D ztimbro de 1875, e do Sup. Tl'ib de Jus/. de 6 d~

Junho de 1877 (Dir. 13,5 6).

~'" 23
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prudente a.rbitrio dos respectivos e eompetentes avalia
dores (i26).

rendimento, que têm e podem ter, e o serem suj pitos a ineen
dios e rui nas : Alv. de 25 de Agosto de 1774, § 9. Sendo os
predios emphyteutieos, computa-se o valor do dominio directo
pelos fóros de vinte annos e um laudemio, e o do dominio util
no resto que fica, avaliados os ditos predios como livres; Alv.
de 23 de Fevereiro de 17'71 e Dec. de 7 de Dezembro de 1772.
Sendo o prazo sub-emphyteutico, deve avaliar-se o dominio
directo em vinte annos de fóros e um laudemio, o dominio
util do emphyteuta principal em vinte annos de pensões: e o
resto ~em a ser o valor da sub-emphyteusi : Pe7'eira e Souza,
Proc. Civ., nota 102l. Veja-se a judiciosa disserto do desem
bargador Vicente José Ferreira Cardoso, e o que tambem judi
ciosamente escreveu a este respeito, 'com attenção á.., diversas
naturezas de prazos, Almp.ida e 'Souza, cito loc., §§ 199 até 232.
As acções exigiveis devem avaliar-se na sua mesmfl impor
tancia, s~gundo se ded uz da ci t. lei de 20 de J 11 nho de 1774,
§§ 17 e 27. Os moveis que tê:n valor intri oseco, cprto e pel'ma
nente, comó são as peças de ouro, prata, dialuant"s e outl'8S
de semplhante qualidarle, devem ser avaliado!'! p·,lofl contmstes
e ensaiadores, com attenção aos filitios: Clt. lr'i. §§ 8 c 10 (II\.

(1261 A respeito dos movl'is, que não têm valor iutrín eco,
não porlem dat'-se regras certas e invariaveis, e por is o os
avaliadores devem regular-se pela commum e geral estimação,
inclinando-se sempre ao menor preço: Pereira e Suuza, Proc.
Civ., nota 1021, e Vallasco, de Parti tion, cap. 10, n. 4. O mesmo
se deve observar e praticar na avaliação dos semoventes de
qUll.lquer qualidarie que ellp.. sajão. Os serviços feito, ao sobe
rano, e que estiverem nas circu:..o<;tancias exp stas na nota 100,
devr.m ser avaliados por pessóits praticas e pl'l'itas na côrte,
que arbitrarãõ o seu valor, com re peito no quanto serviços
taes costumáo remunerar-se, e ao quanto com mummente q ual-

(b)Vej. Cod. Civ. Port., arts. 2092, e 2Oa4. a 2097, e Cod. do P,'oc. Civ.,
art. 253 e sellS paragrophas.

O Av. n. ~91 dR 3 de Outub,'o de 1855 declarou que onde houver con·
traste, pode o juiz mandar que seja eUe um dos avaliadores dos objectos
de ouro li prata, n08 inventarias e.m que forem intllrllssalios orphãos.
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§ 68

Di cordando os avaliadores, devem os herdeiros lou
var-se em um terceiro (127).

quer homem cortpzão dl\ria por elles se se vendellsem: AlmeidG
e SOlJ,za, Trllt. das avaliaç., § 95 (c).

(127) Para a nomeação do terceiro avaliador deve proce
der-se da mesma maneira que se procede para a nomeação dos
primeiros: Ord. do li ... 3·, tit. 17, § 2.· Este terceiro avaliador
tem forçosa obri.gação de combinar com um dos discordantes,
e não p6de divergir, ainda que entenda em sua consciencia

(e) Adde insuper, quod in isto judicio familire erciscundre rerum
restimatio secundum nimium rigorem fieri non soleI, nec debet. sed
cllm quodam moderamine et re'l ui tate, quia cum invidia regnet ma
ximé inter fratles expedito uI, fiant cum reqnitate et paterna caritate;
et hanc con 'uetudinem et stylum re.;timant1i se'lui debeut <Estimatores
officialeR. cum_sit consuetudo antiqua: Valasco. de Pa,'tit., cap. 10,
n. 4: Pnivf1 e Pona, cap. 1, n. 15.

E' claro que esta regra observa-se quando os moveis não são de valor
intrins'co e que de vão ser avaliad"s pelo peso, etc: C. da Rocha,
SI 92: S'iCco. Orph Prat., art. J 10 ~ SI 1·: Perei'a e Souza, nota 1021;
Lob.• EXt!c .• SI '119; GoUov. Pinto, Trat. de T~st'Jm., pago 13'), nota 2.

Contra. porém. o systema aconselhado por Vallasco. de avaliarem-se
os mov is antes por preço baixo do que por um mais elevado, protesta
um escriptor nos seguiotes termos:

Deve ser inteiramente regeitadaa opinião dilqueUes, entre os quaes
está Vallasco no cap. lO, n. 4, que esta avaliação não deve ser feita pelo
seu justo preço, mas sim pelo valor médio e com a equidade fraternal.
A experiencia, mestra de todas as cousas. tem feito conhecer os graves
prejllizos e incommodos que se seguem de semelhantes avaliações
pois. além da lesão qlle podtlm sofl'rer alguns dos orphãos, segue-se que
ainda no estado de maior~s elles são lesados; porque a Dlaior parte
das vez s. quando estes pretendem vender as suas legitimas. ou al
guma parte dellas. não querem os compradores abrir outro preço senão
o em que os bens se achào estimados nos inventarios: e. vendendo os
o vendedor por necessidad~, passados poucos annos. estão os audi
torios recheiados de mil questões e pleitos sobre lesões, quando a pru
dencia do juiz dos orphãos os pôde evitar. fazendo com que se dê a cada
um dos bens a verdadeira Il real estimação. no que igualmente con·
oerre para que os louvados satisfação ao juramento que prestãrio.
Roteiro do! Orph~o$, §71, !toto: a.

qo
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§ 69

Deve avaliar-se cada COUSl separadamente (128), e não

que ambos elles errál"lio: cito Ord. E' mpuos bem fundada a
opinião dOf; qUfl SllRtAntiio flUA o tercei,'o avaliador póde variar,
quando os dous di'COI'dantes tiverem avalia-do menos bpm;
opinião que toma por fundamento o ab urdo que se seguiria,
se o terceiro avaliador se visse na necessidade de jurar falso,
concorJando com uma avaliação que no seu conceito não era
justa. Deixará de pensar assim quem reflectir que o terceiro
avaliador apenas é chamado para declarar qual dos discordantes
avaliou melhor, e de nenhuma sorte para dpclarar qual delles
avaliou bfllTI: Guerreiro, Trat. 1°, liv. l°, cap. 12, n. 3i (d).

(128) E' aqui applicavel o qlle di. emos Da nota 1.0L, e o que
------------

(cl) Videamus nuuc. si disseutiant isti cestimlltores in pretio rerum
cestiroatorum (ut pé contingit, propter naturalem homiuum ad dis
sentitmdllro facilitatem) quod agendum sit? Et responclet-huic quces
tionis. Ulpian, loquendo in arbitris, quod prcetor debet eos cogere,
si non consentiant, tertiam certam elegere personam, cujus auctoritate
pereatQr: Valasco, de Partü., cap. 9. n. 6.

Apezar de dizer expressamente a Ord. do liv. 30, tit. 17, SI 20, que o
terceir8 avaliador se acorde com um dos principaes arbitradol'es,
que melhor lhe pa.recer, todavia, como o attesta V>llasco, loco cit.,
n. 7, usqlle lO, alguns escriptores entendêrão que o terceiro avaliador
póde discordar dos laudos dos dous primeiros, e fundavão-se para isso
em que cada um é obrigado a avaliar segundo sua consciencia, e que a
Ord. cit., n'ln .iube,'e hoc prreceptive. sed enuntiative. Semelhanle opi,
nião, porém, nno tem prevalecido. como o attesta o proprio Valasco, .
dizendo da opinião contraria: et ita in al'óitris esse ,nagis communem
opininnem tenet Ant. Gabriel latissimé, lib. 2. etc.. e seguindo mais
adiante a opinião exhar dt! pelo.autor na nota supra, nos termos se
g1l.intes: S cl m;.hi ma!Jis placel, prcecl'dens intellectt's, (jt'ia hui.c
minuç ,'efragatur t-xt. d., Si 2, dt,m dispositiv/l ae prreceptive loquitur,
ut indicnt litte/'a. Atque i/a plfl?t!! et clare vult, tertium tenm'i ad
am{ilect '?1dum votum alle"utl"Ífus, non atHem posseire in dive"sam
ab 'ut,'o,q,,& sentt<ntitzm, et hoc fOl'san ne ,'es in infi.nitum p,·ot"ahatu,'.
- Vide O. da Rocha, Si 91; Paiva e Pana, cap. lo, n. 18; Secco,
art, !O?, etc,

O terceiro avaliador é obrigado a concordar com um dos dous outros.
- Ârt. 39 do Regul. de l3 de Novembro de 1~72; Cod. do Proc, Civ.
Port., art. 244, ~ unico.



SOBRE O PR~CESSO OI\PHA:iOLOGICO {St

podem os avaliadores nomeados commetter a avaliaçio a
qualquer outra pessoa (i29), nem fazêl-a na falta de al
gum deJJes (i30).

§ 70

Tendo de avaliar-se alg1!Ds bens que e tão fMa do dis
tricto do juiz do inventario, deve este deprecar para serem
avaliados (i 3i).

diz Vallasco, de Parti/.ion., cap. lO, num. 5, e Guerreiro Trat. ia,
liv. 10, cap. Ii, n. 24 ej.

(129) Quando se escolhe a ppricia e probidadp dI' certa e de
terminad>t pesso;" par,! praticar (jl1ll.lquflr acto, não póde es a
pe. oa as im escolhida comm ... ttêl-o a qunl(juf'r outra, ainda
que notoriamente tenha as mesmns qUlllidaolf's, "alvo se os
interpssados nisso convierem: Guerreil'o, Tral. 10, liv. ia,.
cap. ii n. '1'7, e dYOT, de Pal·tition. cap.3 parte T, n. 6. Se,
porém os louvados nomeados pelos herdeirOl;l, desconfiando de
si, quizerem consultar outra pessoas, para darem SPus laudos
com mais acerto, podem muito bem fazêl-o, e até o devem
fazer, porque consultar a qualquer sobre o preço de uma cousa
não é commetter-Ihe a avaliação della (f).

(130) liorto ou impedido qualquer do avaliadores, antes da
avaliação, deve proc der-se á nomeação de outro, como já dis
semos na nota 9'\ 19).

({31) Na deprecada. devem ir exactamente declarados todos

(e) PaitIQ e POfia, cap. lo, n. 16, ibi· E não avaliar por informação,
nem todos juntos, antes cada cousa per si deve ser estimada e carre
gada com distineção nó inventario: Secco, art. 10ti; Rot. dos Orph.,
~ 75, nota a; C. da Rocha, $Si 90 e seguintes: Valta.sco, cap. 10, n 5.

([) Quando os avaliad res não estiverem bem certos sobre o valor
qlle tem vulgarUlente um objecto qualquer. não somente podem, mas
até mesmo devem consultar a qualquer pessoa. que esleja no caso de
os poder instruir e guiar com acerto. Todo os nossos praxistas que
tratárão da matel:ia. e os autores de maiQr neta, têm seguido e acon
selbado este procedimento.

O que se prohibe é que o avaliador dê commissão para o acto da
avaliação.

(g) Cod. do PI'oe, Civ, POI't., art. 242.
~
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§ 71

O.s avaliadore, ~onvencidos de dolo, respondem pelo5
prejuizos e incorrem n'outra penas (i32).

os bens que hão de avaliar-sp, com todas as suas confronta.
ções, e com todas as circum::;tnnclas QUf1 podrlD influir no
aUg'mento ou diminuição do sru valor. O jlliz drprtlcarlo. apenas
que lhe seja apresentaria a rlita deprecaria. deve pOr-lhe 0

cumpra-se - fazêl-a distribuir e mandar proceder immediata
mente na avaliação dos b'ns pelos juizes dos officios a que
elles pertencem, na conformidade da lei de 21. de Junho
de 1751-1, e remetter tudo ao juiz deprecante para se aj un
tar ao inventario. Se os coherdeiros comparecerflm no juizo

. deprecado, e mostrarem que aque\lps avaliadores lhes são
su::;ppitos, dpve o juiz admittil-os a louvarem-se n'outros cum
as formaliJadps lega",s.

(1.32) Os avaliartores, convencidos de dolo ou suborno, incor
rem na pena de pagar por spus bens o duplo dos p}"crs::;o::; ou
diminuições que dolo::;ampnte arbitrarem, e na ele spis mpzes
de pri>:ão e de spi anno::; de dej?red •• pllra A.ngola: Alv de 1.4
de Outubro de 1'773, Decr. de t'1 rie Julho de 1'7;8, l"is ele 20
de Junho e de 25 de A.gosto de i 774. O conhecimpnto criminH.1
erp. tal caso compete exclusivamp.nte aos cOI'l"egedol'es df~s res
pectivas comarcas, os quaes, df1pois dll pronuncia, devem pren
der e remetter os réos, j uslamentp. com as culpas, para a
relação do districto : cito lei dofl 25 de Agosto de 1.7'74, § 31. A.
prova do dolo ou suborno é de absoluta nrce sidade para ter
lugar este procedimento contra os llvaliadores, não ba. tnndo
a prova de uma a.valiacão le~iva, f[Uf1 p6dn provir da i~nomncia,

e que os collerdeiros elevPID ilDl'ut'lt' H. si por se 1011varPID em
pessoas dl~E\tituidas dos nl':cf1ssarios conl1l'cimentos, ou por não
recusarem os qlle os não tinhão (lI).

(h) O mister de avaliador nãn é omcio de justiça: Avs. ns. 115 de
24. de Abril de 1:l52. n. 185 de 19 di Outub7'o de 1)51. n. ~Hli de 31 de
Outubro de 1857 e n. 31 dd \'6 de Janei,-o li'! 1-;70; as a,~embléas pro·
vinciaes não podem creal-o com esse carncter.-Av. n. 19 de 8 de blf1io
de 1862.

Os JUÍzes dos orphãos não devem nomear avaliadores contra e dill'

pOlltO na 1eL-Àv. 1t. 195 de 14 de Abril de 18~9.
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§ 7!

Póde recorrer-se das avaliações, ainda que se tenha
concordado nos avaliadores (i33).

CAPITULO XI

DAS DIVIDAS

§ 73

Avaliados os bens, devem verificar-se as ilividas, tanto
as activas, como as passivas (-t3~).

(133) Ainda que por direito romano se não podia appellar
da deci ão dos arbitro;;, comtudo a lei 32 Dig., de Recept.
arbit., que as im o detp.rminava, não foi adoptada entre n6s;
antes, pelo contrario, a ardo do liv 30, tit.16 determina, que
possa apppllar-sp. de taes dflcisõps, e que não possa valida
mpntf' rp.nunciRr-. e em tal caso o direito de appel1ar. Esta
aPP'·l1açii.o deVi! intel'pÕr-se dentro de dez rlÍfts. como todas as
outra"', e tpm !Ipenlt o efi'pito dpvolutivo Além deste recur o
pode tambf'm usar- l' de outro, qual o da reducçiio, implorando
o nobre officio ao juiz, na conformidade da ardo do liv.3 o ,

tit. 17, § 50 e tit. 7 , § 2. Neste caso p6dd o juiz do inventario
determinar que se proceda á outra avaliação, ou reduzir elie
mesllJo a primeira aos seus justo termo, achando com etreito
que não está boa: cito al·d., § 3 (i).

(134) Umas e outras manda de crever a ardo do liv. i o,

tit. 8~, § li, e com toda a rRzão, porqup. au/!,mentando aquella ,
e diminuindo Postas. a hel'ftnça rlividpnda s6 df'poi. da. ua dés
cripçiio e verificadio sP. p6rlp. calcular o patrimonio do defunto,
que é o fim principal do inv ntario.

Nii.o podem ser partidores dos bens que avaliári'io: .J lv. de 21 de
Jt~llho de l.Só,); e não podem servir com e l:rivão, seu cunhado.-Av.
n. 163 de 7 de Julho d'llo{i:J. As penas em que iocorrem os avaliadores,
além das ci vis. são as do art. Ui do Cod. CriLO.

(i) Vejo Val., Pflr " cap. 90 • ns. H> e se!!uintes.
O recurso hoje admittido contra a avaliações é o da Ord. do liv. 30 ,

tit.78. S; 2. 0 -Quando os herdeiros reclamão contra el1as por não haver
"'1z.
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§74,

As activas devem ser verificadas pelos herdeiros (t35) ;
as passivas pelos credores (t 36) .

({35) Apenas descriptas as dividas activas pelo cabeça de
casal devem notificar-se os devedores para as impugnarem,
ou confessarem dentro ele certo tempo, com pena de se haverem
por confessados. Se com eifeito as impugnão, ainda mesmo
verbalmpnte, deve o negocio remetter-se para o conhecimento
ordinario; se as não impugnão, ou as confe são, deve o juiz do
ínvpntario rtecretar a condemnação, e neste caso com pete aos
herdeiros, a qup.m taes (üvidas se deitão em jpgitima, o procp.
dimento executivo contra os devedores confitpnte, ou ha
vidos por taes, á revelia. Se, porém, o herdeiros não quizerem
a ciLação, ou notificação dos devedores hprpoitarios, não p6de
nem deve o juiz decretal-a, e ao depois usará cada um do ditos
coherdeiros da acção que lhe competir (a).

(136) Devem os credores da h~rança, no caBO de serem li··
quidas as dividas, justifical-as perante o juiz do inventario,
com citação de todos os coherdeiros e curador. E :a justifi
cação, para ser attendivel, deve ser tal, que não dpixe a mais
pequena duvida, e que exclua toda a susppita. A confissão do
defunto, ainda sendo feita em testamento solemne, não é prova
attendivel : Guef'l'eiro, Trat. i', liv. i', cap. 10, n. 23 e seguintes.

sido guardada a Decessaria proporção. deve o juiz mandar proceder
a Dovas avaliações por peritos diversos. - Alv. de 14 de Outubro
de 1733, SI 1'; Eça e Leivn, cap. 2', SISI 81 e seguintes.

Terceira avaliação não se faz; lança-se então mão do recurso da
Ord., liv. 3', tit. 17, SI 3.'--Ram. Inst. 07·phan.

(a) As dividas activas, fazendo parte da herança do defunto, poia
representão parte de sua fortuna, devem ser arroladas e partilhadas
pelos herdeiros. Em regra deve ser observada a pratica acon~elllada

pelo autor Da nota supra. isto é. devem os herdeiros fazer notificar os
devedores para virem confessar ou impugnar as dividas; mas vulgar
mente não se observa isto, e, ou se l>laç,i,l) as dividas igualmerHe segu
ras aos diversos herdeil'üs, no caso tle serem ellas em numero sufficiente
para que a cada herdeiro po,s, caber uma ou mais de uma, ou divi
de se catla uma das di vidas pl,r todus os herdeirlls. indo depois cada
um delles haver a parte que lhes compete. Vejo Ram. Inst. Or·pha.».,
~ 116 e nota 8~, • VaI., Part., cap. 8, D.l;'!.
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Excedendo a divida á quantia da-Ord. do liv.3. 0 tit. 59, pr.,
hoje triplicada pelo Alv. de i6 de Setembro de 1814, não se
deve admittil' a prova de testemunhas, salvo havendo provisão
de dispensa. Em caso de duvida, deve o juiz indefirir semp're
a pretenção dos credores, remettendo-os para a via ordinaria,
tend'o em' vista o que a este respeito dizem Peg., á Ord. do
liv. ia, tit. trl, § 40, n. 317, Guel'reiro, Trat. 20 , liv. 60 , Cl\p. 10,
n. l~, e Almeida e Souza, Ac. Sum., tom. lo, § 334 (b).

------
Parece-nos, porém, que nem a Ord. do liv. 10, tit. ,nem a do liv. 40,

tit. 96, impedem que se lance de preferencia a cada herdeiro uma divida
inteira, desde que não Importe isso em offensa da igualdade dos qui
nhões; e esta é incontestavelmente a pratica mais equitativa, por
quanto a divisão de dividas entre os co-herdeiros importa a maior
parte das vezes em perda da mesma di vida, e portanto em prej uizo.

No caso de uma divida avultada convimos em que se use da divi
são, mas quando é a divida de pequena monta os herdeiros perdem
n'as vltlgarmente; porque, se o devedor é um pouco remisso, não lhes
faz conta intentar uma cobrança judicial, cujas despezas podem exce
der muito á importancia da divida.

Parece-nos, pois, que, sempre que houverem bastantes dividas para
se lançarem por inteiro a cada um dos herdeiros, deve isto fazer· se ; e
será observada a igualdade recommendada pela lei desde que não
houver desigualdade nos quinhões, e que as dividas forem igualmente
seguras.

Isto mesmo foi decidiao pelo Sup. Trib. de Just. em Âcc. de 24 ue
Novembro de 1 6 ; em contrario, porém, está o Acc. do mesmo Trib.
de 15 de Outubro de 1873, que confirmou QS da Rel. da c6rte de 4 de
Julho e de 11 de Otttubro de l871.

VaUasco, no cap. 80 , n. l2, de Partit., entende que sámente devem
ser escriptas no inventario as dividas de lue houver um tiíulo
qualquer, porquanto sámente estas estão provadas por documento,

Parece-nos que além destas devem ser tambem escriptas as que
forem notoriamente conhecidas, e as que constarem de testamento.
ainda que não haja dellas titulo algum, porquanto se os devedores as
negarem serão liqnidadas pelos meios ordinarios.

(b) Ao jnizdos orphãos compete admittir ajnstificação dasdividas.
A·v. de 13 de Agosto de 183!. Ao juiz do inventario nas comarcas
gemes compete julgaI-as, pois não constituem demanJ S. - ;ice. da
Rel do Ottro·Prelo do 10 de Março de 187, (Dir.,15-673.) E' Ue o
unico competeflte para apreciar a proceJencia deUas.-Áv. n. 7U de 9
de lIfal'ço de 1872.

Os credores deveráõ instmir a petição em qne pedirem a justificação
de tuas dividas com os titulos ou documentos com que as poss{io
provar. Pelo facto de haver um credor justificado a sua divida no in

24;
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§ 75

Só deve dar-se pagamento no inventario ás dividas pas
sivas, em que todos os coherdeiros convierem expressa
mente (137), demittindo e dominio dos bens que hão de
adj udícar-se para o pagamento dos credores (138).

(137) Neste caso ha uma confissão judicial, que ainda n08
juizos summarios produz a via executiva: Moraes, de Execut.,
liv. 10 , cap. 40 § 3, n. 37. Este consentimento ou confissão deve
ser lançado por termo nos autos, e não prod uzirá eifeito algum
se qualquer dos coherdeiros impugnar a divida, porque então
deverá o juiz desattendêl-a, apezar da confissão de todos os
outros, e da8 provas prod uzidas pelos credores, pela regra
Q1LOd omnes tangit, ab omnilms app7'obari debet.- A discordancia
do curado)." produz o mesmo eifeito, e o curador zeloso deve
sempre oppôr-se a que se decida summariamente aquillo que

.depende de conhecimento ordinario (c).
(i38) Não basta a simples confissão das dividas. para se adju-

ventario não fica inhibido de intentar para a cobrança deila a acção
no juizo commum, pois não se dá a prevenção da acção neste caso. 
Acc. da Ret. da c6rte de 9 de Dezembro de 1873.

As dividas de um casal devem ser pag&s pelos bens a eile perten
centes, ainda que entre elIes hajão bens que a mulher tenha trazido
para o casal. - Accs. da Ret. da c6rte de 20 de Novembr'o de 1 5G, de
15 de Outubro de 1867 e do Sup. Trib. de Just. de 4 de iJ1arço de 1874.

As dividas, ainda que sejão muito avultadas, se justificão por este
modo, e de taes justificações não se paga o imposto de 2 0/0, por nãQ
haver neUas sentença, mas nm simples mandado de preceito.-AvS.
ns.175 de 2 de Junho e N2 de 6 de Outubro de 1851.

O escripto particular reconhecido em testamento é prova bastante,
ain"da no caso de seradivida de grande valor. Assim o decidio oTribunal
da Relação por accordãos de 19 de Junho e de 16 de Novembro de 1 -5.

Para os credores é uti! fazer justificar assim seus creditos. porque
podem ser attendidos e pagos na occasião da partilha, evitando des
pezas e delongas; todavia, se o não quizerem fazer. fica-lhes sempre
salvo o direito de cobrar as suas dividas por meio da acção ordinaria.
Ás dividas confessadas em testamento pagão-se pela terça, havendo
herdeiros necessarios, e pelo montll não os havendo.-P,'ov. de 28 de
;I brit de 1753.

(c) A sentença que julga a partilha, em que separou-se bens para
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dicarem aos credores os bens necessarios para o pagamento
dellas : é tambem preciso além disso que todos os coherdeiros
convenhão e consintão por um termo nessa adjudicação, porque,
para se adjudicarem aos credores em particular bens que estão
em commum e no dominio de muitos, é indispensavel que
todos demittão de si esse dominio por um modo legal, consen
tindo especificamente nessa futura adjudicação: Peg., a Ord.
do liv. i O , tit. 8'7, § 4, n. 242; Guerreiro, Trat. 2°, liv. 6°, cap. i3,
n. 16, e Trat. 4°, lív. 50, cap. 10, n. 34. Neste caBO deve pagar-se
siza dos bens adjudica;dos, porque uma tal adjudicação equi
vale á dacção in solut~tm: Almeida e Souza, Trat. das Ac. Sum.,
§ 334. Depois de adjudicados os bens pela f6rma sobredita
cessão os juros das dividas, porque a adjudicação tambem
equivale á solução. Separarem-se os bens para pagamento das
dividas sem precederem as sobreditas formalidades, e adjudi
carem-se ao cabeça de ca al com obrig~ção de pagar as 'ditas
dividas, ba 1'1'0 do nosso Pana, e deve !l0r isso uma seme
lhante pratica desterrar· se para sempre do nosso foro: Almeida
e Souza, cito loco (d).

pagamento de credores, não autorisa estes a intentarem execução
contra o inventariante, mas apenas serve para documento em acção
ordinaria.-Acc. da Rel. da côrte de 12 de Setembro de 1871.

Em contrario decidio a mesma ·Relaç. por Acc. de 21 de Novembro
de 1873. O reconhecimento de divida feito pelos herdeiros no inven
tario não tem força de confissão judicial para a prova da divida.
Acc. da Rel. da c6rte de 13 de ilfaio de 1873 e do Sttp. Trib. de Just. de
27 de Setemb,'o de 1876. (Di,-. 12-90).

Vejo Lobão, Obrigo Recip., nota ao Si 695, eRam., Inst. Orph., Si 116 e
nota.

As remissões de dividas do casal, feitas pelos herdeiros, pagão im
posto de transmissão de propriedade: Art. 19 do Decr. n. 5581 de 31
de Março de 1874; cahio. pois, a doutrina dos Avs. n. 102 de 1 50,
n. 228 de 1851 n.19 de 1 5.1, ns. 40 I e 405 de 1 '6t e n. 389 de 1865, etc.

Esta disposição extende-se ao conjuge. roeeiro com a differença que
para este deduz-se o imposto da metade do valor dos bens adjudica
dos.-Art. cit., SI unico.

(d) As razões expendidas na nota supra, extrahidas do Si 333 do
10 vol. das Ac. Sumo de Lobão, são de facto precedentes, e o juiz deve
sempre ter em vista a norma alli estabelecida. Quando as dividas
estão reconhecidas. e os interessados concordão em que sejão pagas,
separa·se do monte a porção de bens necessaria para fazer o paga
mAnto; estes bens vão á praça; se o seu producto exceder o valor d~ll

't~
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dividas, pagão-se estas, e o excesso volta para o monte para ser par
tilhado pelos coherdeiros ; se, porém, na praça não apparecem lança
dores para os bens, não são <lstes adjudicados aos credores, como o
pretendem Secco na obro cit., art. 132, e Jlfenez., Juiz. Divis., cap. 2',
SI 31, e muito menos com o desconto da qUlDta parte que se faz nas
execuções, mas são taes bens sujeitos á nova avaliação; e se, indo á
praça, o seu producto não fór sufficiente para o pagamento integral
dos credores, iráõ estes haver de cada um dos herdeirDs a porção
necessaria para a completa satisfação das dividas, na proporção do
quinhão de cada um; e na falta de mais bens tem lugar a discussão
de preferencia en tre os credores: Av. n. 85 d~ 18 de Fevpreü'o de 1865 ;
a7-t. 2125 do Cad. Giv. Porto Nunca, porém, se deve entender que taes
bens, adjudicados para o pagamento dos credores, entrão no dominio
destes: isto sómente se dá quando os herdeiros e mais interessados
consentem em d&r esses bens em pagamento, isto é, quando fazem'
delles uma doação in solu/um; quando são sepllrados do monte
mór, para com o producto fazer-se o pagamento das dividas, deveráõ
ir á praça e observar-se o que acima dissemos: P. da Rocha, vol. 2',
SI 489; Alves. Cons. das leis da Prov, nota 95 e Cons. das Leis Civ.,
3' edic.. art. 1151 e nota 11, e Acc. da ReI. de S. Paulo de 28 de Julho
de 1874, (Dir. 5. 53). Vej. Cod. Civ. P07-t., art. 2119 e 2120. Apezar de
se haver separado bens, podem os credores recusar-se a serem pagos
pelo producto de taes bens, e a recebei-os em doação in solutum; neste
caso, são remettidos para os meios õrdillarios, e por estes deveráõ
intentar a cobrança de suas dividas.

O Av. n. 198 de 7 de Julho de 1870 autorisa a adjudicação dos bens
separados para pagamento das dividas aos credores.

Erit optimum consilium, diz Pona, cap. 3', n. 24, assignarem-se ao
cabeça de casal os bens apartados, pois aliás EÍ á pessoa que deve
pagar as dividas a quem podem demandar os credores: Phreb., pa7·te I,
aresto 1', etc.

Infelizmente essa pratica tem sido quasi geralmente adoptada.
Tem-se entendido que o cabeça de casal é o mais apto para liquidar

a casa, e como tal deve receber os bens assignados ao pagamento dos
credores, para por meio delles satisfazer a estes.

Tal pratica. além de bem pouco razoavel, é a melllOr protectora de
g'l'a,ndes abusos que temos visto nos inventarios.

O in ventario judicial é feito justamente para a liquidação do casal;
não é, pois, ao inventariante que incumbeliquidlll-o; o juiz, e não este,
deve velar para que os bens assignados ao pagamento dos credores
vão á praça; assim se evita o ficarem os inventariantes com os bens
e pagarem .em dinheiro aos" credores. abuso que póde importar em
nada menos do que em defraudação dos demais herdeiros. se os bens
derem em praça mais do que ~ necessario para o pagamento das di
vidas.
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§ 76

i89

Ainda no caso de se adjudicarem bens para pagamento
da divida, não é arbitraria ao juiz adjudicar aquelles que
quizer Jf39). .

§ 77

Devem carregar-se como dividas passivas os alcance
liquido (i40).

(139) Devem primeiro adjudicar-se os moveis e semoventes,
e s6 na falta destes é que podem adjud icar-se os de raiz, co
m gando por nquelle que menos proveitosos forem aos 01'

pbãos por ser a sim que manda proceder a Ord. do liv. 10 ,

tit. 8 , ~ 26, quando a nlienagão dos bens dos orphãos se faz
indispensnv L Feita por outro modo a adjudicação, será nulla,
como feita por modo diverso daquelle que a lei determina:
Almeida e Souza, Trat. das Ac. Sumo § 334, na. nota (e).

(140) Se a defunta invental"iada lives e sido tutora. de seus
filhos ou netos, e tivesse ficado alcançada nas contas, deve o
alcance liquido carregar-se em divida a favor daquelles a quem
taes alcance pertencem. A s ntença de conta é neste caso
um titulo legal já porque manifesta por um modo legitimo a
existencia da divida, já porque produz a via executiva para a
cobrança. Ainda, porém, apezar de tudo isto é neces ario que
os cob~rdeiros convenhão, e que se verifique tudo o mais que
fica dito na nota antecedente (f).

A separação e adjudicação de bens para pagamento de decirna de
heranças estli sujeita ao imposto de transmissão: Av. n. 2'33 de 26 de
Outubro de 1853.

(e) Esta recommendação não deve ser obser,ada tão em absoluto
como a faz o autor, e sómente a prudencia do juiz póde bem regular
em tal caso. E' verdade que a Ord cit., na nota, sómente autorisa a
venda de bens ela raiz des orphãos quando houvel'tal necessidade' que
se não possa escusa?' mas entre nós a importancia dos bens de raiz
depende muitas vezes das dos semoventes, COl110 a fazendas, dos es
cravos, e neste caso a venda dos escravos traria quasi a inutilisação
do bem de raiz.

(f) Dividas passivas, nos inventarios, são consideradas todas as
obrigações da herança a terceiro, mesulO a qualquer dos herdeiros,
o,C:
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§ 78

Ha dividas que, ainda sendo legitimamente verificadas,
não devem ser satisfeitas pelos bens do monte, mas sim
pelos da meiação devedora (14i).

CAPITULO XII

DO FU ERAL E BE~I DA AUlA

§ 79

Tambem se devem considerar como divida no inventario
as despezas do funeral e bem da alma (14.2).

(141) Taes são: 10 , as dividas contrahidas antes do matri
monio, as quaes não devem ser pagas pela totalidade da he
rança, mas sim pela meiação do conjuge quo as contrahio:
Ord. do liv. 40 , tit. 95, § 40 ; 20 , aa que prooedêl'áo da dissipa
ção ou do joO'o, que devem satisfazer-se pela meiação do
dissipador ou jogador: Guer"eiro, Trat. lo, liv. lo cap. 40 ,

n. 56; 30, aquellas a que deu causa o delicto, que devem pa
gar-se pela meiação do delinquente: Guerreiro, cito loc., n. 10;
40 , as do bem da alma e suffragio~, de que fallaremos no cl\lJi-
tulo seguin te (g). .

(142) Estas despezas devem logo legalisal'-se com certidões
. ou documentos attendivei , e só se devem separar bens para
o seu pagamento nos termos da nota 1.38.

soluveis em generos ou dinheiro; sendo taes as rendas. fóros e juros
vencidos, os capitaes mutuados, alcances de contas ou administração,
promessas de dote, tornas de partilhas e semelhantes outras.-Secco.
Orph. P,'at., art. 128.

(g) Vejo Consolo das Leis Civ., Mt. 116 e nota 70 ; Dir. de Fam., Si 6~
e notas, e Valo, Partit., cap. 23, ns. 11 €. 12.- Sobre a materia deste ca
pitulo, Cod. Civ. F,'., arts. 870 e seguintes. Os coberdeiros contribuem
para o pagamento das dividas e encargos da successão. cada um na
proporção de seu quinhão: Art. 870 do Cod Civ. Fr. Oonferem : Arts.
21ló do Cod. Cív. Port. Ur27 do Cad. Gív. Italiano e 135-1 do Cod. Civ.
chileno. Vejo lJlottrlon.Repet. Ecrit, vol. 20 , ns. 437 e segu.intes; Demo
lombe, Cours de Gode Napol., voI. 17, ns. 8 a 65. Cattaneo e Borda,
voI. 20, liv. 3o, tit. 20 , aos arte. 1027 e seguintes do codigo italiano.
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§ 80

i9i

Chamão-se despezas do funeral aquellas que se fazem
antes de sepultado o corpo (14.3); e despezas do bem da

(1.43) L. 37 Dig., de Relig. et sumptib. (un., Gam., Dec. 308,
e G1~er1'eiro, Trat. 2°, liv. 6°, cap. 6, n. 68. São portanto des
pezas do funeral, as que se fazem no toque dos sinos, cêra,
confrarias, conducção do cadaver. caixão, habito, cova, acom
panbamento de frades e clerigos, e outros semelhantes. Não
pertencem, porém, a esta classe as despezas feita na con-truc
ção do tumulo, qu.ando elle é de alguma importancia e diverso
daquelles de que se usa no paiz, cito L. 37, ~ 1, nem aquellas,
que se fazem na translação do cadaver, ainda que o defunto a
determinasse, nem finalmente as de méra pompa e apparato.
A despeza de officio de corpo presente tambem se reputa des
peza do funeral (a).

(a) Tudo aquillo que se gasta com o defunto até estar na sep!l.l
tura se chama funeral, que vem a ser mortalha, cêra, confrarias,
offertas, sepultura, esmolas, offieios de corpo presen te, e tudo se deve
tirar do monte mór e commum dos bens do casal, ex-L. penuU. ff. de
religo et sumpt. funer.- PaNA, cap. 4°, n.25.

Tratando de saber o que sejão despezas do funeral, para vêr quaes
as que com esta natureza devem ser tiradas do monte mór, cita Val
lasco, de Partit., cap. 19, n. 46, a L. do D. de relig. et smnpt.
(uner. em sua integra, e depois aeereseenta:

Nos vero in hoe Regno, lieet legem non habeamus, quce hoe de1iniat,
tamem de eonsuetudine generali distinguimus cit·e.:. hoe. Nam appel
lamus [uneris impensam, os gastos dti corpo p"esente, et sic Don so°
lum illa quce referuntur in dict. lego de ,'eUg. et sumpt, et sic non 50

lum illa quce pertinent ad ftmerandum corpus, scilieet vestiaria, id
est, a mOl'ralha, et locas in quo defunctus humetur, sarcophagi,
veetura cadaveres, et quidquid corpol'is causa, antequam 5epelintur,
neeessario eonsumitul', et ad deferendum corpus ad sepulturam, sed
etiam eleemosince missarum, et orationum quce dicuntur eo die, quo
corpus sepelietur. et quce dantur pro saerificis missarum. et Gonfi'a
ternltatibus, clericis, monachis ferentibus, et eomitantibus corpus,
quod defertur, et quod datur pro ct:reis illuminantibus eadem die, et
ita tam quce pertinent ad cOrptlS humalldtUD, quam qure ad animre
subsidium illo die.

E no n. 49 do mesmo capitulo 19 acereseenta :
6
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alma aquellas que depoi disso se seguem nos suffra
gios (144).

§ 8'1

As despezas do funeral devem ser pagas pelos"bens do

(144) Pertencem a esta classe todas as despezas feitas em
esmolas de missas, officios e mais suffmgios, ou sejão feitos
segundo o u o da respectiva igreja, ou segundo a di posição
do defunto. Ainda que o nosso Guerreiro, no Trat. 2°, liv. 6°,
cap. 6, n. 80, assenta deverem reputar-se despezas do funeral
todas aquellas que piamente se fizerem dentl'o de trinta dias
depois do enterro, comtudo esta opinião é excluida pela obvia
significação da palavra - funeral- e refutada por Vallasco, de
Partition, cap. 19, n. 48 (b).

Veruntamem supradicta omoia cum temperamentoprocedunt, nempe
quod sint regulata juxta statum, et conditiooem defuncti, atque cjus
bana judieis arbitrio, nec detur excessus in sumptibus, ut prel:ipit
j ureconsultus in dict. lego at si quis D. de religo et sumpt. tune/·.

E no n. 50:
Onde si exequutores testamenti immodice et prreter consuetadinem

patrire et personre defuncti in sumiibus funeris ellpenderint impu
tandum erit eis.

Questionava-se no antigo direito se as vestes de luto, cem que os
parentes ou criados acompanhavão o feretro do defunto, devião ser
consideradas despezas do funeral?

Alguns autores entendêrão que sim, porquanto. dizião eUes, taes
vestes estão sem duvida alguma comprehendidas nas expressões - si
quo vcs/iaria-de que usou a L. cito do D. de sumpt. {uner. A celebre
lei do Touro na Hespanha assim o dispoz tambem, declarando que
taes vestes son gastos deZ intierro; semelhante opinião. porém, não
prevaleceu entre nós pelas razões apontadas por VaU. no n. -53
do citado cap. 19 de Partit., e na pratica nunca farão taes vestes
pagas pelo monte. Vej. Ram., Inst. Orph., SISI 118 e 119, e GUC/T.

Quest. 64.

(b) Os suJIragios e legados pi s, e profanos, que se satisfazem
depois de sepultado o corpo, sahem da terça do que o defunto, podia
livremente testar: Pona, cap. 40, n. 26.
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monte CU.i») as do bem da alma pela meiação do de
funto (1.46).

('145) Ainda que alguns doutores, referidos por Guerreiro,
Trat. 2°, liv. 6°, cap. 6, sustentão que a meiação do conjuge
que sobrevive, não de.ve responder pelas dividas do funeral do
conjuge defunto, fundando-se: 10 em que a socipdade, qualquer
que ella eja, expira pela morte de um dos socios : e 20 em que,
nssim como se não communicão as dividas contrahidas antes
do ca amento. tambem não (lpv m communicar-se as contra
hida depois de finda a . ocipdude conjuO'al, comtudo a pratica
tem adoptado o contrario, já porque na sociedade de todos os
bcn são comm uns a todos os socios as de pezas que ella mo
tiva, já porque s6 se presume finda a sociedade conjuO'ul depoi
de epultado o eonjug-e que falleceu primeiro (c).

(146) As despezas do bem da alma, que e:n outro tempo po
dião abrang~r tudo aquillo de que o defunto podia dispôr, não
podem exceder hoje o tergo da terça attl'nta á dispo i :ão da
lei de 9 de etembl'o de 17ti9, 6 qut'. ap zar de suspensa pelo·
decrelo de 17 de Julho de 1'77 , foi comtudo in. taurada. ne. ta

(c) Veja-se Pona, cap. 40 num. 25. «Fuueris expensa, quce ut, ces
alieuum, pll.trimonium diminuit, et ante omuia excommuni acervo,
deduci debet.» At in eo, quo jubet dimidiam partem predictce expenSffi
factce infunerí aucendi, et in exequis sol,eudam esse extertia defuncti
non rectá judicat, cum totum hoc de communi acervo bouorum dedu
cendum est: Gama, Dec. 308, n. 1.

Quando autem tit parti tio, expensce factce presenti corpora, ante·
quam sepulturce mandotur, ex communi acervo deducenda sunt:
ATendes, parte II, cap. 80 do liv. 40, n. S. . •

Com estas duas Jpiniôes coucordão BarQosa á Ord. do liv. l~, tit. 62
Si 13, u. I, e Cardoso. Provão·se as despezas dos funeraes: na ci
dade do Rio de Janeiro, pelos termos passados nos escriptorios dos
funeraes e a que se refere o art. 9l do Dacr. n. 2 12 de 3 de Agosto
de 1 '61 ; nos demais lugares, pelas certidões dos respectivos parochos.
V'allasco, de Parlition., no cap. 19, n. , diz: Etprcedicta'quro appel·
lamus g1.stos d/corpo presente. deducimus de toto corpore heraditatis
ante omnia debita et relicLa, et istos vocat Spin. nttnt. 60 sumpLlls ne
cessarios; reliqllas autem impensas pro anima dedncimus de tertia, e,
itaservatur commul1Íter in praxi. Vejo C071S01. das Leis Diu.. nota 5*
ao art. 119,1,. As clespezas do funeral serão pagas pela herança ainda
indivisa, haja ou não herdeiros legitimarios. - Âl·t. 2116 do Cod. Civ.
POj't.
'P, 25
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§ 82

Tem preferencia a quaesquer outras dividas as que pro
cedem do funeral (1.4.7) . não assim as que procedem do
bem da alma (1.4.8).

§ 83

Ainda que o defunto não disponha cousa alguma a res
peito do bem da alma, póde o parocl:lO respectivo fazer-lhe

parte pelo Alv. de 20 de Maio de 1796. Por este modo se ob
viárão as seducções que um punivel E'goismo. pretcxtado com
o titulo de zelo religioso, fltZia quotidianamente sobre a ie>no
rancia, em menoscabo do espirita evangelico (d).

(147) Por ser do interes 'e publico o sepultarem-se os cada
veres. Para estas dividas gozarem do privilegio da preferencia
no concurso de outros credore , torna-se necessario qU3 as
despezas do funeral fosscm modir.as e proporcionadas á quali
dade, condição e patri mania do defunto: Vallasoo, de Partition,
cap. 19, n. 39. O Cad. Fl'eder., nap-arte II, liv. 10, tit. 20,
art. 20, § 27, regulou as despeza. funeraes. e concedeu a pre
fereDcia aos credores deltas (e).

(148) Emquanto ba credores do defunto não têm os parochos
direito a exigirem a importancia do bem da alma, quc viria
em tal caso a ser page com dinheiro alheio. Só dE'pois de
deduzida:> todas as dividas se deve calcular o terço da terça.
para por elte se satisfazerpm os uffragios ou bens df1. alma.
salvo se os berdeiros o mandão fazer, porque neste caso devem
pagar toda asua importancia, ainda que exceda o dito terço da
terça (f).

(d) O Decr. de 17 de Julho de 1778 suspendeu a lei de 9 de Setembro
de 1769 dos SiSi 10 até o !Io e suspendeu portantp o Si Go della. O Alv.
de2CJ de Maio de l796 instaurou outros §§ da cito lei, que tambem ha
vião sido suspensos pelo citado Dcer. de 177 , porém não nquclle 60
da lei de 1769.- Teia;. de Freit.. Cunsol. das Leis Civ., 3. edição,
nota J2 ao art. 1127.

(e) Vejo Lobãu, Exec. por sent., SiSi 60S a 611.
(f) A nenhumas despezas eom sufTragios por alma do falleeido é

obrigada a herança ou a terça deUa. não tendo sido ordenadas em tes
tamento nos termos do art. 1775.- Art. 2116 do coa. Çiv. Porto .
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o do uso da igreja (1.49) e haver dos herdeiros a sua im
portancia pelos meios legaes (iãO),

§ 8~

Pela legitima importancia do bem da alma e suffragios
são respon aveis os herdeiros á proporção do seu quinhão
hereditario (HH).

(149) Ainda que em outro tempe se defendeu em juizo, e foi
seguida pp.los magistrados e pelos tribu naes, a opinião de não
poderem o parocho fazer suffragios alguns, nem pedir a sua
importancia senão no caso de serem determinadas pelo defunto
em testamento solemne, ou de serem' encommendados pelos
herdeiros, comtudo uma semelhante opinião é excluida pelos
Dt'c. de 30 de Junho de 1790, de 8 de Maio de 1715 e pela lei
de 2.'') de Junl10 de 1776, § 5 e § 9, que auto ri são os usos das
igrt'jas e dioceses, sendo justos e I'acionaveis, e não excedendo
a importancia do ditos suffragios ao terço da terça.

(150) A importancia do bem da alma, ou elle seja deixado
em testamento, ou encommendado pelos herdeiros, ou feito
segundo o u o da iO'reja não póde ser executivamente deman
dada, já porque o procedimento executivo não póde admittir-se
senão nOR casos expre os na lei, já porque. con istindo o pa
gamento dos officios em off rtas dc certos e dt'terminados gene
ros, cujo preço precisa liquidat'-se, é o procedimento executivo
repellido em tal ca o pela lei que o reprova em quantias illi
quidus: Ord. do liv. 30, tit. 86, 20, Moraes, de Execut., liv. 6°,
cap. 60, n. 9. Devem portanto o parochos recorrer á via ordi
naria, quando no inventario se lhe não adjudicarem bens para
seu pagamento, com as fOl'malidades que di emos na" no-
tas 131 e 138. '

(151) Se a herança e dividia em parte iguaes, cada cober
deiro re ponde tambe~ por uma parte igual das dividas, e por
con equencia da impol'tancia do bem da alm,t que tambem é
divida; e se com effeito se dividio em parte, de iguae , res·
ponde cada um p,.O-1'a1a. O legatario da terça, o coherdeiro,
que por ella e inteiI:ou do eu dote, na conformidade da
nota fi7, respondem pela terça pal'te das di vida : A lmeida ti

SU1~za, Ac. Sum., dissert, ".•
q~
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CAPITULO XIIl

DO TESTAMENTO

§ 85

Otestamento deve ajuntar-se ao inventario (i52).

§ 86

Se o testamento depender de reducção á publica-fór
ma (i53), deve elht fazer-se perante o juiz do inven
tario (1M).

(152) O te tamento é uma parte el>sencial .1('1 inventario, por
ser ua. ua conformidarle que o juiz urve regular a partilha,
relati.vamente á parte UOI> benl> de que o testador podia livre-
mente dispôr (a). I

(153) Ainda que os test:\Inentos cerrados, f~itos no tf'rmos
da Ord. do liv. 40 , til. 80, § 1, e os abertos, feitos no livro das
nota, na conformidade da cito Urd., § inicial, não dependem
de ser reduzido~ á puhlica-f6rma, não acontece o mesmo ao
que são feitol> pp,lo téstarlor ou }Jor qualquer pp,ssoa privada
e que nfto ~~m tl'rmo de approvação na. costas, TI m aquelle
que se fazem pai' pa.l:wra ao tempo ria morte, poil> qu tanto
uns como outro. devem ~er reduzido á publica-f6rma, na cou
formidade da cito Ol·ri. §§:3 c 4 (b).

(154) Ao juiz, a quem comJ1rt" o invrntario, compete tambem
POI' dependeneia n. rpducção do tr'. t:lmrnto. U mario pratico de

(a) O art 41 do Regul de 2 de Outubro de 1331 manda que os testa·
mentos ol'iginaes depois. de registrndos, sejão guardados no cartada
da provedoria, e emmassados com os do mesmo ann Ord. do liv. 10,

tit. 62, não mandava archivar os testament,?s, como o aJ'firma com justa
razão o Dr. Teix. de Freita.s na nota nal) al't. 1091 de sua Consolidação
das L~is, e tania que no ~ \)0 diz aqnelJa Ord. que os testamenteil'os e

• outl'as pessoas, qll tiverem carregas de (umpl'll' algulls t stamentos,
lh'osvão mos 'Ta r, o que Jaz acredi tar qne el poder do testamenleiros
é que fica,iio os test.amentos accre ce que a lei de 7 de Janeiro de 1701

'manJava entregar ás pal't os testa.mentos depois <le registrados.
Antes da disposição do Reglll. appensavão-se os tustamentos origillaes
aos,antos de inventario. '
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se fazer a reducção dos testamentos, que dependem deUa, é o
seguinte. Faz-se requerimento ao juiz, declarando a fórma da
disposição, se ella foi verbal, ou aj untando li propria, se foi
feita por escripto; diz-se no requerimento que a dita disposi
ção foi presenciada pelas testemunhas, que logo se nomêa, e
accrescenta-se !'Jue o testador estava em seu perfeito juizo
quando assim dispôz, e quP., sem mudar de vontade e sem con-

O Sr. conselheiro Rebouças não concorda com o Sr. Dr. Teix. de
Freitas em que sej a boa a pratica. estabelecida pelo Reg.; não uos
parece censuravel tal pratica, antes, pelo contrario, principalmente
attendendo á importancia que tem um testamento. ao qual póde ser
muitas vezes necessario recorrer e consultar, acreditamos que em
nenhum lugar poderá elle estar melhor do que arrecada o em juizo,
aonde, quàndo menos seja. está livre de desapparecer por qualquer
descuido da parte.

(b) Os testamentos cerrados e os feitos em notas não necessitão, para
produzirem eITeito, que sejão re uzidos li publica·fórma, e isto porque
em qualquer delles intervem o o1llcial publico, que poria por fé a ve
racidade e identidade do testamento: 110 caso dos lestamentos cerrados
o tabellião lavra o instrumen to de approvação ; no caso do testamento
feito em notas é o tabellião quem o escreve. Foi attendendo li garantia
que o[erece nestes dous casos a intervenção do omcial publico. que a
lei não exigio a reducção á publica·fórma dos testamentos dos S\ I. e
inicial, tanto que no caso do testamento il-berto da Ord. do liv. 4.,
tit. SO, S\ 3·, é exigida a reduccão á publica·fórma unicameute quando
tal testamento, não sendo feito por tabellião. não tiver instrumento
publico de. approvação nas costas.

O testamento nUl1cupativo. de que trata o Si -to da Ord. cito necessita
ser reduzido ii. publica-fórma, porque sem esta reducção tal testamento
não exi te: exist lU aponas a to-tcmunba que ouvirão as di posições
de ultima vonlade feitas pelo testador; mas para qU6 exista o testa
mento, e para que pus ão ser cumpridas as di po içõ's do testador, é
de absoluta necessidade que as testemunha venhão a juiz declarar
quaes forão essas disposições, para serem elias reduzidas a escripto, e
por ellas se pode" fazer obra.

Ha\una quostão de grande alcanco pratictl, e que nos parece mere
cer ser tratada alllr!. flual é a de saber se o testamento feito por qual
quer dos modos pre-criptos na Orei. lil' -10, tit. O. SiS\ iuic. 10 e !'lo,
~endo nuUos por falta do qualquor solemnidade. nã pode valer como
llullcupativo, e com tal ser reduzido li. publica·[ol'Illl\?

A Ord. do li". 40. tit 'O estabeleceu em seus paragraphos, di verso
modo de f zer-se um testamento; a cada um doss modos ligou a n
cessi lade de solemllidades especiaes, cujo concurso é essencial para a
validade do testaménto; ora, desde que o testador escolheu qualquer

~
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valescer da molestia que tinha, falleceu. Pede-se em remate
que, cita9-0s todos os interesflados na herança, proceda na
inquirição das testemunhas nomeadas. Inquiridas as ditas
testemunhas pelo propl'Ío juiz, que neste ca o não deve dar
commissão, fnem-se-lhes os autos conclu os. Se todas as tes
temunhas em numero legal forão conformes, julga a disposi
ção por boa e v,l]josa : se alguma dellas discordou em cousa

desses modas para fazer por elIe o sell testamento, com tal preferencia
parece que excluio os outros modos de testar que lhe facultava a lei.

Acc,resce que os testamentos feitos segundo as disposições dos §§ ini
cial, lo e 30 da Ord. cit., differindo entre si, dilferem igualmente muito
do que é feito na conformidade do § 4.0

Este ultimo modo de testar foi uma verdadeira ooncessão, que a lei
fez em favor das di 'posições de ultima vontade, e tanto que farão nelle
dispensadas muitas das formalidades esseneiaes nos outros, e facili
tados os meios para, que 'tal testamento po:'> a prevalecer i em compen
sação, porém, a lei ód,en tel:on edell quepodesse algllem testar por tal
fórma quando se al:hasse proximo ú. morte, e não convalecess lia en~

fermidade.
Sendo, pois, tão distinetas entre sias diversas maneiras de testar con

cedidas pda lei, e sendo o testamento nunl:upativo unicamente admis
sivel nos casos excepcionaes de que trata a Ord. do liv. 40 , tit 81:, §4.0 ,

parece que desde que algue01, esoolhendo ullla das f6rma$ de testar, o
que importa exolusão das outras, não observou as soleOlniclacles exigi
das pela lei, o te tamento estará inteiramente nullo, e per eUe não se
poderá fazer obra, devendo ser considerado como se nunl:a hbuvesse
existido.

E', porém. inwntestavel que a lei protege as disposições <:le ultimn
vontade, pois que estas importão na prnntia do direito de propriedade
que a lei não pôde négar : e se a faculdarle de testar, 110 caso da exis
tencia de filhos, reduz-se li da terça parte dos bens do testador, não quer
isto dizer que a lei fizesse semelhante restricção por lhe serem ouiosos
os testamentos e mais sympatbicas as successões legiLimas, mas, sim,
porque o abuso e a fraude, que tudo podem pervener e en venenar,

-podião fazer da faculdade ampla de testar um meio de prejudicar
áquelles a quem a natureza, o sangufl e a fraqueza dão j llS !I proLel:çào
do testador e li paI: tilba de seus bens

ALtendendo a e~sa protecçi:io, que o din,ito l:onl:euo ás uispo~ições de
ultima vontaue, foi !Jue 03 escripLOres prof;llrárão salvar da nulUdade
os testamentos 'que, tenuo sido feitos quando o testauor se Rl:hava no
leito de mône, fo. sem todavia eivados <.lo defe.itos ou faltos de solem
nidades que podesselll al:arretar a nulliuado.

O meio por elles imaginado foi fazer valer tae~ tesLameutos cOUlO
l}llllCupativos.
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essencial, declara a dita disposição por nuUa. Não póde redu
zir-se ã publica-f6rma qualquer testamento com menos de
sei te temunha_ varões, salvo sendo feito ao tempo da morte
c não convalescendo o te tador, porque em tal caso tambem,
as mulhere. são admittidas: cito Ord., § 4.0 Antes da inquirição
das testemunbas não se deve dar vista a quem pretender im
pugnar a reducção, po~que p6de morrer alguma delIas e resul-

Comquanto a maior parte dos escriptores tenha entendido que
qualquer das especies de testanlentos, quer os do Si inicial. qller os
dos SiSi lo e 30 da Ord. do liv. 40, tit. 0, pos tio, no caso de serem nullos
por falta de uma das solemnidades exigidas pela lei. 'ialer como nun
cupativos, todavia alguns autores, e entre eUes Lobão, combatêrào tal
opinião quanto ao testamento do Si lo, i to é. ao testamento cerrado,
admittindo-a unicamente, quanto aos dos SiSi inicial e 30 da Ord.
citada.

Lobão na disserto 4., inserta no 40 vaI. das Not a Mello, pretende a
principio combater a possibilidade da roducção dos testamentos á pu
blica-fôrma parA. valerem como nuncllpativos; ma no n. ti, admitta
que os testamentos dos SiSi iaic. e 30 pos :lo ser reduzida, e valerem
como nuncupativos quando aITectados de alguma nullidade; mas,
quanto ao do Si lo, entende aquelle autor que não póde em caso algum
ser reduzido ii. publica-fórma.

Fundamenlando, porém, esta sua opinião, Lobão cahe em palpa,el
contradicção.

Depois de ter proclll'ado mostrar no Si 70 da disserto cito que a na
tureza do testamento cerrado, ou mystico, repelle a possibilidade da
reducção de tal testamento a nuncupati'o. pois que são estes dous
testamentos, por assim dizer, a antithese um do outro, passa no
Si 80 e seguintes a dar as razões de ua opinião.

A argumentação do illustre pratico é. porém, infeliz, pois que o
coUoca em completa contradi~ção com o enunciado do Si 6.0

Tendo dito neste paragrapho que os testamentos dos SiSi inic e 30 da
Ord. pndem ser reduzidos a nuncupativos, pai que elles participão
da natureza destes, declara no Si (10 que o te tamento do Si lo não póde
ser reduzido l:Í publica-fórma para valer como nuncupativo; porque,
l1a'-cndo a Ord. do liv. 40. tit. MO marcado quatro modos de test.a.r, e
cada um destes sujeitos a solemnidades e_peciae ,para que o t ta
menta feito possa ser valido. é essencial que nelle bajão sido obser
vada as solemnidades exigidas pela lei: como póde, pois. o testador
dispól' por certa fórma, e J'azlll'-stl valer o testam nto por outra fôrma
diversa? Ou, pergullLa elle. cingindo-se a testar Am umada formas,
está no arbítrio do testador querer que. não valendo pGr essa, ,alba
por outra, com que se não conformou?

Este argu menta, como se vê, prova demais, porquanto a razão n.Ue
~,,::>
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tal' dahi um prrjuizo irrepn.l'fl.vel. Ainda que Mel. Freire, liv. 3',
tit. 5, 5, na nota, diz que p6de provar-se o t". tamento com
duas ou tres testemunhas, se tiverem morl'ido as outras,

apresentada milita tambem em relação aos testamentos dos §i\i inicial
e 30 da Ord.

O argumento deduzido no i\i 12, do simile que Lobão procura. tirar
da disposição da Ord. do liv. 40, til. 19 i\i 10, na qual se diz, que deve
entender-se que as partes quizerão contratar por escripto, não só
mente quando elias o declarão expressamente, mas ainda quando se
contenlão com manifestaI-o por algum acto. e que portanto, desLle que
o testador escolheu a fórma do testamento cerrado, entende-se que
sómente por essa fórma quiz testar, e não por outra qualquer; tal ar
gumento, não nos parece de força alguma. porquanto falta o simile
entre a escriptura d0s contratos e a dos testamentos.

A quinta razão apresentada no Si 1-1. é tão contradictoria com o Si 60 ,

como a dos Sii\i 90 elO, p.:>rquanto se a lei não admitte as metamorphoses
dos testamentos do Si 10 da Ord. em nnncupativos, tambem não póde
actmittir que os dos SiSi inic. e 30 se metamol'phoséem.

Contra a opinião discorrérão muitos autores. e entre elles Oordeiro,
na duvida 10. ns. 2, 3 e 4, e Pinh~iro. dispo ~. secç. 64 , i\i 2°, n. 157.

Convem. porém, notar que os escriptores. que sustentão, com os
dous acima citados, a opinião contraria á de Lobão, exigem todavia
duas condições para que a sua opinião prevaleça: a lo é que 9 tes
tamento cel"7"ado tenha as condições necessarias para o nuncupativo;
a 2o é que o testador, fazendo o sen testamento por aqnella fórma,
não hovesse declarado que queria que o sen testamento fosse cerrado,
com exclusão de qualquer outra f' rma de testamentos.

E' assim que, diz Cordeiro no lugar citado:
Tradunt itaque communiter DD. quod quando scriptura testamenti

habetdefectum institutionis heredis, vel subscriptionis ipsius testa·
toris, vel aliquIJrum testium, vel alium similelll, ex quo sit nuHum
testamentum, attenta forma Ord., li\'. 40, tit. 80 ut tenent DD.

Potest nihilominus valere testameutum tanquam nuneupativum,
si habeat requisita necessaria testamenti nuncupativi. Vide Gabr.
Pereira, Dee. 51, n. 7: Pinh .. Parto L dispo 2., secç. (io, n. 157.

Limitatur-prceLlicta sententia in casu quo testator se restrinx.it ad
testandum in scrilltis; quia tunc sit scriptLtl'a 'de substo.ntia testll.
menti.
. Quando autem testator dicatur se restrinxisse au testandum inscrip
tis, alii probant ex. eo, quod testamentum fecisset coram notaria, et
servata forma testamenti in 'scriptis, unde bene censetur in scriptis
voluísse testar i. \

Pinheiro, na disp. 2., secç. 6', § 20, n. 137, expressa-se do seguinte
modo:



SOBRE O PROCESSO ORPHANOLOGICO 2üi

comtudo eu assento que eUe deve entender-sp, do caso da Ord.
do liv. 3°, tit. 60, § 6, isto é, quando se tratn de provar a

Secunda di:fIlcultas est, utmm quando testator elegit formam tes
tandi in scriptis, et secllndum eam testameJ;ltum fuit nuUum ob de·
fecturo alicujus solemnitatis, valeat saltem ut nuncupativum, si
reperiatur factum cum solemnitate sufficiente ad testamentum Dun
cupativum?

Respondetur, si testator se Don restrinxit ad formam testamenti in
scriptis, seu clausi, valere tale testamentum ut Duncupativum j secus
autem, si se ad prredictam formam restrinxit.

Ratio prioris partis est, quia quando quis testatur, censetur in
dubio veUe suam dispositionem valere omni melióri modo quo potest,
L. 3, D. de milito testo

Item quia dispositio testatoris intelJigi debet, ut comprehendat Cll

sum, de quo si fuisset interrogatus, respondisse se ita velie disponere:
satis aut per se eonstat, quod quando testator se non restriru.it ad
formam testandi in scriptis; si interrogaretm an veliet ut suum tes
lamentum valeret, saUem ut nuncupativum, responsurus esset am
mative. Ex quibus fundamentis constat, traditam resolutionem
procedere, etiam si in testamento non dicat testator, quod vult ut
valeat omni melióri modo quo potest : licet quando talis clausula ad
hiberetm, citra omnem dubitationem procederet.

Ooncordando Oordeiro e Pinheiro em que podem ser reduzidos II

valer como nuncupativos os testamentos feitos segundo o Silo da Ord.
do liv. 40, tit. 80, desde que eUe apresente as condições necessarias
para um testamento nuncupativo, segue-se que sómente poderá tal
testamento ser reduzido a nuncupativo quando concorrerem as tres
condições:

Primeira, ter sido feito á hora da morte do testador, e não ter este
convalescido da enfermidade;

Segunda, ter sido feito perante seis testemunhas;
Terceira, não se ter o testador l:estringido ÍC fórma do testamento

cerrado. Benedicto Egydio, citado em Lobão. adrnitte a reducção neste
caso, mas unicamente havendo o COllClll'SO das condições acima nu
meradas, as quaes eUe julga indispensaveis.

Apezar elas expressões que empregou no lugar supra citado, 001'

deiro procllrou combater a opinião de Egydio, e mostrar que, para o
testamen to do SI lo valer \lomo nuncupativo, não ha necessidade de ter
sido feito pelo testador á hora da morte, mas quo ainda no caso de
ter sido fei'o em vida póue ser reduzido.

Para provar esta opinião estriba se Oordeiro em diversos argll
mentos, dos quaes nos parecem de maior força os seguintes:

Nos ns. 19 a 22 àrgLlmenta o citado escriptor, dizendo qlle o caso
de redLlzir-se á publica-fórma um testamento de SI 10 da Ord., para

'o~ 26
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existencia e theor do testamento aue se reduzia, e que depois
de reduzido se desencaminhou, e não do caso em q:lC se trata

fazêl-o valer como nuncl1pativo, é imprevisto pela nossa lei: e sendo
a lei romana a primeira subsidiaria, nos casos em que a nossa é
omissa, deve-se por elia regular a materia; ora, pelo direito romano,
não sámente se potlia testar nuncupativamente in exlrelttis. como
ainda em estado de saude; portanto, se o testamento cel1'ado houver
sido feito no estado de saude, com as solemnidades do testamento
nuncupativo, póde como tal valer, por isso que por aql1elle direito
podia valer o testamento nuncupativo feito em estado de saude.

Esta argumentação, como o faz vêr Lobão no Si 2S da disserto cit.,
é de- nenhuma procedencia. porquanto. se é omisso na nossa lei o caso
de reducção de um testamento cel'rado a nunrup{/tivo, não é nem
sequer duvidoso quo o testamento nuncupativo sómente póde ser
feito entre nós á hora da mone; as expressões ao terrvpo de sua "wrte
e porém co1t1;alescendo o lestador da dita doença, o tal testamento
será nullo e de nenht~m. etrdito, de que usa a OreI. no Si 40, nenhuma
duvida deix.ão de que sómente na época da morto póde SOl' feito entre
nós o testamento nuncu pativo; e se pA.ra valer como tal é preciso
que o testamento cerrado seja feito com as solemnidados do nuncupa
tivo, é claro que deve tambem ser feito á hora da morte.

O segundo argumento do Cordeiro é o por elle e:llpregado nos
ns. 23, 24 e ::J5 da dt~vida acima citada, e vem a ser: que a Onl. do
liv. 40, tit. SO. tratou no Si 40 unicamente da fórma do testnmentõ
nuncupativo mais vulgar, qual é o feito li hora da morte, mas não
excluio os que se fazem em estado de saude, A resposta dada por
Lobão no $ 2.1 da disso citada nos parece cabal.

A Ord. estabeleceu fórmas de testamentos para o estado de saude
e revestio-as de solemnidades especiaes, e, como uma concessão, es
tabeleceu o testamento do Si 4°, para a h19ra da morte, declarando
positivamente que, sómente fallecendo o testador, poderá tal testa
mento ter vig..Jr: como usar, pois, em estado de saude de uma fórma
de testar que a lei estabeleceu unicamente para a hora da morte?

As demais razôas apresentadas por Cordeiro nenhum alcauce têm,
e mesmo quando ello pretondo refutar a opinião de B. Egydio limi
ta-se a l'epetir os ,mesll1os argllmentos, por slIa nn.tureza improce
dentes e insustentaveis.

Quanto á segunda condição ex.igida pelos AA., para se porler efrec
tuar a redllc,iio do te tamento cerrado a nuncupntivo. isto é, o haver
aquelle sido feito perante seis testemunhas, nenhuma duvida se
suscita.

Quanto á tercoira, isto é, que o testadar, tendo escolhido para
testar a fórma do Si 10 da Ord., não se houvesse restringido a essa
fórma, excluindo as outras; parece·nos que a este c'aso é que tem



50BRE o PROCESSO ORPHAXOLOGICO 203

da reducção, porque a uma tal opinião parece resistir a cito
Ord. do liv. 40 , tit. SO,§§3° e4. 0 Da sentença que julga a

applicação R regra inserta na L. 3- de testam. milit., e repetida por
Pinheiro, quando diz: qt''l.ndo quis testatur, censetur in dubio veUe
suam disposition~m valere omni meliól"Í mod9, quo potest.

E na verdade, se o testador se restringio á fórma do testamento
cerrado, foi na supposição de que o te tamento por elle feito fosse
valido, e não porque, obedecendo a um capricho absurdo, quizesse
manter a fórma de testar por eUe esc.olhida, ainda em detrimento de
suas disposiçõ s de ultima vontade, o que teria lugar se se susten
tasse que não podia tal testamento. ser reduzido á publica-fórma e
valer como lll111cupativo, desde que o testador o houvesse escolhido
com exclusão de qualquer outra fórma de testar.

Apezar do grande numero de escriptores q'.le entendem ser-possivel
a reducÇ<'io do testamento cerrado a nuncupativo, desde que tenha
elle sido feito com as solemnidades do § ,lo da Ord. do liv. 4.0 , m. 80,
parece-nos, não pelas conLradictorias razões apresentadas por Lobão
desde o § 8 ao § 17 da di :lo 3-, UO vo1. -lo, das Not. a MeUo, mas pelo
que elle lcntou xp nder no § 70 , que tal reducção é impossivel,
porquallto é repellida pela natureza dos dous testamentos, cujas fór
mas sãu inconciliaveis.

E senão, vejamos.
R' da ossencia do testamento cerrado que as testemunhas, e o proprio

tabellião que lavra o termo de approvação, ignorem absolutamente
as disposiçõ~s do testador; é da essenda do testamento nuncupativo
que as testemunhas oução bem as disposições do teslador, pois, peles
depoimentos que ellas prestarem em juizo, é que se ha de orgallisar
o testamento: como é, portanto, possivel que em caso algum o testa·
mento cenado possa ter a solemnidade da audição das disposições
pelas testemunhas?

No testamento de notas, ti no do § 30 da Ord., sim, porquantollO
primeiro o testador dita perante ellas as suas disposições ao tabellião ;
no segundo o testador, ou a pessoa privada que escreve o testamento.
é obrigada a lêl-o perante as testemunhas: mas no testamento
do § lo ?

E' de tanta força esta .consideração, que os autores, que sustentárão
a reducçã do testamento cerrado a nuncupativo, uão conseguirão
destruil·a: cOl1tentárão-se cml1 illudil-a.

R' as im que Cordeiro, p.'ocurando mostrar como se ha de reduzir
tal testamento, a nuncupativo diz que as te temunhas se limHaráõ
are onhecer os sellS signaes e a authenticidade do testamento. e de·
poráõ que, com eU'eito, é aquelle o testamento que o testador entre
gáTa a<r tabellião, declarando ser o seu, e que o linha por bom, firme
e valioso; é este lambem o modo pratico que Lobão acha possivel e
aconselha como o ullico a seguir-se na. cit, dissert" §§ 58 a 64.
1\02.
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disposição por boa e valiosa compete o recurso de embargos

Tal testamento, porem, parece-nos que seria, como o diz Huberus,
citado em Lobão no ~ 17, um testamento ?nonstruoso: dir-se-ha por
ventura, que, depondo as testemunhas ser aque11e o testamento que
virão o testador entregar ao tabellião, dizendo ser o seu, e que o tinha
por bom, firme e valioso, estará assim preenchida a solemnidade da
audiçãe das disposições testflmentarias, condição essencial para a
eJÚstencia do testamento nuncupativo ?

Não, por certo.
Nem se diga que a. prova da autbenticidade do testamento. e o

reconhecimento dos signaes das testemunhas, uuicas solemnidades
possiveis neste caso, visto repeilir a natureza do testamento cerrado
que se conheção as suas disposições, bastão para organisar-se o tes
tamento nuncupativo, que deve substituir ao cerrado que se acha
nu110, porquanto para a formação do testamento nuncupativo de
nada vale a prova da authenticidade de oulro t.estamento, o que se
exige é que as testemunhas deponbãe sobre as disposições feitas pelo
testador: só assim se pócle fazer um testamento nuncupativo. Ac
cresce, que o facto de redu.zir-se a nuucupatiTo um testamento cerrado
indica claramente qu.e este desapparece, e que em seu. lu.gar fica
aqueile: ora, como ha de o testamento nuncupativo su.bstituir valida
mente o cerrado, qu.e é nuilo, se.a esse testamento nuncupativo tam
bem falta uma solemnidade, o qu.e o torna tambem nu11o? E que
vantagem póde haver em substituir-se um testam~nto nullo por outro
que tambem oá?

E' mais jurídico o dizer-58 que a natureza do testamento cerrado,
não se podendo de fórma algu.ma combinar com a do n'uncupativo,
quando aque11e á nullo, não se pôde publicar como nuncupativo
e deve caducar: se o testador deseja salvar as suas disposições, e
quer que eilas sejão observadas, o unico reGurso que tem é reunir
ao testamento cerrado a clausula codiciLlal', e então as disposições
feitas no testamento nu.llo prevaleceráõ, porque este poderá ser cum
prido como codicillo.

E' esta a unica opinião que nos parece sustentavel em face da
Ord. do liv. 4.0 , tit. 80, e do nosso systema de dil·eito.

Estas difliculdades, que vemos surgil' qliando se trata da redu.cção
do testamento cerrado á publica-fórma para valer como nu.ncupativo,
não existem em relação aos testamentos dos ~~ inic. e 30 da
Ord_ cito

Nestes as testemu.llhas têm necessariamente de ouvir as disposições
do testador, quer dictadas ao tabellião (no caso do ~ inic.), quer lidas
depois de escripto o testamento ,no caso do ~ 30 ) ; portanto, desde que
qu.alquer destes testamentos fór feito pelo testador á hora da morte
e-perante seis testemunhas, se estiver viciado por álgu.ma nullid'ade,
poderá. ser reduzido á publica-fórma, e valerá; como nu.ncupativo.
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ou de appellaC}ão; mas esta não tem e:ifeito suspensivo, e sem

Antes de concluir esta nota devemos referir um argumento em favor
. da opinião contraria á que sustentamos, relativamente á reducção do
testamento cerrado a nuncupatiYo, argumento esse que tem alguma
importancia por basear-se em uma opinião de Metio Freire. cujos pare
ceres acatamos com o respeito devido a tão eminente mestre.

Entendeu este illustre jurisconsulto que o facto de haver a Ord. do
liv. 40, tit.8o, SI 40, concedido que nos testamentos nuncupatlvos ser
vissem como testemunhas as mulheres, quanJo fór feito o testamento
á hora da morte, autorisa a opinião de que a lei quiz dar entender
que a presença de taes testemunhas sómente é permittida quando o
testamento nuncupativo fór feito á hora da morte, e que não quiz pro
hibir que se fizessem testamentos nuncupativos em estado de saude,
mas sim, que neste ultimo caso, não podião entrar mulheres no numero
das testemunhas, as quaes devião ser todas varões; ora, a prevalecer
esta opinião, e podendo ser feitos testamentos nuncupativos em
eSlado de saude, seguir-se-ha que poderáõ ser reduzidos li. publica
fórma e valerem como nuncupativos, não sómente os testamentos
dos S;SI inic. e 30, feitos á hora da morte, como os que forem feitos em
tempo de saude, opinião aliás combatida pela quasi generalidade dos
escriptores.

Apezar, porém, da apadrinhado por tão grande mestre, a opinião de
Metio Freire nos parece insustentavel, o isto pelas razões expostas
no decurso desta nota, e sobre alguma das quaes não duvidamos
insistir pa ra maior clareza.

Em primeiro lugar, como o faz notar Lobão no SI 9 da disso supra
cit., a Ord. do liv. 4°, 1;!t. 80, estabelecell tres modos de testar no estado
de saude, e, pemlittindo que tambem se p~desse testar nuncupati
vamente na fórma do SI 40, declarou positiva e expressâmente que
esta fórma de testar era restrictamente concedida quando o testador
se a~hasse á hora da morte: como, pois, se poderá entender, sem
ferir gravemente'a disposição da lei, que tal fórma de test-ar se póde
tambem empregar no estado de saude? E' abusiva a pratica de
reputarem-se testamentos nuncupativos e reduzirem-se disposições
escriptas por fallecidos, e ás vezes escriptas mnito antes dos fal
lecimentos: Consolo das Leis Civis, 3- edicç., nota 30 ao arl. 1062.

Em segundo lugar, a permissão para ser o testamento do SI 40 teste
munhado por mulheres, é uma concessão especial da lei, qn a fez em
attenção ao estado do testador e á difliculdade que poderia haver em
encontrar seis testemunhas 'Tarões.

Em terceiro lugar, fin~ll1lente. se a ordenação citada declarou no
SI 40 que o testamento nuncupativo sel-d nullo e de nen/nml etreito se
• testador convalescer da doença de que receiava morrer, como se po
derá sustentaI' que tal testamento se possa fazer estandg. o testador
no gOZG de saude?
Ao3
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embargo della se eleve a dita disposição attender n~ par
tilha (e).

Esta razão nos parece decisiva:
O testamento nuncupativo é valido se o testador fallt'cer da mesma

enfermidade durante a qual o fez. As expressões- ao lel'l'lpo ela morte
de que USA. o !li final da Ord. do liv. 40, tit 80, nno se referem á nltima
agonia, por faltar ao agonisante o juizo são e o animo de testar, con
dições indispensaveis da ultima vontade: Aoe. da Rel. do OI.WO Preto
de 2-1 de Abril de 1877 (Dil·. 13, 330).

(c) Não perante o juiz do inventario, mas perante o da provedoria,
deve sempre correr o processo de reducção do tesLameRto nuncupativo
á publica·fôrma, Lei de 3 de Novembl'o dI.! 18: O e Av. n. 3 de 2·1 de
Feve?"eiro de 18-18; apezar de accreditarem algl\lls, ainda depois do
art.83 do Decr. n. 4d2-1 de 1871, que a competencia dos juizes commuu
esta subsistente: Pdl·el. JIlalh., Man. do Proc. dos l~eilos,!li IHtl, n. 1,
nota 1339; Alves, Consolo das Leis da Proved., !li 79, nota 2:l.

Nas comarcas geraes os julgamentos de taes reduc~ões competem
aos juizes de direito, não aos municipaes: Dil'., vol. 50, pago 99, e
vol. 6°, pago 2S8.

Quando o testamento feito em livro de notas tiver de ser reduzido ó.
publica-fôrma para vigorar como nuncupativo. ou os dos !l)!l) 30 e 40 á
publica forma, a' falta de uma testemunha que assignou o testamento,
e que ouvio as disposições do testador, prejul1iGa a reducção?

Gomo se vê uão tratamos aqui da reducção dú testamento celTado
a nuncupativo, porque eutendemos que tal reducçãQ não é possivel.

Dividamos a questão. e tratemos em prim iro lugar de veritical" se
quando se procurar reduzir a nuncupativo um testamento feito em
notas, que esteja vicial10 por alguma nullidaue, a falta de uma das tes
temunhas prej lldica a reducção Y

Alguns autores, entre os qllaes Pinheiro de l'dsta,nentis, dispo 2-,
secç. 6-, !li 20, n. 16;, entendêrão que a falta de uma das testemunhas
que assistirão á factura do testamento de notas, e qlte ollvi.rão por
tanto o testador dictar as SltaS disposições ao tabellião, não prej lldica
a reducção de tal testamento a nuncupaLivo, porquanto, dizem elies,
existindo neste caso a escriptura lavrada pelo tabeUião, oflicial pu
blico que dá com a fé que merece garan tia aos actos 1ue pratica, é
uma prova bastante da veraciddde das dispo ·ições d testal!(i)r \' I aci
dade que de nenhllma fôrma fiGa abalada com a falta do depoimento
de uma testemunha,

Esta argumentação niLo nos parecQ em nada procedente. môrmento
desde qU(} se attender a que baséa·se ella em evidente confltsào.

Pinheiro parece entender que a escriptura do testamento, lavrada
pelo tabellião no livro de notas, vigora, estando nullo o testamento, e
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discorre como se se tratasse de l'eduzir o testamento á publica-fórma,
(como no caso do ~ 30 da Ord. do liv. 40 , tit. 80), para ter elie validade.

O engano é manifesto.
O testamento feito em notas está no caso vertente nullo por falta de

alguma solemnidade, e, como tal nullidade a1fecta todo o testamento,
nulla está tambem a escriptura lavrada pelo tabellião, a l!lual de nada
serve, pois que nada póde provar em favor do testamento, como a
parte de um todo nuilo nada póde provar em favor desse mesmo todo.
Não se trata de,publicar em juizo o testamento de notas-, que está
nuUo: trata-se de aproveitar os depoimentos das seis testemunhas que
ouvirão o testador á hora da morte dictar.as suas disposições, para com
esses depo'menros formar-se um te tamento nuncupativo; ora, sendo
assim, é incontestaI' I que a falta de uma das testemunhas prejudica á
reducção; porquanto, como o ensinão todos os e criptores. para que
o tp tamento do ~ inicial, ou qualquer oulro, nullo por falta de alguma
solemnidade, possa s r r Juzido a nuncupativo, é preciso que tenha
as solemnidades ~ssenciaes ao testamento nuncupativo: mas para que
este existn, e possa ser reduzil10 á publica-fórma, é indispensavel que
venhão Jepór em juizo as seis testemunhas que om'irão as di-posições
do testador; por conseguinte, nuo póde ser o testamento do ~ inic. da
Ord. reduzido o. Ullncup.ltivo quando faltar o d poimento de uma das
seis test munhas, que a lei exige nos testamentos nuncupali\·os.

Assim se póde ver em Lobão, disso 3' do 40 , volume das Not. a
1'Ie1., ~ 46. aonde, com grande apparato de escriptores, o demonstra á
toda a evidencia.

Para sol ver a mesma questão em relação ao testamento do ~ 30 da
Ord., distinguiremos (como o fez Lobão no ~ 50 da stla disso 3. já. ci
tada) o caso de ter-se de reduzir o testamento li publica-fórma, do de
reduzil-o li, nuncupativo, para fazer vigorar as suas disposições, quando
tenha sido preterida alguma solemnidade essencial.

Quanto ao primeiro caso:
Alguns autores de grande nota, e entre elles M. Freire, liv, 30 , til. 50,

Si 16, na nota Rond cita Stryd1io e Bohemero, e O, do. Rocha na nota
ao ~ 681, ntende.n quea falia de uma das testemunhas, que exige o ~ 30

da Ord. citada., não impede que o testamento ab rto privl\do s ja redu
zido á publicll-f' [ma, e fundão-se em que os que su tentão a opinião
contraria, baseão·se na confusão qne fazem deste testamento com o do
~ 40 da Ord.

Na verdade, Porlllgal, de Donationibus, no cap, 16, diz que ha tres
especies de testamentos 1'It~t1CUpalivos: os dos ~~ iuicial, 30 e 40 , da
Ord. elo li v. 40 , tit. 80, con iderando assim o testamento aberto pl'i
va.do como llullcupal.i 1'0 j Lobão, no ~ 53 do disso -cit., diz que tal tes
tamento não é escril)to, e fraternisa mais com o nuncupativo; ora,
argumentão os escriptores, nl) testamento nuncupativo é incontestave1
II necessidade dos depoimentos de todas as testemunhas, porque elIes

10'1
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são da substancia do testamento: mas no testamento do Si 30 assim
não acontece: os depoimentos das testemunhas servem ahi apenas
para a prova, porquanto o testamento está escripto, e as testemunhas
vêm apenas attestar a veracidade e authellticidade das disposições
escriptas.

Accresce, diz O. da Rocha no lugar citado, q·ue. dizendo a Ord. que
nesta disposição o testador ou escriptor do testamento seja tido no
lugal' do tabellilIo. dá lugar a entender qtle o acto ficou authentico e
concluido, e que a l'educção tem P01' fim. antes a verificação ou p1"Ova
do que n fôrm.a delle,

Esta opinião, embora protegida por autoridades respeitaveis, toda
via não nos parece aceitave!.

Da supposta confusão que fazem os escriptores nada se póde con
cluir, porquanto, se Portugal e Phebo incluem os testamentos clos'Si§
inic. e 3~ no numero dos nuncupativos, não é porque tão abalisaElos es
criptores desconheção a differença que ex.iste entre as solemnidades
e natureza de uns e outros testamentos, mas porque, dizendo Gaio que
nuncupal:e est palam nominal'e, e definindo Vicat, Vocabul. utriusque
jmis, verbo nuncupatio: Nuncupare hoe loco est 1'lOminal'e", lingua
et verbis hceredem pronw1otiare . . , hrol'edis nomen cl'icel'e. " hceredem
voce sua manifestal'e, etc., e attendendo a que, ôos testamen tos feitos
segundo o Si inicial da Ord. cit., o testador dicta em alta voz ao tabel
lião as suas disposições, e que nos testamentos do Si 30 as disposições
do testador, depois de escriptas, são lidas perante as testemunhas, en
tendêrão que em ambas estas especies de testamentos ha como que
uma ntmcupatio, e chamárão nuncupativos a taes testamentos,

Quanto ao argumento que O. da Rocha pretende tirar do facto de se
dizer no SI 30 da Ord, que o testador, ou a pessoa que escreve, fica em
lugar do tabelLião, o que parece mostrar que o acLo fica authenticado.
e que as testemunhas antes veem depôr para a prova do que para a
forma do testamento, não nos parece procedente: em primeiro lugar,
porque o mesmo Si 30 declara que a pessoa que escreve servirá de sexta
testemunha, e pelo facto de dizer que ella estará em lugar do tabelLião
não quer isto dizer que lhe dá a fé que s6 tem o tabeUião, que é olficial
publico; accresce que ningLlem contesta que estas testemunhas "Teem
unicamente depõr para prova da authenticidade, e não sobre a substan
cia do testamento, o que sómente se dá no caso do testamento do Si 40 ;

mas o que se diz é que, mesmo vindo depôr para a prova do testamento,
não pócle ser dispensado o depoimento de qualquer dellas, antes a falta
deste depoimento prejudica a reducção,

Prov'ada assim a pouca prücedencia da argumentação de O. da
Rocha, vejamos se á opinião contraria não assistem argumentos de
maior força, •

A generalidade dos escriptol'es têm seguido a opinião de que a falta
de qualquer das testemunhas exigidas no ~ 3. da Ord. do liv. 4·
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tit. O, prejudica e impede a reducção do testamento aberto privado
á publica-fórma.

E' assim que Pinh., de Testam., dispo 2', sec. 6', § 20, n. 164, diz :'
E' contra vero quando testamentum ita est (actum, ut publicatione

indigeat, omninó curruit, si quando aperiendum, vel publicandum
erat, testes sint demol'tui, aW alias sisti, et examinari in judicio none
possint: satisqthe el'it Ilel unu,n testem necessarium ~sse demortuum,
ut testamentum clalldicet, et maneat ineptum,

Cordeiro na Dubit. 4-, n. 3 , assim se exprime:
JlJajór dubitatio versatul' cil'ca casum, in quo testamentum factum

(uit in forma Orel., til. 80, § 3°, cum testibus, qui sunt certi, et speci
fici, et tanquam tales signaruthnt in testamento: an scilicet, si dttO
vel plw'es mortui sint, qthO casu corruit, teswmentum, et publicari
nequil.

Si testes Zegitime non fuerint interrogati, corl'uit testamentum,
diz Port., de Donat., cap. 16, n, 12.

Phebo na decisão 7:5, ns, 5, ti e 7. tratando de uma questão que se
snscitou a proposito de um testamento abel to privado, que dizia-se não
poder ser publicado por bav rem fal1ecido, depois da morte do testador,
e antes da reducção dó dito testamento, duas das testemunhas que o
havião assignado, foi decidido que, marcando a Ord. do liv, 40 tit. SO,
§ 3~, certas solemnidades desde que uma. destas desapparece, annnl
la·se o testamento; nos ns. 5, 6 e 7 accrescenta Phebo:

Plane in hoc testamento duce principaZes solemnitates non interve
nertmt, et lJl'ima, quia lcctum non (uit coram testíbus. ut requi rit
dicta Ordinatio, et wadit Gama, dec, 2!5, et in testamento nuncupativo
sempel- reqlhisitur, quod legatur COl'am testibus,

Secundo, qlhia post mortem testatoris ante publicationem duo testes
qth'i aderant tempore con(ecti testa menti jam el'ant mOI'tui, veZ aliqllis
COI·um. COI'/'ltit testamentum, in hoc primo dubio sic decisum fuit in

llprel110 Sena/u, quod testamPIltthm annullaretur.
QUal seMentio. confirmal'i etiam pote/'it ex eo, qt,ia publicatio tes

tamenti fieri eZebet pl'cesentibu testibus in e o contentis, q!lia totus
valol', et substantia pen det á dictis testium in tali testumellto sic ntm
cupato. et nOll hoc requiritur p"o sola pI'obatione. Unus si duo. veZ
aliqui testes designati intali testamento scripto manu p,'iuata, mortui
sunt ante publicationem, cOI'/'uit iestamentmn. etc.

Tratando de mostrar q liaes as solemuidades que deve ter um testa
mento feito segundo o § 80 da Ord. cit., para que possa ser reduzido á
publica-fórma, diz Fragoso, citaLio em Lobão:

l°. debent in1ervenire sea; testes insimul, cum testatore, quando
ipsum srl'ipsit per se. vel pel'sonam pI'ivatam: idem l'equiritw';
2°, quod testes sthbscribant in eodem testamento; 30, qt,od lclgattl1' tes
tamentum coram eisdemj -1°, quod testes sint omni ea;ceptione •
maiores, ate.

~O$ 27
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Egydio, igualmente citado em Lobão, na lei 1- Ood. de Sacross.
Eccles., p. 4 init., n. 9, diz:

Testamentum ergo de quo in SI 30 ••• cum post mortem testatoris
coram judiee publicari debeat, perieulum est ne cOTruat, si forte
testes interim moriantuT.

Vê·se que a opinião cont1'aria á de M. Freire é igualmente apadri
nhada por escriptores de grande vulto; parece-nos que tambem em
favór della militão as melhores razões.

A natureza do testamento do SI 30 é incontestavelmente diversa da
do SI 40 ; os depoimentos das testemunhas são exigidos no primeiro
caso para a prova, no segundo para por elle organisar-se o testa
mento; o que nos parece, porelI)' é que, no caso do testamento aberto
privado, comquanto as testemunhas deponhão unicamente para a
prova, não se póde todavia dispensar uma só dessas testemunhas.

E a razão é obvia.

A lei designou para a prova desses testamentos seis testemunhas,
incluindo a pessoa que escreve o testamento; a primeira consequen
cia a tirar-se é, portanto, que taes testamentos só podem ser provados
com seis testemunhas; a falta de uma dellas, que, ou por ter faliecido,
ou por qualquer outra razão, deixa de depôr, torna incompleto o nu
mero de testemunhas que a lei entendeu dever ElKigir para a pJ'ova
neste caso, e torna portanto incomplóta a prova ela veracidade e
authenticidade do testamento: como ha de, pois, o juiz reconhecer
authentico e verdadeiro um testamento, quando a sua autbenticidade
e veracidade não são provadas pelos meios exigidos pela lei?

« D'outra parte, o numero das testemunhas é necessario, diz Fllrgole
citado em Lobão, para a substancia do testamento, e não é menos
preciso para a prova do que para a formalidade, ainda que certos
autores queirão a este respeito distinguir a formalidade da prova;
porque eRta distincção é visivelmente contra o espirito das leis, que
exigem indistinctamente o numero de testemunhas, tanto para uma,
como para outra, de fórma que não póde haver prova sufficiente se
elia não fór acompanhada do testemunho de todas as testemunhas,
que a lei requer para a validade do testamento. »

Esta razão nos parece irrespondivel.
Accresce que o facto de estar o testamento escripto nada influe sobre

a necessidade da prova, que continúa a mesma, porquanto a lei, que
admittio que o testamento fosse escripto, e ainda assim exigio o nu
mero de seis testemunhas, é porque entendeu que o escripto de que
consta o testamento, sendo um escripto meramente particular, não
merece a fé que só lhe poderia dar a autoridade do tabellião, que é
um official publico: tanto assim é que, quando o testamento tiver
instrumento de approvação feito por tabellião, a lei o dispen'la de re
ducção á publica-fórma, isto é, da publicação em juizo.
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M. Freire confundio a prova das disposiçoes testamentarias com a
prova da existencia do test.amen to.

Para provar-se que as disposições do testador forão taes e taes, ou
que as que se achão escriptas forão a5 que pelo proprio téstador,
ou perante elie forão lidas, é essencial o numero de seis testemunhas
exigido pela lei; para se provar, porém, que existia um testamento
que foi subtrahido, ou que se perdeu, é bastante então o numero
de duas testemunhas, porque tal numero fôrma prova plena, e a
Ord. do liv. 30, tit. 60, Si 6. exige que se prove a existencia da nota
ou instrumentos perdidos por homens discretos e entendidos.

Quanto á segunda hypothese que acima figurámos, isto é, quando
se tratar de fazer valer como nuncupativo o testamento do Si 30, nuilo
por falta de alguma solemnidade, será necessario o depoimento de
todas as testemunhas?

Devendo o testamento, quer seja do Si inicial da Ord., quer seja do
Si 3°, ter as solemnidades do nuncupativo, para poder valer como tal,
quando viciado por alguma nullidade, e sendo essencial no testamento
nuncupativo o depoimento de todas as testemunhas. é f6ra de duvi1a
que a falta de uma das testemunhas do testamento do Si 3°, impede
que eUe seja reduzido a nuncupativo.

A' reducção do testamento do Si 30 a Duncupativo podem ser appli
cadas as considorações que acima fizemos sobre a reducção a nuncu
pativo do testamento do Si inicial.

'Quanto â necessidade do depoimento de todas as testemunhas, para
a reducção do testamento nuncupativo do Si 40 da Ord. á publica
f6rma. nenhuma duyida existe entre os autores.

Com eJIeito. nesta especie de testamentos os depoimentos das tes
temunhas são da substancia do testamento; nada ha escripto: o tes
tador apenas expõz as suas disposições em alta voz, em presença das
testemunhas; estas. reproduzindo depois em juizo o que ouvirão do
testador, dão a substancia do testamento; ora. a falta de uma destas
testemunhas, imporlando na diminuição do numero que a lei julgou
necessario para poderem ter vigor disposições feitas em circumstan- .
cias tão especiaes, prejudica a redncção, e por conseguinte ao testa
mento, que ficará nuilo.

Cemo deveráõ depór essas testemunhas?
Esta questão, que aliás foi controvertida entre os doutos, como se

pMe vêr em Lobãq. SiSi 41 e 42 da disso 3- do 40 vaI. das Not. a Mello,
parece facil de decidir.

Deixando de parte as minudencias a que descêrão os doutos, dire
mos que os depoimentos das testemunhas devem ser accordes em
relação ás disposiçõEls do testador i ainda que não lhes seja possivel
repetir as palavras de que este tenha usado. em nada prejudicará iSSJ
a reducção desde que claramente se conheça quaes forão as dispo
sições feitas.
~C6
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§ 87

o juiz deve ter toda a contemplação corp o testamento,
quando elle fôr ordenado com as solemnidades legae. (155)
e conforme a direito ({56).

(155) As solemnidades essenciaes dos testamentos segundo
a sua diversa qualidade, se flchão na Ord. do liv. 40, tit. 80,
tit. 83, tit. 86, e as ento de 17 de Agosto de 1 11 e de 10 de
Junho de 181'1. Se o testamento junto ao inventario não tiver
os requisitos das citadas leis, não deve o juiz da partilha dar
lhe consideração alg-uma. e o te tador dispuzer de mai da
terca de seus bens, tambem não deve attender semelhante
disposição no excesso da dita terça sómente. Qe, p{ll'ém, a nul
lidade do testamento depender de provas, deverá con ideral-o
na partilha como legal, remettendo o conhecimento da nulli
dade para a acC}ão ordinal'ia. (d).

(156) Ainda que o te tamento seja ordenado com todas as
solemnidades legaes, não deve o juiz da partilha xecutal-o a

----------
As testemunhas devem ser insuspeitas de interessadas no testa

mento, e devem, não sómente ouvir as disposições, mas vêr que é o
testador quem as faz, e não se podel'áõ afastar do lugar aonde este
achar-se emquanto estiver elJe declarando a sua ultima' vontade, assim
como o testador não póde deixar de fazer s'egnidam nte e sem inter
rupção as suas disposições: são estes os requisitos que os autores
exigem, quando dizem que o testamento 'deve ser feito perante as tes
temunhas tbnO contextuo

(d) No numero das solemnidacles essenciaes dos testamentos devem
inclui.r-se a instituição de herdeiro e a f'ogação das testemunhas?

QOANTO A' INSTITUIÇlO DE IIERDEIRO:

Apezar de ensinar a maioria dos nossos reinicolas que, :í vista das
disposições das nossas Ordenações, não póde ser valido um testa·
mento sem a instituição de herdeiro, toliavia M. Freire, no liv.3o,

tit. 5°, SI 29, entende que, cOll1quanto a Instituta no SI 3·1 do tit. de
legatis diga: ca[Jut alqt'J {undamentu':'Yl, intell'igituT' totius I.estnmenti
hel'eliis institutio. todavia entre nós pÓ'!l prevalecer um testamento,
ainda que nelle não se haja feito instituição ele herdeiro, e para prova
cita o facto de haver sido julgado valido o testamento de um fidalgo,
feito cm 1350, no qualniio houve instituição de herdeiro.

Em apoio de sua opinião apresenta tambem M. Freire as opiniões
de Viglio, Strykio e Gama.
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respeito das d isposi~ões que forem contrarias a direito. Não
podendo prevêr-se todos os casos, e não cabendo nos limites

Em referencia ás opiniões dos dous primeiros autores veja-se o que
diz Lobão no Si 20 da disserto 8°, do 40 vo1. das Not. a Mello; quanto
á opinião de Gama, vejamos se ella favorece a M. Freire.

Gama na decisã:o 196, ns. 1 e 2 diz:
Tendo faUecido um individuo depois de haver feito testameJ;lto, no

qual, porém, não havia instituição de herdeiro, seu irmão veio recla
mar da villva os bens do deflluto, os quaes dizia lhe competirem por
ter seu irmão morrido ab i.ntestato, visto como, não havendo instituição
de herdeiro, era o testamento por direito mula. No tribunal inferior
julgou-se que o individuo havia morrido ab intestato, mas que erão
validos os legados por elle deÍll."ados no testamento, e que com quanto
(como o haviiio julgado os membros do dito tribuual) o testamento
não valesse como tal, ,alia todavia como codicillo.

endo a questão levada ao tribunal superior. diz Gama que um seu
collega foi de opinião que a senteuça dada pelo tribunal inferior ne
cessitava de reforma, e, de accordo com o parecer de um membro do
tribunal inferior, sustentou que a mulher do finado devia ser havida
por herdeira instituida, em virtude das expressões usadas no testa
menta: qt,e deixava por sua teslamenteira a sua mulher.

Pois, dizià eUe, a palavra deixo póde comprebeflder a instituição
de herd iro, quando não baja no testamento outro herdeiro instituido,
e isto para que não se invalide otes!amento. Logo, a palavra deixava,
em pregada pelo testador, contem uma instituição, por isso que outrem
não foi instituido.

E se a palavra deixava parece referir-se á pessoa e não á herança,
todavifl. a palavra testamenteira r fere-se tanto ao herdeiro do tes
tamento, orno ao exe utor D'onde, posto qu falte a palavra herdeira,
nem por isso deixará de ser h rdeira a mulher, como se prova com o
texto da L.l 0 D. de hel'cd.inst.

Ei o que diz ama; ora, semelhante opinião não nos parece favo
mv I. antes é contraria á de M. Freire, porquantG, segwldo se vê na
decisão supra, tanto reconhecérão os julgadores a necesssidade da
instituição de herdeiro, qUE, para salvarem um testamento que a não
tinha, consideJlàriio como herdeira instituida a testamenteira.

Recorre-se ainda em pl'ol da opinião de M. Freire a argumentos
tirados das Ordenações do lIv. 40 , til.. 81, Si 6°, e til.. 105 aonde se acha
disposto que o sel'VO da pena e a viuva quinqlMgella/'ia apenas
podem testar da terça em favor de certas pessoas: ha, pois, testa
mentos sem instituiç-o de herdeiro, apenas com legados.

A este argumento responrle Vallasco na Cons. G , n. 2, dizendo que
nas Ordenações do reino, nos casos em qtle apenas se manda testar
da terça, suppõe-se feitos e instituidos herdeiros os filhos do testador

W~
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de uma nota o tratar de todos aquelles que mA occorrem, tra
tarei apenas de alguns por serem. os mais frequentes e por

nas outras duas partes: ex dispositione tel'tire bonorum prt:esumtiur
testator in reliquis pal'tibus heredes instituere filios.

Em contrario á opinião de Mallo Freire ha argumentos poderosos
tirados das nossas leis, como se póde vêr em 'Lobão na disso cito

A Ord. do liv. lo, tit. 62, SI 24, dispõe: E tudo o que por bem deste
regulamento mandamos que se faça na execução dos t..estamentos,
se fará e cumprirá nas cedulas ou codicillos, sendo feitos contol'me
as nossas Ordenações e direito para serem valiosos.

Ora, diz Pegas, quando nas nossas leis se qLler dizer que um caso
se deve decidir pelo disposto nas Ordenações, usa-se das expressões
segundo nossas Ordenações e contOl'me nossas Ordenações; mas,
quando se quer que as disposições das Ordenações se regule pelo .di
reito Romano, costuma-se usar das expressões nossas Ordenações e
direito. A Ord. supracitada exige, pois, que o testamento e codicillo,
para serem execntados, sejão feitos segundo nossas Ol'denações e o
direito romano; ora, segundo este direito, os te.;tamentos não pouião
valer sem a instituição de herdeiro; a disposição da Ord. do liv. 10.
tit. 62, SI 21, suppõe por conseguinte necessaria para a validade dos
testamentos entre nós a instituição de herdeiro.

A Ord. do liv. 4°, tit. 86, princ., dispõe:
Oodicillo é uma disposição de ultima vontade sem instituição de

herdeil·o. E por isso se chama codicillo. ou cedula. por diminuição,
que quer dizer pequeno testamento, quando uma pessoa dispõe de al
guma cousa, que se faça depois de sua mórt , sem tl'atar nelle de
dit-ectamente institui!' ou rieshel'dar a algll.n, como se fa;; nos tes
tamentos.

Parece que se deve inferir do disposto nesta Ordenação. principal
mente das expressões finaes do SI acima transcripto. que entre nós se
ditTerença o testamento do codicillo,em que n'aquelle se deve instituÍl'
herdeiro, e neste ~ão.

A Ord. do li\'. 40 , tit. 82, principio. tratando do caso em que o pai
não faz menção do filllo no testamento, diz afinal: e assim devem ser
havidos por instituidos herdeiros, como se expressamente o tOI'em.
em favor do testamento.

A conclusão que aul.orisão as expressões desta Ord. parece ser
que, a suppôr-se feIta a instituição dos filhos, o testamento annullar
se·hia, porque não poderia subsistir não tendo herdeiro institultlo.

A Ord. do liv. 40, tit. 83, SI 60. diz: E os testamentos que os solda
dos fizerem no exercito, ou confiicto de batalha. conforme ao privi
legio militar, n io lend J as solemnidades, que o direit.o nos testam~ntos

dos qtle não são suldados requer, não terão vigor mais que morrendo
elIes na gLlerra, etc.
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discar darem os doutos a respeito de sua decisão. Será licito ao

E' liquido que a expressão dit'eito é usada nas nossas Ordenações
em referencia ao direito romano; ora. por este direito a instituição
de herdeiro era de necessidade no testamento, portanto ainda nesta
Ord. se vê que entre nós até o testamento do soldado, que é um tes
tamento privilegiado, sendo feito na pugna, precisa da instituição de
he1:.deiro para durar por mais de um anno depois da época da sahida
do soldado da guerra.

Além dos argumentos acima expendidos, vemos esta opinião abra
çada por autores de grande vulto.

Valia co na consulta 6 faIla do testamento de um fidalgo, que, faIle
cando, deixou grande numero 'de legados a um irmão. mas não tendo
instituido herdeiro suscitou·se duvida sobre a validade, e, sendo con
sultado, Vallasco deu a spguinte decisão:

Respondi que é principio, muito sellUl'O no nosso direito, que o tes
tamento sem instituição de herdeiro é nullo, como acepbalo, e esta é a
opinião de Oalphurnio, quando diz: Non potest ullt~m testamentum
vale,'c, quod heredem non habeat. E era isto tão solemne no antigo
direito romano. que pela instituição do berdeiro devia sempre come
çar o teslamento, e os leg<o.dos feitos antes da instituiçã,o não erão
validos; além disto a instituição do herdeiro é a caput testamenti,
parte principal do testamento. Que, porém, sem insLituição de her
d iro é tambem nuno no nosso direito. prova·se com diversos arestos
do senado, e por disposição da Ordenação, liv. 40, tit. 82, princ., aonde
da disposição da terça dos bens presume-se que o testador instituio
seus filhos nas ontras duas parles. E assim, fó, a deste caso, declara
o direito do reino ser necessaria a instituição de herdeiro.

O mesmo Valiasco sustenta igual opinião na Cons. 165, n. I, ~ e 3.
Tratando nesta Cons. do testamento de um arcediago, que deixou

fi\)los havidos depois do clericato, os quaes forão legitimados, segundo
a fórma do reino pelo rei, e um del1es pelo Summo Pontifice, e dei
xando a este ultimo filho certos predios, seus trastes, etc., e não tendo
deixado cousa algumá ao outro, tendo nomeado um individuo execu,
1.01' de seu testamento, pelo facto de não haver instituido herdeiro,
levantárão-se muilas duvidas sobre o test.amento. duvidas que forão
afinal julgadas, e em cujo processo o proptio Val1asco foi advogado,

Duvidoll·se a principio se tal testamento era valido.
E, posto que houvesse alguma reclamação, (oi jul!lado nu110, porque

nl10 tinha instituiçno de herdei1'o, a ql,al é tida como base do tes/a
mento, pelo que foi como acephalo julgado sem vigor, e assÍh. jul
gou-se ainda muitas vezes nn senado. Além destes, outros casos ainda
cita Val1asco decididos por igual modo. E, accrescenta afinal, da pa
lavra de'ixo, usada nos testamentos, não se pôde concluir uma insti
tuição de herdeiro.
lO!
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pai de família, que dispõe da sua terça em testamento, de
signar os ben em que ella deve fazer-se? Vullas{)o, de Partit.
cap. 19, n. 23, depois de ponderar as fortissi mas razões dos

Barbosa á Ord. do liv. 40. tit. 80, diz no n. 7, commentando as ex
pressões-e tal testCI/mento sc,-d firme e valioso-de que u~a [lquella
Ord., dummodo he,-edis institutio intel·veniat.

O padre Molina na sua obra de Justitia et Jlwe, trato ~o. dispo 124,
diz que Accul'sio, analysando a definição do testamento dada por Mo
destino na L. la, D. Qui testam {acere poss., accrescentou as expres
sões-cumheredis directa institutione-e é por esta instituição de her
deiro, continúa o padre Molina, que se distingue o testamento das
outras disposições de ultima vontade. E pela di. posição do direito
cesariano é tão intrinseca com o testameuto a-in tituiçào do horaeiro,
que, se este não fosse instituido expressamente. o testamento seria
ir·ritum et inane, comO se vê dos trechos romanos. que são uniformes
em firmar o principio de que os testamentos recebem da instituição de
herdeil-o a sua {M'ça, porque tal instituição é havida como base e
fundamento do testamento.

A' vista do que levamos dito, e do mais que se pódo vÓr detalhada·
mente em Lobão, acreditamos que no rigor do direito não póde ser dis·
pensada entre nós a instituição de herdeiro, como condição da validade
dos testamentos, sem que tenha procedencia alguma o dizer-se que
semelhante opinião é puro romanismo, e ba êa-se no principio supersti
cioso de que ninguem póde moner em parte testado e em parte intes
tado; porquanto, achando-se esta opinião consagrada pelas disposi
ções das Ordenações, quando já aquelle. principio do direito romano
estava condemnado, deve ser respeitada entre nós, cnll10 firmada por
nossas leis; mas o facto é que Df\, pratica nilo se tem observado o rigor
do direito, e a falta de instituição de herdeiro não tem prejudicado'a
validade de testamentos em que apparecem os bens todos do testador
distribuidos em legados, pois taes testamentos têm sido cumpridos,
seguindo-se assim a doutrina do Cod. Oiv. Francez, arts. 8 5, 967 e
1002. Veja-se Consolido das Leis Oi'llis,3' ediç., notas 22 ao-art. 1008
e nota 50 ao art. 1077. -Nesta ultima procura o 81'. Dr. Teixeira de
Freitas mostrar que é improcedente o argllmellto em favor da neces,
sidade da instituição de herdeiro, deduzido da Ord. do liv. -.lo, tit. 86,
pr.. quando define o codicillo. A. Ord. cit., no sou conceito. veda a
instituição directa (e não a fideicommissaria), mas não autorisa a
cO.Dclusão de que aquella seja da essencia dos testamentos. A expres
são di1'eitamente, de que usa a Ord., qller dizer-segundo dil-eit.o - e
não se refere fi instituição directa ou indirecta, e a prova é reger esse
adverbio - di"eitamente - tanto o verbo -instituil"- com) o outro
desherdar - que se lhe segue. Ora, o qlle quer dizer em direito - eles,
he,-dação indil-ecta? Parece-me preferivel dar ás palavras da Ord. a in-
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que seguem a negativa, passa a refutai-as, e estabelece como
indubitavei a opinião affirmativa; opinião que foi adoptada

terpretação que llUiformemente lhe derão os reinicolas. Não se suppo
nha que eu tenha em mira contestar que cahio em desuso-a necessi
dade da instituição de herdei ): - o facto é attestado pela pratica de
todos os dias; não ha, pois, negal.o; insisto, porém, em apregoar como
subsistente no rigor do direito essa necessidade.

O uso não é meio derogador da lei, nos paizes constitucionaes, como
o nosso, onde o poder de faZ'er, interpretar, suspender e l'evogar as
leis, cabe exclusivamente ao poder legislativo. - Consto do Imp.,
art. 15, ~ 8'; Demolombe, vol. 10, ns. 3~ a :35.

Já o Imperador 00nstantino havia estatuido em nma constituição:
Oonsuetudinis ususque longcevi non vilis auctoritas est: VERUM l'10l'1

USQUE ADEO SUl VALITURA MOMENTO, UT AUT RATIOl'1EM VlliCAT, AUT
LEGEM. L. 2. Codic. qure sit longa consuetudo.

Dar ao não cum'primento da lei, facto punivel pelo nosso codigo
criminal, o poder de derogal-a, unicamente porque o crime reprodu
zio-se infinito numero de vezes, é theoria que fere de frente a doutrina
jtuidica aceita actualmente.

Nem se nos opponba o chavão de ser a pratica o melh01' interp,'ete
das leis. A pratica de julgar-a jurisprudencia-essa que Demolombe,
em sua phrase expressiva, chama a parte eznimada-quasi dl'amatica
da legislação-a viva vox j'twis civiÍis (coO)o Marciano appellida o
direito pretoriano), essa concordo eu que o é, mas como elemento de
interpretação, e não da formação ou eliminação das leis.

Se a lei contém asperezas que ferem a philosophia e doutrina juri
dicas da época, e meio é a revogação deila pelo poder competente, já
que não temos, admittida pela lei, a acçâo mod~'·aa.01·a da eq't~idade,

que acompanha, no direito inglez, a lei pari-passu (equil'y fallows the
law), e á qual OoUavru denomina, com justa razão, o direito pretoriano
da Inglaterra.

O Ood. Civ. Porto não menciona entre as solemnidades dos testa
mentos a instituição de herdeiro; nos arts 1794 e 183J dispõe sobre a
distribuição da herança toda em legados. - 'Vej. God. Civ, Chileno,
arts. 999 e seg.; Cad, Oiv. Ital., al'ts. 759 e segs.; Cad. Civ. de Ve
nezuela, al·t, 762.

Quem quizer estlldar com profllUdeza a questão da instituição de
herdeiro, deve 1\1' o cap. 80 do vol. 30 do Trat. de Testam. d~ Furgole.

E' solemnidade essencial, cuja falta acarrete nullidade, o ser o tes
tamento entregue cerrado e cosido ao tabellião, perante as testbmu
nhas, para ser lavrado o auto de approvllção?

No direito romano, se o testador desejava conservar em segredo as
suas disposições de ultiula vontade, podia, fazendo o testamento denemi
nado-tripertitum-; Inst. de testam. Ordin., ~ 30 j Van-Wette7', Dil"

J;)(4 28



sem critica por muitos outros que escrevêrão depois delle. e
que se acha victoriosamente anniquilada por 'Almeida e Souza:

Rom., voI. 20, SI 657 e 658; - apresental-o perante as sete testemunhas
-cerrado e cosido ou s6mente cerrado e envolviclo.-Gonsignatam,
vel ligatam, vel tantum c!ausam 'ir lutamque: L. 21 Cad. de tes
tam.; Ortolan, Comment. á Inst., de testam. ordin. SI 30, n. 655,
vol. 20; Van· Wetter, cito SI 658; !l1ackeldey, Dir. Rom., SI 665, n. 4;
Furgole, Trait. des Testam., tomo 10, cap. 2°, secç. I', n. 8; Lobão,
Not. a Mello, voI. 40, disso 4', n. 5, etc. Não é, pois, exacto, como o
assegura _Furgole (cll:P. 20, secç. 3', n. 24), procurando apoiar-se na
propria lei romana (21 Cod. de testam.), que o segredo não é da essen
cia do testamento cerrado, quando, attestão-n'o todos os escriptores
e a propria lei-SI NULLUM SOIRE VOLUNT EA. Qua;; IN mo SCRIPTA. SUNT
foi a conveniencia do sigillo da disposição da ultima vontade a unica
razão e fundamento para a admissão dessa especie de testamentos,
razão e fundamento que em nada contradizem os termos da novelle 82
do Imperador Leão. - Vejo Demol., Gours. de Cod. Nap., vol. 21,
n. 352 bis. '

A ordenança franceza de 1735 no art 90 determina que o testamento
seja entregue pelo testador elos et scellé, ou que perante as testemu
nhas elle o faça elol'e et sceller. Ft,rgole, obro cito cap. 20, secç. 3',
ns. 23 e 25.

Esta foi a disposição que passou para o Cod. Civ. Francez.
O art. 976 diz: Le testateur le présentera ainai-clos et scellé-au

notaire, et à six temoins au moins, ou il le fera elore et sceller en leu!'
presence, etc.

Nada mais claro do que esta disposição; dispensamo-nos, pois, de
recorrer aos commentadores.

O Cod. Civ. Italiano dispõe no art. 783: 11 testatore in presenza di
quattro testimoni la consegnerá aí notaio cosi sigillata, ó la fal'á si
gillare del modo sopra expresso in presenza deI notaio, etc.

O Cod. Civ. Chileno. art. 1023: El sobrescrito o cub1erta deI testa
mento estará cerrado o se cerrará esteriormente, de manera que no
pueda estraerse el testamento sin romper la cllbierta.

O Cod. Civ. Portuguez manda que o testamento cerrado seja apre
sentado de qualquer modo (art. 1921); que o tabelliílo o percorra
com a vista, sem o lêr, e lavre o auto deapprovação, que principiará em
seguida á assignatlU'a do testador (art. 192 ') : depois desse auto lido,
datado e assignado, é que ô tabellião cose e lacra o testamento.
(4rt. 1922, §2.o)

O Cod. Civil Venezuelano, art. 724: El papel en que esté escrito
el testamento, 6 por lo menos el que le sirva de cubierta, estará cer
rado e sellado, ó lo hará cerrar y sellar el testador en el acto de
presentaria, etc.

2i8 PI\IMlIRAS LINHAS
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Ac. Sum., tomo 2°, disserto 5.a Com effeito, se a lei s6 autorisa
o pai de familia para dispÕr da terça parte de todos os seus

A Ord. do liv. 4°, tit. 80, Si 10, dispõe: E, não sabendo assignar, será
assignado pela pessoa que lb'o escrever, e será cerrado e cosido, e elie
testador o entregará, etc.

O que concluir destas disposições?
1.0 Qlle pela lei romana, fundamento de todas as leis posteriores,

quanto á natureza e fórmas do testamento mystico, sendo o segredo
das disposições a razão de ser eUe cerrado, as expressões de que usa
a citada lei,-inclusive-a i·nvolutamque-tendem a conservar impe
netraveis as disposições testamentarias; por conseguinte a ser o testa
mento ce"rado ou envolvido, de modo que pessoa alguma possa des
cerral-o ou desembrulhal-o e lêr as disposições. E', pois, bem o
cerrado da nossa lei.

2.0 Que as legislações oriunaas da lei romana mandárão observar
o mesmo preceito della, com uma differença inaugurada na ordenança
franceza de l735: Que o testamento podia deixar de ser apresentado
já cel'rado e cosido, e neste caso lavra o official publico.a subscription
-u auto de appróvação, - em seguida P. assignatura do testador, cer
"ando e cosendo em seguida o testamento.-Cods. citados.

3.0 Que quando o testamento fór apresentado já cerrado e cosido,
o tabellião lavra o termo de approvação no papel em que o testamento
vem cenados e cosidos. Cods. citados.

4.0 Que para derogarem a formalidade da entrega do testamento
cerrado. e cosido, exigida pell\ lei 21 Ood. de testam., foi preciso que os
codigos das nações cultas estabelecessem disposições expressas nesse
sentido.

5.0 Que tendo a nossa Ord. do liv.4o, tit. 80, exigido no Si 10 que o
testamento fosse entregue ceTl'ado, e cosido, adoptou o preceito da lei
romana, sem a excepção dos codigos modernos.

E, portanto, no direito que nos rege é indispensavel-que o testa
mento mystico sej a entregue ao tabellião cerrado e cosido.

Não ha a contestar as conclusões acima firmadas. Mas-como en
tender-o preceito do Si 20 da Ord. cit.-quando ordena ao tabellião que
comece o termo de approvação em pa,·te de alguma das folhas em que
alguma parte do testa'lnento esteja escripto, ou ponha, em qualquer
parte do testamento o signal publico. e lavre o instrumento de appro
vação em outra folha em que está envolto e cosido o testamento?

Oomo escrever dentro de um testamento cosido?
O unico meio de solver a duvida encontrada por Lobão-foi haver

como derogado pelo ttSO o Si 10 da Ord, cit., na parte em que exige que
o testamento seja entregue cerrado e cosido, e para isso calumniou a
dous desembargadores aggravistas, imputando-lhes infundadamente o
mandarem desobedecer ao preceito da Ord., observando uma pratica
/Ia
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bens, e se esta terça parte com prehende os bens moveis, se
moventes, de raiz, direitos, acções, bom e máo, claro fica que,

qne só Lobão attesta como vigorando em seu tempo, quando os es·
criptores anteriores e posteriores a eUe dão como corrente pratica bem
conforme ao preceito da Ord. cit.1

No emtanto.para alguns, que se dizem entendidos em materia de di·
reito, o parecer de Lobão alcançou fóros de cidade!

Não pod mos dar á materia todo o desenvolvimento que eUa com·
porta; vamos, porém, apresentar um argumento qlle nos parece ter
minante, e ql1e é deduzido do proprio assento de 10 de Junho de 1817,
no qual, sómente por falta da necessaria reflexão no estudo de suas
palavras e do seu pensamento, se qlÜZ deduzir argumento em apoio
da pratica apregoada por Lobão, verdadeira corrnptela que grande
mal tem feito ás instituições testao.entarias.

Aos que quizerem estudar, desde sua fonte, a natl1reza e solemni·
dades do teSGamento cerrado, indicamos os seguinte$ al1tores, que esgo
tárão a materia :

Fw"gole.-Traité des Testam., tomo 10, cap. 2°, secç. 1', 2' e 3.
Ortolon -Oomment. :i Iust., tit. de testam. ordin.
Didiel'·Pailhé.-Dir.,Rom., us. 4ó() e sego
Van- Wettel'.-Dir. Rom., §§ 657 e 658.
Mackeldey.-Dir. Rom., § 665.
Demolombe.-Oours de Code Nap., vol. 21, ns. 328 a 411.
Micha·ux.-Trailé des Testam., ns. 2060 e sego
Zacharire.-(Verg, et Massé) Droit., Civ. Fr., vaI. 30, ~ 410.
JIlouI·lon.-Repetit, Ecrites, vol. 2°, ns, 792 e segs.
Pinheiro-Disp, 2'. secç. 3', uS. 3'1 e 35.
Cordeiro-Dubit.9.-
Além destes devem ser consultados os autores que modernamente

têm escripto, e principalmente Gouvêa Pinto.
Vejamos, porém, o argumento,
Diz o assento de 10 de Junho de 1817:
Ql1e o tabellião, nào podendo começaI" o instl'umento ele aPP"ovação

dentro do testamento cen'ado e cosido, que não acaba no verso da
ultima foll1a escripta, mas em parte desta, como póde começar quando
acaba nas costas e verso da mesma folha, deve principio.T o instruo
mento logo e immediatamente no fim do testamento. cen'wndo·o e
cosendo-o depois ele concluido o mesmo instTumento, na fórma da pra·
tica geral e sempre observada, que é a meUlor interprete da lei, e
neste caso uecessaria para conciliar a disposição do § 2. com a do lo,
á vista- da impossibilidade de se escrever dentro de um testamento que
se C1cha cerrado e cosido.

A' leitura a mais ligeira conhece-se:
L' Que o assento, tratando de resolver a duvida que lhe era pro-
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designando s6mente bens de raiz para nelles se fazer a terça,
e talvez os de melhor qualidade, vinha a dispOr de mais do

posta figurou a hypotbese de ter o tabellião de lavrar o termo de appro
vação em um testamento que lhe era apresentado cerrado e cosido.

2.0 Que a não ser assim, e a entender-se que o assento pretendeu
declarar e firmar como lei a pratica de que o testamento devia ser en
tregue dobrado, segue-se que desde a sua data ficou prohibido o entre
gar-se o testamento cen'ado e cosido, ficanda revogado o preceito da
Ord. cit., e passando a ser nnl+idade o não ser o testamento entregue
dobrado! I

Quanto á primeira conclusão:
Lêa-se com attenção o assento, e vêr-se-ba que ene resolve que, no

caso de ser apresen taojo nm testamento, via-se se o tabellião embaraçado
em fazer o anto de approvação : porque? porque não podia começaI-o
onde acabavão as disposições-o que não se dava no verso da ultima
folha-e sim na face desta j ora, a impossibilidade não provin,pa senão
de estar o testamento cerra,do e cosido. Faça o termo de approvaçã(},
e cerre e cosa de.pois o testamento. disse o assento, á vista da imo
possibilidade em que estás de escreveres em um testamento que se
acha cerrado e cosido, e não poderes te recusar a approval·o pelo facto
de ser assim apresentado. Ora, o que restava djzer? O que deixou
de tornar expresso o assento?

Unicamente que o tabellião devia descoser e quebrar os sel/os do tes
tamento-approval-o e tornar a cosêl-o!!

Mal cuidávão os peritissimos desembargadores, que assignárão tal
assento, que a sua pequena falta devia offerecer.largas a estiradas
discussões e tornar improficuo o seu trabalho.

Que necessidade havia de tomar assento para indicar ao tabellião
como devia proceder, se lhe fosse apresentado um testamento apenas
dobrado? '

Quan to ao segundo fundamento:
As solemnidades dos testamentos são exigiveis pro forma, isto é: a

falta de qualquer dellas annulla o testamento. - Pi~h., dispo 24 ,

secJl. 3a , n 34; Cordeil'o, Dubit. 9'. n. 9; VaI., Cons. 149, n. 6, etc;
Cad. Civ. Franc., al't: 1001; Cad. Civ. Italiano, al'l. 804; Cad. Civ.
Chileno, al·t. 102n

, etc.
Ora, se os testamentos devem ser actualmente entregues apenas do

brados,' por ser impossivel appro-val-os, quando entregues-cel'rados
e cosirJ.os, - tornou-se isso uma solemnidade essencial- substitutiva
da do cenado e cosido da Ord. ; portanto a falta de sua observancia
induz lllulidade, isto é, o testamen to é annullavel desde Qlle não fõr
entregue apetias dobrado, para ser approvado, mas sim fõr apresen
tado cerrado e cosido! !

Cl'~do quia abst,rduml exclamaria sem duvida Lobão 1
I A
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que aquillo que a lei e o direito lhe facultão; e portanto, apezar
de uma tal disposiçãó, deve o juiz da partilha determinar que
a terça se faça em bens de toda a qualidade, e não exclusiva
mente naquelles que o testadol' determinou. Igualmente uão
deve o juiz -attendel' á disposição testamentaria na parte em
que prohibir a divisão dos bens, nem na parte em que deter
minar que os prazos sejão encabeçados em certo e determinado
coherdeiro, porque ambas estas determinações são contrarias
a dirpito. Está na mesma razão a disposição de se não confe-

Os nossos tribunaes superiores têm, porém, firmado ultimamente, e
com maximo criterio, o verdadeiro sentido do assento, aceitando como
a pratica nelle recommendada a que é referida por Gouvêa Pinto:
Trat. de Testam., cap. 45, Dota; Accordãos da Relo da côrte de 16 de
Dezembro de 1873 e de 28 de Agosto de 1874, e do Sup, Trib. de Just.
de ó de Abril de 1 76 (Dir., 6-44 lJ 10-562.)

Sobre outras nullidades dos testamentos, veja-se os Accs. no Di?'.,
10-44; 11-567; 10-106.

Vejamos o que se deve decidir no nosso direito sobre a rogação das
testemunhas,

Será necessario que as testemunhas, que a Ord. do liv. 4°, tit. 80,
exige para cada uma das especies de testamentos nella contidas, sejão
"ogadas, isto é, chamadas expressamente para testemunharem o
testamento? '

No direito romano neuhuma duvida. havia sobre taf necessidade,
mas no nosso direito assim não acontece.

E' verdade que alguns autores têm pretendido que, sendo a Ord. do
liv. 40, tit. 80 omissa, neste ponto, deve na conformidade da lei de 18
de Agosto de 1769 ser observado o direito romano, e que tanto ha ne
cessidade da rogação das testemunhas 1'10 nosso direito, que a Ord. do
liv. 4°, tit. 83, iS) 50, tratando do testamento do soldado, feito em marcha
para a guerra ou no arraial. diz que tal testamento pôde ser feito
perante duas testemunhas, que sejão rogadas pa,'a esse fim.

Este argumento não procede, porquanto a disposição acima citada
não prova que a Ord. do liv. 4°, til. 80 seja omissa, mas sim que a
regra entre nÓ3 é o. não necessidade da rogação das testemunhas dos
testamentos, e que a disposição da Ord. do liv. 4', tit. 83, iS) 3°, quando
exige a rogação abre uma excepção, attendendo a circnmstancias espe·
ciaes e ponderosas. E com eITeito assim é: a rogação, no caso do testa·
mento feito pelo s9ldado que vai para o combate ou que está nos
arraiaes, tem por fim evitar que qualquer gracejo dito em referencia á
instituição de herdeiro, á vista de dllas testemunhas, possa ser tomada
como uma disposição testamentaria, .

. \
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rirem os dotes, ou de se conferirem em certo e determinado
preço; a de se não tomarem contas ao tutor nomeado; a de se
regular a avaliação dos bens da herança por aquella que o tes
tador tinha feito, e outras semelhantes, l7allasco: de Part.,
cap. 38, n. 5; cap. 39, n. 19, e cons. 53, ns. 7 e H (e).

(e) E' questão que largamente discute Lobão na disserto 5- do 20 voi.
das Acç. Sum., se o pai pôde escolher os bens em que quer fazer a
sua terça.

Depois de lançar uma vista retrospectiva ao direito romano, ao
visigotico, e ás antigas disposições e costumes de Portugal, Lobão
combate a opinião emittida por Vallasco no T?'atado das Partilhas,
cap. 19, ns. 19 e .seguintes

As leis romanas, o codigo visigotico, e mesmo os antigos costumes
e leis que cita Lobão, parece-nos que em nada auxilião a sua opinião.

Na verdade na lei 31 Cad. de inoffic. testam., e no § 60 do tiL. 1 da
Instit. de inoJllc. testam., Justiniano limitou-se apenas a determinar
que a quarta parte dos bens do pai devia ser reservada para della
formarem-se as legitimas dos filhos, e na novella 18, que no caso de
serem qllatro os filhos, reservar-se-hia a terça dos bens para a forma
ção das legitimas, e a metade no caso de ser o numero dos filhos maior
de quatro.

A lei visigoda faculta ao pai a disposição da terça unicamente em
favor dos filhos legitimos, e apenas da quinta parte dos bens em favor
dos estranhos.

As velhas leis costllmes de Portugal distinguião os bens adqniri
dos por titulo oneroso ou gratuito dos bens herdados. Dos primeiros,
a qne chamavão ganhadea, podia o pai dispôr o terço; dos segundos
(avoengal, apenas o quiato.

Em nenhum, porém, desses monumentos legislativos se mostra que
existisse alguma disposição prohibindo ao pai designar os bens de que
se devia compor a sua terça, e Lobão contenta-se com citar no § 21 da
disserto a opinião de Gomes, que, ex.l'licando a lei do Touro, diz que,
segundo esta lei de Oastella, o pai não podia designar os bens de que
se houvesse de compôr a sua terça.

Vallasco no cap. 19 de Partit., ~ 25, ensina que o pai tem o direito
de designar um objecto certo para formar a sua terça, e isto porque,
se o pai tem o direito de assignar para legitima do filho uma cousa
certa, desde que o não faça com clôlo, com maior razão o pôde fazer
na terça, da qual tem ampla faculdade de dispôr.

Em segundo lugar, continúa Vallasco, a lei favoreceu extraordina
riamente os filhos, reservando-lhes os dous terços dos bens paternos,
ao passo que ao pai sômente concedeu a faculdade de dispôr de um
terço: ora, em compensação de tal limitação nos direitos do 'Pai, não
fiz
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CAPITULO XIV

DA ALIMPAÇÁ.O D.\. PARTILHA

§ 88

Preparado as ím o inventario, deve proceder-se á alim
pação da partilha, que é o acto em que se patentêa aos

seria justo que a lei lhe concedesse a faculdade de designar os bens de
que se ha de compor a sua terça?

Lobão combate estes dous fundamentos de Vallasco, dizendo que o
primeiro é de nenhuma procedencia, porquanto as leis 21 Cod. Fam.
e?'cisc. e 8- de inoffic. testam., em que aquelle autor se baseou, não
auiorisão a conclusão que elle dellas tirou; o segundo fundamento
acha Lobão que iambem pecca pela base. porquanto Vallasco suppõe
que as disposições testamentarias são protegidas pelo direito, quando
não o são; antes pelo contrario as leis protegem a successão legitima,
por mais conforme com a natureza e ordem uas cousas. Porventul'a,
continúa Lobão, °pai ti1tha a Liberdade detesta", ainda mesmo dessa
terça por direito natuml ou divino, inau(eriveis? Â (acuIdade de
testa", mesmo da terça, e só ela tel'ça, não é uma graça, e facuLdade
da lei ci'vil. uma dispensa das leis absolutas e o,'iginaes que deferem
as successões inteiramente AD-INTESTATO?

Depois de refutar até o Si 29 da disserto cito a opinião de Vallasco,
firma Lobão a regra de que o pai não póde em o nosso direito eleger
na sua terça os bens que quizer.

Tem prevalecido na pratica, e a nosso vêr com fundamento, a opinião
de Vallasco. O autor deixou-se impressionar pelas razões de Lobão,
que não tiverão. no emianto, a força de alterar a pratica constante
em contrario. A faculdade dispositiva da terça é absoluta.

Como impedir o pai de deixar grande numero de legados, que serão
todos cumpridos desde que não excedão á importancia da terça do
finado? Ora a designação dos bens que constituem os legados, os quaes
todos reunidos absorvem o valor da terça, importa. como é claro, no.
designação dos bens desta. -

Com que direito vedar ao pai o deixar uma caso. couro legado a
um individuo, e outra casa a outro, e nos valores desses legados esgotar
o da terça? ...

Ninguem; e estamos vendo todos os dias as terças desmanchadas
em legados feitos em testamento, ou deixados em bens especialisados
a um só dos filhos ou herdeiros.



~OIlRE o PROCESSO ORPHANOLOGICO 22~

coherdeiros e interessados a descripção e avaliação dos
bens, e em que são ouvidos verbalmente pelo juiz (157).

(157) Já dissemos em outro lugar que, por mais !!ummario
que seja o processo orpbanologico divisorio, se não deve de
negar aos interessados o conhecimento das suas peças essen
ciaes, nem se lhes devem tolber a faculdade de deduzirem. o
seu direito. E eis-aqui o que se faz no acto da alimpação da
partilha, que, apezar de ser desconhecido em alguns juizos,
não deixa por isso de ser conforme com a lei e utilissimo. A.
experiencia me tem mostrado aplanarem-se neste acto muitas
diffi.culdadea; descreverem-se bens, que se tin1Jão occultado
por ignorancia, ou por malícia; emendarem-se de commum
accordo avaliações menos bem feitas, evitando-se complicados
e dispendiosos litígios. E' por estas razões que este acto é
muito recommendado por GuerTeiro, Trat. 2, liv. 6°, cap. 13,
n. 1., e que os juizes dos inventa rios o não devem omittir (a).

(a) A alimpação da partilha, com quanto ainda se observe em alguns
lugares, está, em regra geral, cahida em desuso.

O que se obtinha antIgamente por meio de alimpação da partilha
consegue-se hoje com a vista que o juiz manda dar aos interessados
depois de encerrado o inventario.

Nessa occasião o herdeiro emitte a sua opinião sobre as avaliações
e anolamento dos bens, accusa qualquer falta que neste tenha havido
e faz os seus pedidos para a partilha.
• Concede·se vulgarmente a vista a cada herdeiro por pequeno es

paço de tempo, e nem de longo prazo tem necessidade o herdeiro para
pedir aquillo que desde o principio do inventario já tem em mente
solicitar, para seu quinhão.

Com a c.oncessão do prazo limitado evita-se o abuso, que algumas
vezes se tem dado, de. dormirem autos de inventarias longos mezes
na vista aos interessados, com grave prejuizo dos bens da herança
que se damnificão.

Cabe ao juiz o evitar este abuso, no que muito se deve empenhar,
mórmente quando ha orphãos interessados na prompta conclusão do
inventario.

Não se segue do exposto que deve ser considerado proscripta a alim
pação da partilha; pelo contrario, a reunião dos herdéiros em pre·
sença do juiz é muitas vezes o meio de conciliar pretenções desen
contradas.

113 29
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§ 89

Devem notificar-se para este acto todos os coherdeiros
e curador ({58); e tudo quanto elies ponderarem, e reque
rerem verbalmente, se deve escrever circumstanciadamente
no inventario ({59).

§ 90

Se os coherdeiros quizerem deduzir o seu direito por
escripto, e pedirem vista para isso, deve o juiz mandar-lh'a
dar ({60).

CAPITULO XV

DA LICITAÇÃO

§ 9{

E' no acto da alimpação da partilha que deve fazer-se a
licitação, quando ella tiver lugar e fór admitLida pelo
juiz ({6{).

(158) Nesta notificação deve declarar-se o dia, hora e lugar,
em que ha de fazer-se a alimpação da partilha, por ser acto
extra-j udiciaI.

(159) No termo da alimpação da partilha se devem lançar
todos os requerimentos feitos pelos interessados, e ahi mesmo
deve o juiz deferir a todos aquelles que dependerem de
prompta decisão, remettendo a dos Outl'OS para o despacho
da deliberação da partilha. E8te t rmo deve ser a sil?nado por
todos os coherdeiros que estivel'em pres ntes e pelo juiz.

(160) Por termo breve, attenta á natureza de te processo.
Quem deve dizer em ultimo lugar é o curador-ger:tl por'parte
dos orphãos, ponderando-tudo aquillo que lhes fÔl' proveitoso.

(161) Tend9 de haver licitação, deve aproveitar-se esta occa
sião para se evitarem delongas e novas citações dos interes
sados.
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§ 92

Licitação é o acto, pelo qual se põe a lanço os bens da
herança, que não admittem commoda divisão, para se adju
dicarem áquelle dos coherdeiros que mais offerecer (162).

(162) Ainda q ue por uma pratica, quasi geralmente recebida,
se tem adruittido a licitação em toda a qualidade de bens, pelo
unico fundamento de que, augmentando-se por este modo o
valor da herança, interessão nisso os coherdeiros e credores
hereditarios, comtudo uma semelhante pratica deve ser pros
cripta e desterrada de todos os juizos, por ser diametralmente
opposta aos principias de direito, á legislação portugueza e ao
interesse publico, como adiante mostraremos. Se a pratica de
semelhantes licitações é antiga e quasi geral, não deve isso
servir de obstaculo ao juiz para pro crevêl-as, porque se a
antiguidade de um abuso p6de estabelecer em seu favor um
pl'ej ~izo popular, nunca p6de constituir direito: Lei de 18 de
Agosto de 1769 (a).

(a) Â materia da licitação tem provQcado grandes questões entre os
nossos praticas.

Alguns deIles, tendo á sua frente Lobão, levados por um temor inex
plicavel, condemnárão como perigosa e funesta a pratica das licita
ções nos inventarias.

Lobão na disserto 7-, inserta no sogundo vaI. do seu Tratado das Ac.
Sum., de onde Pereira de Carv. ex:trahio em sua integra a nota supra,
e as que ajuntou ao Si 93, não duvidou avançar nos SiSi 19 e 25,
que no nosso direito nem para as cousas indivisiveis, se admitte a
licitação,. tendo o legislador facultado outros meios para efIectuar-se
a partilha dessas cousas.

Com quanto igualmente com Lobão tenhão pensado neste ponto
alguns escriptores, entre os quaes Vallasco, de Partit., cap. 22, n. 14;
Menez. Juiz. Divis., cap. 20 , Si 90 , nota 2-.; C. da Rocha, nota ao
Si 485, etc., todavia parece-nos que á vista do Si 5 da. Ord. do liv.4°,
tit. 96, nio se póde deixar de reconhecer que a licitação foi admittida.
no nosso direito.

Diz a cito Ord. :
Tendo os herdeiros ou compa.nheiros alguma cousa, que não possão

entre si partir sem damno, assim como escravo, besta, moinho, lagar
ou outra cousa semelhante, não a devem partir, mas devçm-n'a vender
a cada um àelles, ou a outro algum, qual mais quizerem, ou por seu

1/1(
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aprazimento trocaráõ com outras cousas, se as ahi houver. E se, se
não poderem por esta maneü-a avir, arrendal-a-hão e partiráõ a
renda entre si.

QiÍem tenha visto como se fazem as licitações não poderá deixar de
concordar que no paragrapho acima transcripto da Ord. curou-se de
estabelecer o remedia da licitação no nosso direito.

As licitações fazem-se lançando cada herdeiro sobre o objecto ava
liado até o valor que julgão ser o justo e ,-eal, e até ás forças da legitima
de cada um, e aquelle que chega com o lanço ao valor da cousa licitada
fica com esta: ora, o que diz a Ord. supra citada? Que quando se apre
sentar llO monte algum objecto, que não se possa partir sem dete
rioração e prejuízo, os herdeiros devem vendel-o a cada um delles,
isto é, deve cada um dOR herdeiros dar um preço, e aquelle que chegar
ao justo valor ou que mais der até ás forças da legitima, ficará com
elie. O que é isto senão a licitação?

A Ord., porém, foi mais longe ainda, e não sómepte permittio !I,; lici
tação entre os co-herdeiros, como tambem concedeu que um estranho
·viesse licitar, dizendo que os herdeiros vendessem o objecto individuo
a cada um deUes, ou a outro algum.

Lobão não provou que a nossa Ord. negasse o remedio da licitação;
limitou-se a affirmal-o, e a dizer que a nossa lei orrereceu outros reme
dios que não o da licitação.

Vejamos quaes são esses remedias.
No § 2~ da disserto cito diz Lobão que o nosso legislador, prevendo

que podia dar-se o caso de apparecer entre os bens communs alglIma
cousa individua, não admittio a licitação, e limitou-se a dar as provi
dencias do § 50 da Ord. do liv. 40, tit. 96, que Lobão transcreve.

Já fizemos vêr que a disposição da Ord. não lhe é favoravelj mas
no SI 28 diz aquelle escriptor que, tanto o nosso legislador não quíz
estabelecer a licitação, que, tratando dos prazos e fóros, individuos
per sua natureza, delI providencias diversas da licitação, como se vê
das disposiçõQS da "rd. do liv. 40, tit. 96.

A improcedencia deste argllmento é evidente.
Na verdade, do facto de haver a lei determinado providencias espe

ciaes. para o caso de terem os herdeiros de succeJer em aforamentos
tomados por outra pessoa, não se póde concluir que no caso da Ord.
do liv. 4°, tit. 93, § 50, não se deva admittir a licitação; além de que
as disposições dos §§ 10 da Ord. do liv. 40, tit. 86 e28, e da do tit. !J6, são
especiaes ao caso de successsão de fóros, tanto assim que as providen_
cias dadas por essas duas ordenações não se applicão ao caso d!l appa
recer na herança qualquel especie de bens individllOS, pois que para
este legislou o § 50 da Ord. do liv. 40, tit. 96.

Os remedios que Lobão indica nos §§ 29, 30 e 81 da disserto cito em
nada removem a dilliculdade, e antes são remedios que vão de encontro
á letra.da lei.. •
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Se o SI 50 da Ord. do liv. 40, tit. 96, determina que, no caso de haver
na herança alguma cousa individua, como escravo, besta, moi1tho Ot,
Zaga,., deoeráii os herdeü'os vp.nd,U-a a cada um delles, ou a um outro,
e sómente quando isto não se possa fazer, o que claramente se vê das
expressões - Ese se não podeI-em pOjO esta maneira avi?- - manda que
a cousa individua seja arrendada e se parta a renda entre os herdei
ros: como se pocl.erá dizer que o lagar e o moinho, e por conseguinte
tambem o escravo e a besta, devem ser partilhados no uso, isto ê, que
cada herdeiro usará de qualquer destes objectos por tempo conv.:en
cionado 7 Aonde foi que a lei autorisou semelhante expediente 7·

Em parte alguma, e nem o podia fazer, porquanto a lei, que quer
que os bons sejão partilhados, em si ou em seu producto, pelos coher
deiros. não podia aconselhar que elies fossem conservados pro-indiviso
de um modo qlle provocaria diariamente a dissidencia entre os co··
proprietarios.

Accresce que é inteiramente inexacto que o expediente de arren
dar-se I) objecto indi viduo, para dividir-se o arrendamento, seja prefe
rivel ao da licitação, como o affirma Lobão, porquanto a Ord. citada
no SI 50 sómente autorisa tal remedio quando, pelo contrario, não possa
ter lugar a licitação, como expressamente o declara, ibi: E, se se não
poderem avir' por esta maneira, arrendal-a-hüo e pa?-tiráõ a "mda
entre si.

No SI 37 da disserto citada, depois de estabelecer as regras dos SISI 34,
35 e 36, pergunta Lobão: Desde que se observem estas regras para que
recorrer-se a licitações e sob-licitações?

Em resposta a esta pergunta diremos que não vemos como as regras
apreseoLadas naquelies paragraphos remedeião I) caso de ter-se de par
tilhar uma cousa iudivisível, e portanto como dispensão a licitação.

Quem ignora que os quinhões dos herdeiros devem ser feitos no
bom e no mdo, e que, quanelo ha predios sufficientes paTa serem lan
çados por inteiro nos quinhões de cada herdeiro, não se devem dividir!

Quem desconhece que se deve tambem attender á commodidade dos
herdeü'os, e que desde que um deUes tem em algum predio a maior
porção. dever-se-ha lançar-lhe tedo o predio, repondo eUe a qnalquer
outro herdeiro?

Por certo qlle pessoa alguma ignora estas .regras, aliás comesinhas,
das partilhas; o que nos parece, porém, é q1i.e, apezar destes preceitos,
que Lobão julga salvadores, quando se der o facto de apparecer para
ser partilhado um objecto indivisivel, ha de se observar o disposto no
SI 50 da Ord. elo liv. 40 • tit. 96, isto é. ha de aelmittir-se a licitação, e
sómente quando esta não possa ter lugar se fará o arrendamento do
objelJto, e a renda se dividirá entre os co-herdeiros.

A' vista do que fica eJi:posto parece-nos que não podia Lobão negar
a existencia da licitação como nm remedio admittido por nossas leis,
o unicamente introduzido por uma pratica má.

1/5
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Acreditando que a licitação acha·se estabelecida entre nós, não em
'lirtude do subsidio do direito romano, mas por expressa disposição
da Ord. do liv.40, tit. 96, SI 50, todavia entendemos que é elia ttm
remedia offerecido pela lei, e como tal deve ser unicamente empregado
no caso previsto pela Ord.

Assim não deverá ser aàmittida senão quando o objecto fór indi
visivel, isto é, fór de natureza tal que não possa soffrer partilha sem
deteriorar-se ou perder o valór.

Aquelies que admittirão a licitação indistinctamente para os bens
divisiveis e indivisiveis, fundados em que elia traz sempre o augmento
do valor da herança, descouhecérão o fim da licitação.

Não foi para procurar o augmento da herança que o legislador a
admittio : foi unicamente para evitar que nas partilhas se conservas
sem bens pro-indiviso, o que é muitas vezes causa de dissensão entre
os herdeiros; e tanto foi esta a mente da lei, que eUa sómente autori
sou o arrendamento da cousa indivisivel quando por qualqusr mo
tivo a licitação não podesse ter lugar.

A licitação nos objectos que soffrem faci! divisão não teria razão de
ser, por isso que, sendo o fim das partilhas a divisão dos bens, desde
que esta é passiveI, para que recorrer·se á licitação, que-sómente po
derá trazer a divisão do valor do objecto? A doutrina exposta confor
ma-se com as disposições das legislações modernas: Cod. Civ. F,'anc.,
arts. 827 tl 1686. Em contrario, Cad. Civ P01"t., art. 21~8 e art. 720 do
Coà. do Proc. Civ., conforma-se cóm as disposições dos arts. supra
do Cad. Civ. Franc. o al-t. 983 do Cad. Civ. Italiano.

Além disso o simples facto de ser o objecto indivisivel não autorisa
a licitação' desde que haja outros objectos de igual natureza para po,
derem ser lançados aos demais co-herdeiros; e mesmo quando o objecto
indivisivel possa ser lançado a um herdeiro, repondo esta a outro, tal
pratica deve ser preferivel: Lobão, disserto cit., SI 35 e 36; Secco,
Orphan. Prat., p. lo, cap. 3°, secç. 50, art. 127, ns. 1 e '1, e at't.
125 e noto 274 i COl·r. Telles, lJoutr. das Ac., nota 318 ao SI 149;
Mene:z. Jui$ Divis., cap. 2°, SI 9°, e VaUasco, de Part., cap 22, n. 7.
Em contrario: Vallasco, cap. 11 àe Pal-t. ,. C. da Rocha, SI 485; Pereira
e Sou$a, nota 1621, etc.

A licitação deve selO feita com o consentimento de todos os co·her·
deiros, e desde que uão possa haver tal consentimento, não poderá ter
lugar, e dever se-ha então arrendar em praça o objecto e dividir a
renda. O,·d. do liv. 40, lit. 96, SI ;'0, in fine,. Loblio, Diss. cit., SI 13,
aonde cila Barbosa na L. 26 D. de Legatis, n. 26; Secco, 01'phan.
Prat., art. 125, SI un., e art. 127, ns. 5 e 8; Mene;., Jt~iz. Div.,
cap. ~o, SI 90; Carl'. Telles, nota 31i ao SI 1-19 i como, porém, este
accordo dos herdeiros é na maior parto das vezes impossivel obter, a
pratica tem estabelecido entre nós o fazerem-se as licitações em praça:
Consolido das Leis Civ., nota ao art. 1166; pratica esta que já attes-
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§ 93

231

A licitação nos bens que admittem commoda divisão é
desconhecida pelo direito romano (163); reprovada pela

(163) A L. 6, Dig., famil. erciscund., é a primeira a oppôr-se
á semelhante licilação, dizendo: N am ad licitationem "em dedu
cere, tlt, qui licitatione kic habeat instrumenta hlBreditaria, non
placet neque mihi neque Pomponio. Concorda com esta a lei pri
meira, Cad. commun. divid., aonde se diz: « Ql~od si dívisio
sine cujus quam injuria commode fieri patuerit, portionem suis fini
bus tibi adjudicatam possidebís. >l E' mais terminante ainda a
lei terceira, Cad. eod. tit., nas palavras: « Cum al~tem "egeoni
bus dividi commode aliquis age,' inter socios non potest, vel ea;
pluribus singuli : Cl'stinalione justa (acLa, unicl~iql~e sociorum adju
dicantur, compensatione pretii invicem lacta: eoque cui res majoris
pretii obvenit clBteris condemnato: ad licitationem l1onnunquam,
etia,m I'lttraneo emp/ore admisso : maa;ime si se non sl~fficere ad
justa preLia alter ex sociis sua pecunia vince,'e vílius licitanlem
priofiLeatur, >l Ainda quando se trata do usurructo, que é de sua
natureza individua, como especie de servidão, diz a lei /' § 10,
Dig., commun. Divid., que o juiz evite a licitação, partindo o
dito usufructo por todos, ou arrendando-o e repartindo o preço.

tava Vallasco como sendo a empregada todas as vezes que, tendo de
fazer-se a partilha de uma cousa indivisível, não se podião empregar
os meios facultados pela Ord. do liv. 4°, tit. 96, Sl 5: Vallàsco, de
Pa,'/., càp. 22, n. 15. Conferem: Cod. Civ. Franc" art. 1686; Cods,
Civ. e do Proc. Civ. Port., arts. 2127,2129,2134,716 e 718.

O herdeiro s6mente poderá licitar até o valor e importancia de sua
legitima; assim, se o objecto fór na licitação levado a um valor supe
rior ao da legitima do herdeiro licitante, não poderá ser lançado a
este: a razão disto é evitar que herdeiros ljCOS possão por meio da
licitação tirar á herança o melhor objecto que ella possua, como fre
quentemente acontecia: Lobão, disserto cit" SI 38; Cad. Civ. Port.,
a"t '1':19, e Cad. do Proc. Civ. Port., art. 718 e seusparagraphos.

Alguns autores entrárão em duvida se se deverá admittir a licita
ção nos inventarios em que hajão orphãos.

Parece-nos que o facto de serem orphãos alguns dos herdeiros não
póde impedir que hajaa licitação, visto como, se os orphãos tem vista dos
autos, para pedirem por intermedio de seu curador, quando são ouvidos
OEl interessados, porque não poderá tambem G curador licitar por elles?

/(b
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legislação portugueza (i64.) e pela das nações civili-

(:164) Não ha lei alguma no coctigo portuguez que permitta
a licitação nas cousas divid uas, nem ainda mesmo nas indivi
duas, - pois que neste caso derão diversos outro r medios, de
que logo fanaremos. Accresce que, sendo os nossos legisladores
peritissimos no direito romano, com que em grande parte se
conformárão, não é crivei que ignorassem as suas disposições
em materia de licitações; e observando n6s que, nem na Ord.
do liv. 4°, tit. 96, nem no tit. 97, nem em outra parte fallárão
da licitação entre coherdeiros, ou devemos julgai-a nb. oluta
mente prôscripta, ou s6 admittidll nos casos em que o dito
direito romano, rectamente interpretado, a admittia (b).

Esta opinião aliás, consagrada na disposição do art. 411 da reforma
judiciaria portugueza, tem sido segu.ida pela maior parte dos escrip
tores e orphanologistas, e o proprio Pereira de Oarvalho a segu.io na
nota 38 ao SI 16 desta obra. O Ood. Civ. Porto expressamente admitte
os orphãos a licitarem, representados por seus tutores e curadores:
al·t. 2130. Oonfere: Cod. Cí'l!. Franç., ar!. 839.

(b) Nesta nota, copiada quasi que litteralmente do SI 19 da disserto 7
de Lobão; no 20 vo1. das Ac. Sum., affirma Pereira de Oarvalho que
no nosso direito não ha disposição alguma que permitta a licitação
das cousas dividuas, nem ainda mesmo das individuas, e que no caso
de ter-se de fazer partilha. em cousas individuas deu a nossa lei outros
remedios diversos.

Esta opinião, aliás seguida por Va11asco, de Partit., cap. 22, n. 14,
ji. a procurámos combater na nota anterior, apoiando-nos nas expres
sões da Ord. do liv. 40, tit. 96, SI 5.0

Oomo, porém, é do grande importancia esta questão, não deixare
mos de insistir sobre e11a, apresentando mais alguns argumentos, que
acreditamos serem de algum peso.

Parece-nos, repetimol-o ainda, que a Ord. do liv. 40 , tit. 96, SI 50,
admittio clara e expressamente a licitação nos inventarios, como meio
a empregar-se, no caso de ter a partilha de versar sobre cousas indivi
duas; e que sómente quando não rór possivel a licitação se poderá
usar do meio do arrendamento, ordenado no final do paragrapho
daquella Ord.

As 9xpressões-vender a cada um delles-indica que a venda deTO
ser feita a todos os herdeiros, e a cada um por sua vez: é uma serie
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sadas (1.6õ), impugnada pelos doutQres mais acredi-

(165) o Cod. Civ. dos Frane., o mais moderno de todos, e que
foi obra de grandes juriseons uI tos, diz no art. 82'1 o seguinte:
(( Se os immoveis não poderem partir-se eommodamente, deve

de vendas successivas, porque o fim da lei é fazer lançar a cousa indi
vidua áquelle herdeiro, que por ella mais der nas forças da legitima;
e se nenhum delles quizer orrerecer preço, será admittido a olferecél·o
um estranho: out?"O algum, diz a Ord.

Ora, a licitação faz-se justamente do seguinte modo:
Quando é dada vista do inventario aos herdeiros para dizerem sobre

a partilha, é que tem lugar a hcitação; cada um delles offerece nessa
occasião o preço que entende valer o objecto, e áquelle que maior
preço offerecer é o objecto lançado. Se não ha possibilidade de accordo
entre os herdeiros, faz se a licitação em hasta publica.

A licitação não deve. porém, ser tolerada depois da deliberação da
partilha: Valo Part., cap. II, n. 8 a 10. e Cod Civ. Port., arts. 2126
e 2127 i porque do contrario o herdeiro poderia alterar a deliberaçãll
da partilha.

Vallasco, e com elle os que entendêrão que a Ord. do liv. 4°, tit. 96,
SI 5°, não admittio a licitação entre co-herdeiros, derão ás palavras da
Ord. uma interpretação um pouco forçada.

E' assim que no Tratado das Partilhas, cap. 22, n. 14, diz elle que
nas disposições da ·Ord. cito se estabeleceu tres remedias para o caso
da partilha das cousas que não recebem commoda divisão, e são estes
remedios:

Prim6, quod vendatur uni ex sociis, aut alteri elCt7'a7leO, utrum
ipsi malucrent, etc.

Não é inteiramente exacto o que aflirma Vallasco. pórque a lei não
se contenta com que se faça a venda da cousa iudividua a um dos co
herdeiros, mas quer que a cousa seja vendida a cada um delles, o que
quer dizer que, comquanto seja um só dos herdeiros quem tenha de
ficar com a cousa, todavia esta deve ser offerecida a cada um dos
outros herdeiros, e sómente entregue áquelle que melhor vantagem
offerecel' no preço.
~e a O ·d. quizesse que a cousa individua "fosse vendida a um her

deiro, sem ser otlerecida aos outros, diria devem-1t'ã vender a um
delles, e não a cada uno deites: a lei quiz. por conseguinte, que cada
um dos herdeiros désse preço á cousa individua, e que esta fosse
vendida áquelle que offerecesse maior vantagem na venda: ora, que
outra cousa é isto senão a licitação?

Lobão, como já fizemos vêr, não consegue apresentar uma razão con
vincente de que a Ord. cito não curou da licitação, antes no ! 13 da
ii ~ 30
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aproceder-se á venda por licitação diante do tribunll. O Esta
tuto de Roma no cap. 101., transcripto e commentado por
Constant., annot. 21., desconhece inteiramente o remedia da

. licitação, determinando, ainda nas cousa individuas, a par
tilha pelo modo passiveI, a saber: Mandando tmi a1tt alted, ?tt
pecuniam, reficiat. aut unam portionem g1'avando ad tradendam
altel'i, certam s?tmlllam, si aliter divlsio c0711mode fiel'i non posset. »

O mesmo, com pouca dift'erença, determina o Estatuto de Eu-

disserto referida adopta como verdadeira a opinião de Barbosa. quando,
DO commentario á lei 26 do D. de Legat .• fal1a das licitações das
cousas individuas no reino de Portugal; ora, Barbosa no lugar citado
diz que via a Ord. do liv. 40, tit. 96, SI 50, interpretada no senado do
seguinte modo: 1.0 as~ignar-se a cousa individua a um co-herdeiro.
e assignar-sc a parte do outro em outros bens da he,-ança.

2. 0 Manda," o juiz que esse adjudicatal'io distl'ibuisse a estimaçlio
aos mais.

3.0 Se as partes nâo approva"ern esta rÓI'ma de partilha, abril' o
remedio da licitação para ser adjudicado ao maiO?' lance.

"Vê-se que Barbosa aUesta que os tribunaes de seu tempo entendião
que a Ord. do liv. 40, tit. 90, SI 50, autorisava a licitação entre co
herdeiros, nas partilhas de cousas individuas, e que sÓlJlellte quando
este remedia não podesse ter lugar se usaria do arrendamento da
cousa individua e partiria a renda entre os co-herdeiros.

Quod s'i "leque in hoc velint consenti,'e, tune ad localionem illills
rei procedendum est: et ita vidi aeceptam pI'redieiam ordinationem
in senatu.

O Dr. Secco, na nota 274 ao art. 125 da sua Orphanologia P"alica,
diz que antes da reforma judiciaria portugueza não havia lei alguma
que tratasse da licitação em Portugal, a não ser a Ord. do liv. 40,
tit. 96, SI 5°, ainda que eontm a opinião de algtms, accrescenta esse
escriptor.

Parece-nos, porém, attentos os argumentos expendidos, que se póde
aflirmal' que os autores qlte pretendêrão que a Ord. era omissa em
materia de licitação, e que portanto devião vigorar no direito portu
guez as leis romanas, seguirão cégamente a opinião de "Vallasco, o
qual não nos parece ter sido muito exacto na interpretação qu03 deu
ás expressões da Ord. do liv. 40, tit. 96, SI 5.0

Entre nós a pratica aceita é a attestada na nota já citada ao art. 1166
da Consolidação das Leis Oivis, 3' edicção.

São dignos de ser lidos sobre esta materia os capitulas 11 e 22 do
D. 6 a 16 do Tratado das Pa,otilhas de "Vallasco.

"Vej. um artigo inserto, no Dir., vaI. 4o, paR. 337, e Moul'lon, Repet.
Escrit., vol. 3°, ns. 671 e 672, e voI. 20, D. 343 e 344.
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tados (t66), absolutamente desnecessaria (t67) e muitas
vezes funesta (t68).

gl~bio, transcripto por Consiol., liv. 2°, rubI'. 6'1, nas palavras:
Si vero rei r.ommunis commodam divisionem non pateatur, Jlldetl'
mandet poni Pa1·tífum de 1'e et preUo, et si partes dissentirmt, qums
tio sorte di1'ima t1'T.

(166) O celebre Fabl"., in Cod., liv. 3°, tit. 28, discorre assim:
Cum pl1H'es 1'es ínter ~ohel"edes di11idendre sunt, qure síng1dre dividi
commo:lo non possunt, non utique statim '/)eniendum est ad licita
tiollem: est enim licitationis remedium odiosum, et zdeo n01\ ni.~i

aliis omnibl's deficientibus amplectend1~m. Concorda com ene
l'nsth., de ubba th., insp. 8, n. 6. dizendo; « Nec licitationi
locus ost, nisi cum nlia dívilfendi ratio nulla ~1'pe7'sit; aut-i-i om1tes
consentiant qtLOr1,m ínte1·est.» ão do mesmos sentimentos
Fontane!., de Pacto nupt., clausula 4, gloso 9, parte II, n. 80;
e, com iT)finitos outros, o nosso erudito Almoidn e Souza no
Trat. da Ar. um. tomo 2° di ert. '1., de que este capitulo
é um extracto. O no o Vollasco é nesta parte contradictorio ;
porqu , tendo-se opposto a toda a qualidade de licitação na
consulta 114, n. '6. ao dE'pois no Trat. de Partit., cap. 11 mu
dou de opinião, e a admittio indistinctamente e sem critica,
dando em razão que como pelas licitações se augmenta o
cumulo da herança, interessão nella o coberdeiros e legata
rio.. De outro modo discorreu Corro Tel., Ac., § 149, nota 5.

(16'7) Ou os bens da herança e acbão avaliados no seu justo
preço, ou não; no primeiro caso, o mesmo é admittir a licita
ção que dar ao coherdeiro licitante a liberdade de eleO'er os
bens, em que quer a: sua legitima o que s6 pertence ao juiz
da pat·tilha: Vallasco, Cons. 114 n. 2. e Guerreiro Trat. 2°,
liv. 2°, cap. t4, n. 29; 110 segundo caso, lá tem os coherdeiros
.0 remedia e fi providencia da Ord. do liv. 3°, tit. 1'1, § 5, e do
tit. '18, ~ 2. que tornão desnecessa.ria a odio a licitação. e pela
licitação se pretendr. promover o au<rmento da herança, pelo
mesmo IE'gnlremedio se con egue esse fim : Almeida e SI)'IJ,:::,a.,
cito loc., §§ iS e 19. Ainda nas cou as. que não admittem com
moda partilha, exclu.io o nosso legisla.dor a licita.ção, dando
outra providencias, quaes as que se encontrão na Ord. do
liv. 4°, tit. 96, §§ 5 e 23 na. do tit. 36, § I, e na lei de ~ de Ju
lho de 1'1'73, § 14. Não póde, pois, imaginar-se um caso, em

/Ii)
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§ 94

No caso de se continuarem a admittir as licitações, na
fórma da erronea pratica (169), deve o juiz evitar-lhes os
inconvenientes, quando lhe fôr possivei.

§ 95

Conseguirá isso: 1. 0
, não as admittindo sem o consenti

mento expresso de todos os coherdeiros ('170); 2°, senão

que pelas leis portuguezas tenha lugar a licitação entre coher
deiros, ainda em cousas individuas, pois que todos estão pro
videnciados com outros remedias, sendo por isso de admirar
que o nosso Pereira e Souza, tomo 4°, Proc. Civ., nota 1021,
admitta indistinctamente a licitação, tanto nas cousas divi
siveis, como nas indivisiveis; tanto nas moveis. como nas de
raiz; ou de se pretenderem licitar o' bens doados para casa
mento. Seguia a pratica, e não se lembrou de que a pratica
contraria á lei é COl'l'uptE'la e abuso.

(168) A licitação occasiona quasi sempre adias e dissensões
entre os coherdeiros, e muitas vezes a ruina dos licitantes,
que, esquecidos dos seus interesses,levão as cousas a.um preço
excessivo, o que reconheceu Vallasco, na consulta 114, n. 6,
dizendo: Tum ob vitandas sfdetiones et j1brgia inter caha?l'cdes,
qui cupditatc aUcujus rei kC13reditarice, et calo1'e Licitandi mul
toties ati inoiquissirna pretia ascendunt:

(169) O que não é de esperar, porque estamos em um seculo
em q ue as luzes vão fazendo progl'essos, e em que já se não
decide pelo que disserão os copiadol'es dos casos julgados, mas
pelo que diz a lei, ou pelo que della se deduz por uma recta
in terpretação.

(170) Uma vez que qualquer dos coherdeiros se opponba á
licitação, não p6de o juiz decretai-a, porque resultaria o absurdo
de ser esse coberdeiro obrigado a vender a parte que lhe com
pete na cousa commu.m. contra a expres a disposição da Ord.
do liv. 4,0, tit. 11. ACC1'esce que a licitação é uma especie de
alienação, a qual nunca tem lugar a respeito dos bens dos or-

o pbãos, sem se verificarem os requisitos da Ord. do liv. 10,
ti t. 88, §'§ ~5 e 26.
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até a quantia correspondente ao quinbão bereditario dos
licitante (i7'I); 3°, evitando a animosidade ou a emu
lação (:l.72); 4°, excluindo os bens doados (1.73); DO, não

(i'11) De outro modo desappareceria a igualdade da 'partilha,
a qual consiite em levarem os coherdeiros partes iguaes no
moveI e na raiz, no bom e no máo. Demais, se fosse licito
a qualquer coherdeiro o licitar maior porção de bens de raiz
do que aquella que lhe compete em legitima, além de se se
guirem os absurdos, que dissémos na nota antecedente, seguir
se-hia' o outro de haver uma verdadeira compra sem pagamento
de siza, em fraude dos direitos da Real Fazenda' (c).

(1.72) A maneira de evitar a animosidade e a emulação é
não admittir senão um ou dous lanço a cada coherdeiro ou
taXar certa quantia, além da qual se não possa licitar mais
cou a alguma.

(i73) Ainda entre aquelles, que admittem a licitação em toda
a qualidade de bens, é controver o: se qualquer dos coherdeiros
p6de licitar o bens, que o outro trouxe á ç:ollação por lhe
terem sido dados em dote? Que e tes mesmo. bens podem ser
licitado, competindo apena ao donatario a eleição de .ficar
com elles pelo preço da licitação. o su tentã!> alguns doutores,
e o refere, julgado, (i'uen'eiro, Trat.4°, liv. 50, cap. 10, n.33.
O contrario segue Bag'~, cap. 15, n. 102, e muitos outros: e ta
opinião é sem duvida a melhor, e até conforme com a Ord. do
liv. 4°, tit. 97, §§ 4,13 e 14 (d).

(c) A licitação feita em hasta publica está sujeita ao imposto de
transmissão de propriedade. - Dec,-. n. 5581 de 31 ele Março de 1874,
m-t. 14, n. 2, e tabella annexa n. 3.

(d) A questão de salJer-se, se os bens que os herdeü'os donatarios
trazem á coUação estão ou não sujeitos á licitação, é facli de resolver,
mórmente á vista da pratica geralmente usada de lançar-se aos heI'
deirOi doados os bens por elIes conferidos.

O herdeiro que recebeu uma cousa qualquer em doação, sendo esta
legalmente feita, adquirio incontestavel direito a essa cousa, por-isso
que a doação é um meio de transmissão da propriedade; como, porém,
a doação não póde ser valida se exceder o valor da legitima que por
morte do doador tiver de receber o herdeiro donatario, e á terça do
mesmo doador, o que importaria lesão aos direitos que os demais
herdeiros têm aos bens deste, para delles tirarem as suas legitimas,
a lei estatuio a collaçie.

/lo.
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admi ttindo pessoas estranhas, sem convirem nisso todos
os interessados ('174).

CAPITULO XVI

DA DELIBERAÇÃO DA PARTILHA.

§ 96

Feitas as licitações, e tendo 03 inter('lssados requerido
verbalmente ou por escripto ('l75) aquillo que lhe con-

(1'74) O Cad. Civ. dos francezes, art. 839, manda admittir os
estranhos á licitação, nos casos em que ella tem lugar. qu irão,
ou não queirão os interessados e coherdeiros. Entre nós nunca
os estranhos farão admittidos, sem o con. elltimento do co
herdeiros: PereÍ?'a e Souza, parte IV, nota 1021. Como e tranilos
se devem considerar os lpgatario..

(1'15) Verbalmente podem requerei' no acto da alímpação da
partilha, como dissemos na nota 159. Por escripto, pedindo
vista do inventario e constituindo procurador letrado.

Esta não importa, portanto, em orrensa aos direitos do donatario;
porque, se se verifica ser a doação inofficiosa, o excesso que a torna
tal não podia ser doado, e portanto é como se nunca houvesse sahido
da herança; não sendo, porém, inofficiosa a doação, a pratica tem
estabelecido o serem lançados ao herdeiro doado os bens que eUe con
fere, porque a esses adquirio direito pelo facto da doação legal e não
lesiva aos demais herdeiros.-Jicc. do Sup. Trib. de Just. de 21 de
Feverei,'o de 1872 (DiT. 2-215) e da R-l. da côl·te. no DiT. 10-778.

A licitação só poderá, portanto, ter lugar naq ueIles bens que o
herdeiro deado repõe á herança por excederem á legitima do mesmo
doado e á terça do doador, ou no caso de nito ter o doador deixado
bens alguns nos dous terços do doteque o herdeiro doado entrega para
fazer a legitima dos co-herdeiros: mas nos bens, que fórmão a doação
legal e não lesiva. parece-nos que não tem lugar a questão aventada
por Pereira de Carvalho, á vista da pratica actual, que manda lançar
.aos herdeiros doados os bens por e11 es conferidos.
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vier, fazem-se os autos conclusos para se deliberar a par
tilha (i 76).

(1.'76) O despacho da deliberação da partilha deve ser escripto
nos autos pelo juiz em fôrma de interlocutorio (a).

(a) O systema seguido em alguns juizos de mandar o juiz, depois de
dizerem os interessados no inventario, proceder-se á partilha sem in
dicação alguma da fórma, é con traria as boas tradições da praxe; o
juiz deve ser muiLissimo cauteloso no arbítrio que deixar aos partido·
res, sujeitos á inlluencia das partes.

Deve ser fundamentado o despacho que manda formar a partilha,
sempre que neUe se decidir sobre direitos heredi:arios, e em todo o
caso deve o juiz designar a imporLancia dos quinhões e o meio de
formal-os, e dividir os bens, indicando os que são parti veis e distri
buindo-os ao diversos herdeiros para formação das J:espectivas quo
tas: C. Telles, noutr. dos .<te., Si 150.

E' na deliberação das parLilbas que costuma o juiz maniar excluir
os bens que não devem fazer parle do monte divi ivel. Por essa ocen
sião, pois, se já não o houver sido antes, deve ser decidida a prejudi
cial da nuUidade de uma escriptura ante-nupcial, quando tal nullidade
provar-se por meio de documentos irrefragaveis.- Accs da Rel. de
S. Pat~lo e do up. Trib d~ Just. no Dir., vol. 17. pago 265 e sego

Tom a praxe admHLido que o j niz. em vez de dar naquelle despacho a
fórma da partilha, a dê depois aos partidores, e mais vulgarmente são
deliberadas as partilhas nestes termos: Proceda-se d partilha com a
ig'ualdade da lei, ciLadas as parles; na occasião darei a fór'ma.

Não colhe a censura feita a esta pratica, como importando eUa se
gredo do despacho de deliberação de partilha e haver prejuizo das
partes, porquanto estas nada perdem com ignorarem a Iórma ou nota
da partilha; porque, quando tal fórma viesse inserta no despacho, e
algu-t:n dos interes ados se julgasse leso pela fórma porque era delibe
rada a partilha nenhum recurso teria, a não ser reclamar ao juiz por
meio de petição por ser tal despacho meramente interlocutorio e
delle não caber nem a appellação, nem o aggravo.- Accs. da Rel. do
OW'o-Preto de 12 de De.ô'embro de 1874 (Dir. 6 e 105), e Avs. n. 984
de 15 de Outt~bro dd 1872, n. 92 de 13 de JIl arço e n. 285 de 8 de Agosto
de 1873; Cod. do' Proc. Civil Portuguez, arts. 724, Si 20, e 729; Regul.
de 15 de iIIarço de 1812, art. 26 e DecI'. n. 5-167 de 18:3, a1·t. 6.0- Pelo
despacho de deliberação de partilha não são devidas custas algu
mas.- Av. de 15 de Maio de 1878.

O terceiro prejudicado, porém. pelo despacho regulador da partilha,
que manda IlÓr em praça beus separados para pagamento, póde oppõr
embargos de terceiro e esses embargos devem ser recebidos com efi'eito
supensi-yo.- Acc. da Rel, da c6rte de 19 de De.ô'embro d.el873.

120
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§ 97

Diversifica muito a deliberação, quando o casamento foi
contrahido por carta de ametade (t77) ou na fórma de
direito commum (08).

(177) Em duvida, sempre o casamento se presume contrahido
segundo o costume do reino ou por carta de ametade : Ord.
do liv. 40 , tit. 46 pr., tit. 47 pr., tit.65 pr. e tit. 9- pr., e
§§ 3 e 4. este ca o ha uma completa communicação de bens
entre os conjuges, ainda não havendo filhos, e por isso a de
liberação .da partilha é facil de fazer-se. ão havendo te. ta
mento, devem mandar-se extral1ir da totalidade da her'lnça as
despezas do funeral, e a importancia das dividas em que
todos os herdeiros conviérão, na conformidade da nota 13 ,
e dividir-se o resto em duas partes iguaes, adj udicando-se uma'
dellas ao conjuge que sobrevive, e subdividindo-se a outra
em tantas partes iguaes quantos os herdeiros do conjuge fal
lecido, pagando-se por esta meiação as despezas do bem da
alma, na conformidade da nota 1.·16. Tendo o defunto di pO!lto
da sua terça, e havendo dotes conferidos, deve a deliberação,
da partilha fazer-se de outra maneira, a saber: sommada a
importancia dos bens, que 'existião em podel' do defunto ao
tempo da sua morte, e satisfeito o funeral e dividas, do restante
se dê a metade ao viuvo ou viuva; da outra metade se tire a
terça para o legatario della; e, ajuntando-se os dotes conferidos
aos dous terços restantes, se divida ~udo com a possivel igual
dade entre os coherdeiros do defunto, satisfazendo-se pela terça
a importancia do bem da alma e legados. Se os herdeiros do
tados se abs~iverem da herança para se lhes inteirar o seu dote
pela legitima e terça, então s6 o restante desta se dará ao le
gatario, na conformidade da nota 117. Se os dotes não tiverem

Oonfesso que acho improcedente a doutrina deste julgado, que attri
bue ao despacho de dt:lliberação da partilha eJIeitos que sámente tem a
sentença linal do inventario. E' conveniente dar-se vista da partilha
antes de julgada por sentença praxe recommendada por autoridades
taas como JlTell. F'rei"e, tomo .~o, tit. 12. Si 14; Pana, cap 15, n. 27, e
Vallasca, de Partit., cap. 40 , n. 3.- Vejo sobre este cap. Ram., Instit.
Orphan., Si 122 e netas.
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sido legitimamente constituidos, toda a sua importancia fará
~m beneficio da terça (b), e se não tiverem sido insinuados,
excedendo á taxa legal, acontecerá o mesmo a respeito do ex
cesso, segundo dis emos na nota 122. Se os herdeiros succe
det't'm in stírpes, veja-se a nota '16.

(178) , e o casamento se tiver contrahido nu fórma do direito
commum, ou por dote e arrhas, e não tiver havido filhos (porque,
hnvendo-os, se communicão lógo o ben ainda que a commn
nicação se tenha excluido) (c) neste ca o fi deliberação da partilha

(b) lia perfeito engano no autor quando diz acima que, sendo os
dotes illegitimamente constituidos, a sua importallcin virá em benefi
cio do. terça; no caso figurado a importancia dos bens i\legitimamente
doo.dos pelo finado vem augmentar o monte, e pqr conseguinte as legi
timas e a terça. A razão é simples: a doação feita illegitimamente é
nulla, é como se nunca houv'esse sido foita, e portanto os bens que a
constituirão nunca sabirão tio poder lo ( dor, por isso que este nunca
se desfoz delles por mei legitimo.

E' igualmenle inexacto que os excessos das doações não insinuadas
revertào em I>eneficio da terça: tae~ e~cessos estão no mesmo caso dos
I>ens dotados illegitimamente, e Y()1I1 augmenl.ar, não sómente a terça
do doador, mas tambem as legimas LobrTo, Diu, o> do 20 vol. das 11 c.
Su,n., Si 10; nota 2> ao ar/o 11!J8 da Cons das LrJis Oivis.

Quando se deverá julgar o casamento contrallido por contrato do·
tal. e sem communhão de bens? 'Vej. Lobão, Exec., Si 2i2 e 273,
e Gtte,.,·., 'l',·at., liy. 70, cap. 15.

(c) Não é exacta a proposição que avança o autor no parenthesis,
porquanto nunca se sustentou no direito porluguez que o nascimento
de filhos fizesse romper o contrato exclusivo de communhão de bens
felto na occasião do casamento

A Ord. do liv. 40, tit. 46 pr ,manda observar a respeito dos bens o
que entre os esposos fór llonvencionado; estatuido o mesmo se vê nos
tits. 47 pr., 95, SI 3°; 96, Si 24, etc.

A Ord. do liv. 40, tit ..4f:i, estabeleceu como costume do refuo. e por_
tanto como regra geral os casamentos com a communhão de bens, mas
rellonhecendo ue aquelles que entrão para uma sociedade têm o di·
reito á propriedado dos bens que cada um leva, mandou que fossem
observados os pactos que nesse sentido fizessem os conjuges. Sendo
ponto duvidoso se, no llaso de pacto antenupcial exclusivo da commu
nhão, ua falta de filhos, li. sllpervenieucia deste rescinLlia o pacto e
subsistia este, por poder dar-se a hypothese de fallecer os filhos na
constL\ncia do matrimollio: Guen., Quest. 9" 71. 24; Lobão. Exn'.,

/ZI 31
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é muito divel' a. Dos bens de criptas no inventario se manda
separar o capital, com que entrou pam a ocjedade o conjuge
que sourevive, c aquelle com que entrou o conjuge fallecido;
o resto reputa-se lucro, ganancias, ou adquil'idos na con tan
cia do matrimonio. O que resta dos adquiridos, depois de sa
tisfeitas a dividas contrahidas na constancia do matrimonio,
reparte-se igualmente entre o conjuge que sobrevive, e os her
deiros do fallecido, se outra cousa nito foi ajustada no contrato
esponsalicio, pOI'que então e deve observar á risca o que os
conjuges ajustárão; Ord. do IiI'. 4°, tit. 46. Se os adquíridos

Si 274; Leiva, Dü·. Ol'phan., cap. 4°, SiS; 45 a 47: como póde ser acceita
a proposição absoluta de Pereira de Carvalho?

Veja-se O. da Rocha, S; 257 e seguintes; B. Carneiro Si 133 e segs.;
Consolo das Leis, art. 8&1 e notas; Lafayette, Dir. dr Fam., Si 68, etc.

Quando fallece um dos c(lnjuges, os filhos que ha do casal succedem
nos bens de seu pai ou mãi fallecido, como no regimen da communhão ;
a differença está em que não &'listem bens do casal senão os adquiridos
na constancia do matrimonio, e que os filhos succedem nos bens proprios
de seu pai ou mãi, isto é nos que um ou olltro possuia ao tempo que.
se casou. Qual a razão por que o nascim~nto dos filhos romperia o
contrato? Se tal acontecesse melhor seria que a lei não admittisse
casamentos senão pelo costume geral da lJommuohão, IJÚrque se os
pactos limitativos ou restrictivos desta dependessem do nascimentó
dos filhos, em quasi todos os casamentos romper-se-hião logo os con
tratos, pois que é raro o casamento de que não provém a prole.

O autor cahio neste engauo por ter querido commentar com o seu
parenthesis umas palavras dê Vallasco no cap. 23 de partit., n. 3,
sem ter-se, porém, dado ao trabalho do lêr o que elie expende até o
n. 7 do citado capitulo.

Vallasco, dizendo - el sine prole legitima - não quiz significar que
quando esta existir não se c1evão observar os pactos exclusivos
da communhão, e, que a partilha dos bens de um dos conju
ges que haja fallecido não deva ser feita como elie a indica
nos ns. 3, 4, 5. (j e 7 do cap. cit., tanto qlte no n. 7 ensina que os
debitos eXIstentes na occasião do fallecimenLo do marido devem ser
pagos pelo.s lucros ou- acquestos do casal, e se estes pão existirem,
pelos bens do marilto, etiam.~i debita sint contracta pro a!imentis,
·:ommunium filiol'uin, accrescenta elle; o que VaL1asco quiz foi exem
plificar o caso de successão testamentaria, não havendo filhos, nem
descenden tes

Nenhum fundamento tem, por conseguinte, a proposição do autor.
Podem los conjuges, na constancia do matrimonio, revoiar de com-
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não chegarem para o pagamento das dividas, devem satisfa
zer-se pelo capital do marido; Gam. dec. 200, Guerreiro.,
Trat. 2°, liv. 6°, cap. 4°, e T'allas~o, de Partition., cap. 23, n. 7.
])0 capital do marido e devem tambem sati fazer as anha
promettida ; e s6 o rf'sto do dito capital c dos adquiridos, se
os houver, é partivel pelo seus respectivos herdeiros, depois
de sati fcita a importancia do funel'al e bem da alma: Vallasco,
cito loco n. 13. arrllas I,ão podem exceder á terça parte do
dote que a mulher levou para o ca ai; Ord. do liv. 4·, tit. 47.
E' controverso se as a Thas pre'cisão de insinuação, excedendo
a. quantia legal? Parece·me dever di tinguir-se, porque, ou
aquelle que as p"omette entra para a socil'dade com maior
porção de bens ou com igual, ou com menor: no primeiro
caso parece que, cnao as alThas o premio do "acrificio que II

mulher faz em renunciar a communicação do bens, con ti
turm um contrato onel'J!'Oo, que não pi'ecisa d insinuação para
. ua validade; no segundo e terceiro ca o pflreçe haver uma
rigoro. n doação, qu. dep!:lIdll de confirmação do soberano,
excrdendo lÍ quantia (bl Ord. do liv. 4°, tit. 62, triplicada pelo
Alv. de 16 de. ctembro de 1 1'1 (d). Ao capital da mulher per
tencem tonos o' bl'ns que durante o matrimonio houver a
titulo de herança, legado. doação ou outro semelhante; não
porém, a sim os que provierem de eu trabalho ou industria,
poi que estes se communicão ntre o conju~e : Ord. do
liv. 40, tit. 44, § 20, e GU0rreiro Trat.2o, liv. 'j0 cap. 16.

Admittida a opinião de que !lC ta e peéie de ca amento se

--- --- -----
lUum accordo os pacLos ante-nllpoiaes limitativos ou exclusivos da
communhão.

Vejo a Ílota 17 ao art. 88 da Con '. das Ll'i' Ci ., :3- edição, e o Acc.
da Relo da côrte de n de Novembro de 1 7'2.

(d) Não foi o alltor feliz nas distincções qlle fez na nota para 801l'er
a questão de saber-se; se as arrhas devem ou não ser insinuadas
quando excedem li. taxa legal; porquanto, quer o marido tenha trazido
para o casal maior por",·o de bens que a Ululher, quer tenha trazido
porção igual Oll inferior. nom por isso as arrha LleL~ão de ser uma
doação. e como tal deven! ser insiuuadas pena de não valerem \lO ex
cesso da taxa legal. Em que ó que as arrhas dada' pelo marido l'ICO

ii mulher póbre consLituem Ulll contrato oneroso?
Accresce que a hypothese figurada pelo autor não se podia uàr no

direito Pol'tuguez, ii vista do disposto na Resol. de 23 de Outnbro
Ln
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communicão os fructos dos bens, resta vermos se para se julga
rem communicados é necessario estarem colhidos ou vencidos
ao tempo da morte do primeiro conjuge. Os fmctos naturaes s6
se communicão depoi de colhidos, e por i. so passão com o
predia, satisfeitas as de"pezas da cultura, salvo se deixárão de
colher-se por dólo no t mpo competente, porque então se jul
gão communicado • apezar de não colhidos. Os que dolo a
mente se colhêriio antes do tempo não se communicão. Em
quanto aos fructo::J civis, d ve ter-se como regra que s6 se
communicão os vencidos durante o casamento. As rendas dos
predios rusticos, por i so que são o preço da renda que elies
produzem, s6 se j'·putão ve,ncidas depois da colheita, e s6
então se communicão. Não acontece, porém, o mesmo a re peito
das rendas dos predio' urbano, que, ,por "erem o preço da
habitação, se vencem dia por dia, A. respeito dus f6ros, a melhor
opi!1ião é que s6 se venCf'm e communicão no dia do venci
mAnto. Tendo-se desencaminhado a escl'iptura espon alicia,
e a nota do tabellião que a fez, póde o seu conteúdo provar-se
1'01' te temuuhas; é, porém, neces::;ario: l0, que se prove o des
cnminlJO PUl' UIll modo J~'~al, para se evitar qualquer fl'aude j

2°, que as testemunhas declarem o teor do instrumento desen
caminhado, o dia c lugar em que foi fl~ito, as testemunhas que

de IíOO, quo julgal·a nullas as anhas 'lue oxceuessem o terço do dolo:
como so pouoria dar o ca'o de anhas superiores ao dote?

Quaes os bens '1 ue têm a IHILuroz,l o pri vilogios dos tlotaes, quaes
os paraphernaes e quaes se uevão considl)rar adquü'idus? - Vai.,
Cons, 103; cuer?', '['ral. 9o, liu. 70. C(lp. 80 e 16, n. 36 j Lobtio, Ercec.,
§§2T a277; Gabedo,Ddf'. 1S.3, n. 3, e Ra.m., Tnst. O''llhan., nola 903, etc.

Como faz-so [t partilha elltre os iilhos do primeiro e do segundo
matrimonio? Vejo cUJN., dJ jHvision., liv. 2°, cap. lI.

Deliberação da partiLha quanto ,i sUllcessão do filho lo primeiro
matrimonio, que deixou irmiios german s, pela mãi binuba: Aee. e
a,-razoatlos no Di,' ,vol 1\ por/. 'L a 112.

O regimen dotai regula se hoje em PorLugal pelas disoosições dos
arLs. 1131 e sego do Cou. ÍI'. Portuguez, e '[u::mto á communllão dos
adrruiridos na constancia do matrimonio - art,;. 1123 e sego

Os contratos n.nte-nllpciaes não valem contra terceiros sem escrip'
tnra pllblica, som expressa exclu~ão da C Il1lUunhão, sem estimação
e sem insinuação, nos casos em que a lei ex.ige; art. 3°, § 9°, da lei
de 24 de. Setembro de 1861, e m·t.137 tio R'y. de 2ti de Abril (le ISô5.
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§ 98

a deliberarã da parlilh j devem allender -ou des
atlender a dividas pa sivas cm' gada no inrent:uio (09),
declarar a ualureza dos ben, (l80) regular a succesuão

a signárão nelle, e o talwllião ~ue o fez; 3°, que essas te te
rnul1bas fjão di cretas e entendida, e que declarem não estar
viciado; nem u-peito ú in trumento a que e referem: Ord. do
liv, 3°, tit. 60 G, Guerreiro, Trat. 2°, liv, 'io, cap. 16, n.6
até ·t2, e Sw'd., Cons Hil, n. 1-

(i'i(1) Ju ti ficadas a dividas pelo. rc. pectivos credore,
mandãu- e os autos das justificações appl'Jlsar ao inventario, c
segundo o qUI) o coherdciro;:; dIzem verbalmente no acto da
alimpação da partilh!l., ou por cscl'ipto, quando se lhe dá vi ta,
ó quc o juiz as attende ou de:>:\ttende no despacho da deli
beração. Os req uisi tos nece sarios para serem attendidos, e
para se deverem separar bens para eu pagamcnto, podem
vêr-"e nas Jlotas 137 e 138 (e,.

(i80) Todo os bens se prc um em pOl' dil'ei o livres, e al
lodines; e por isso <>e algum dos coherdeiros allegar que alO'uns
do de cl'Íptos no inventario lhe p .rtencem precipuamente por
serem vinculados, Ó o juiz os declarará. como tal.' , apre en
tando-s6-lhes in tituiçõe claras e expres as ou entença
pa adas em julgado: L. de 3 de Ago-to de ;'770, E ainda que
es e coherrleiro pr tenda provar II exi teocia do vinculo pela
pos e imlUl'l1lorial (prova que tambem admltte a citada lei), o
jlliz do invental'io o não deve admittir a i o pai qUE', depen
dendo esta que tão do conhecimento ordiullrio, é alheia do
juizo divi ol'io, e por is_o em tulca o se devem mandar parti
1IIal' es~l'S bens como allodiae. e livres, remettendo-se para a
via orJi naria fig uelle que os pr tende' mo 'traI' vinculado pela
po e ou prescl'ipção immellloria1. O' bE'ns que e mo trão
sujeitos a encar<>os pios ou- OJlOS de mi, ,a. , não devem spr

(e) Nas panilhas, no:! inventarias em que sào interessados orpllão ,
podem separar-se bens, para pagamellL'J dos credores, realizaudo-Ee
este pela venda elos bens em praça ou pela adj lldicação, se não hou
·vertlffi arrematantes. -Av. n 198 de 7 de Julho de 1 70.
IZ3
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dos prazos (i8i), e o moào pOI' que devem seI' encabe-

,
considerados como bens de vinculo, pois que para isso se re
quer tam bem a expres a prohibição da alienação, e os outros
requisitos, que con tituem o verdadeiro vinculo ou morgado
sendo indubitavel que os ben simplesmente sujeitos a en
caraos pios, ou onus de missas, são con iderado para l\ partilha
como allodiaes, com a differença de passarem com o dito en
cargo, que se deve ter em vi. ta no acto da avaliação: Alv. de
14 de Janeiro de 180'1, §;)o' Mel. Freire, tomo 3°, tit.10, § 3°, e
Reinoz., obs. 68, n, 'J8. Ainda quando se apresentem in ti tui
ções claras e expressas, por onde se mostre que os bens são
vinculados, lhes não deve o juiz dar attenção alguma, se, sendo
posteriores á citada lei de 3 de Agosto de 1.770, lhes não tiver
precedido licençfl régia, sem a qual se não podem desrle então
instituir vinculos alguns. (f).

(181) Não basta que o cabeça de co. aI descrevI\. como empby
teuticos alguns bens, para o juiz da partilha os dever declarar
como taes no de pacho da deliberação: é indi pen avel para
isso que se apl;esentem as investiduras, e- que ellas tenhão
todos 05 requisitos legaps, ou pelo menos concorrão presump
ções tão fortes e vehpmentes, que tornem quasi indubitavlll
serem emphyteutico os bens, que como taes se d sCl'evêrão.
No numero d stas pl'esumpções podem contar-se a seguintes:
I', terem-se sempre considerado como emphytcuticos 1105 in
ventarios antecedentes; 2", ler-se sempl'c pago fÔro ao senho
rio; 3., ter-se sempre pago laudemio nas alienações, e 4°,
acharem-se alguns reconhecimento dos antigo emphytputas.
Constando, poi • ao juiz, por all?uns dos modos sobreditos,serem
emphyteuticos alguns uens descri ptos no inventario. deve ter em
vista a natureza cio emprazamento para por ella regular a suc
cessão, advertinrlo: l°. que 0:3 prazos, de qualquer natureza
que sejão, nunca se podem dividir por glebas : Ord. do liv. 4°,
ti t. 36, § lo, e ti t. 96. § 23, e Mel. Ft'eire, parle III, ti t. 11, § 18;
2°, que os hcreditarios, ou fateozins são partiveis por esti:nação

([) Não é appellavel o despacho que manda excluir do inventario
certos beus por serem dotaes.-Acc. da Ret. da c6rle de 25 de Junho
de 187::; (Vir. t7-238.)
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entre todos o cobel'deiros, adjudicando-se a um delles : Ord.
do liv. 4', tito 36, § 1'; tit. 3/, § 6'; tit. 96, §§ 23 e 24, e .11fel.
Freire, cito loco 22; 3u , que os familiares e de nomeação
passão precipitadamente ãquelle a quem farão nomeados; e
na falta de nomeação, áquelle que se acha comprebendido na
investidura, preferindo sempre o mais proxi:no ao mais remoto,
sem ter lugar o direito da representação, o varão á femea, e o
mais velho ao mais novo: cito Ol'do do liv. 4., tit. 36, § 2°; tit. 37,
§ 6', e Mel. Freire, cito loc., c§ 22 e 24. a falta de descendentes
succedem o a cendentes pela mesma ordem; e na falta de uns
e outro, os col1ateraes, sem que po. sa ucceder em ca o algum
o conjuge que sobrevive, quando o prazo é familiar: Ol'do do
liv. 4', tito 96, § 24. Nunca p6de haver duvida sobre a natureza
do emprazamento, apparecenrlo a ia e tidu1'l', porque della
consta nece al'Íamente e é familiar, ou hereditario, ou de

'nomeação livre ou restricta. De que natureza deverá, porém
julgar-se o emprnzamellto, de que não apparece a investidura?
Os doutores não . e confol'mão a este rpsppito, dizendo uns
que em tal caso '6 deve f'eputar por fatrozim hereciital'Ío como
onus menor e mai f,lyontvel ao emphyteuta: Peg., forens.,
tomo 3', cap. 2 , o. Si.!; Franç. fl J\If'nd., art. 3 , n. 14. Outros
o presumem de vidas, pOf' serem mais frequente. ne te reino
semelhantes prazos: .Pe1·eira, dec, 37, n. II, e Vallasco, elejur.
emphyt., (~urest. i, n. 1.2. Outro, approximando- e mais á ra
zão, dizem que o prazo, de que não apparece investidura, se
deve presumir da m sma natureza de que são os mais prazos
do mesmo senhorio, de que apparece investidura: Reinoz.,
observo :15, n. 6 e 7, e Franç. a Mend., art, 33, n. 4. Outros
finalmente, assentão que, sendo o prazo ecclesiastico, deve pre
sumir-se de vidas, e que sendo ecular, e con tando ao princi
pio de terra incultal:i, deve presumir- e fateozim : Pego forens.,
tomo 3°, cap. 28, n. 351' Pereira dec. 3i n. 11, e Pínheiro, de
juro emphyt., di p'. lã, sec. 2a n.54.

e. ta variedade de opiniões diz com toda a razão o nosso
Almeida e Souza, Direito Empbyt., § 124, na nota seguinte:
Se eu visse um tal prazo sempre regulado por nomeação, e
conservado indiviso, ainda por e tímação, succedendo-se neBe
como nos mais prazos de vidl1S, o j ulooaria destll natureza; pelo
contrario, se o visse sempre regulado como fateozim, partin-

/"'l
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çados ('182), e determinar o quinhão hereditario de Gada
um do coherdeiros (183).

do-se entre cohereleiros por e timação, o julgaria fateozim; e
quando o julgasse de vida o declal'ada na terceira e ultima
pelos fundamento de Sil I! , á Ol'd, do iiI'. 4°, ti~, 23, 1, n, 5 •

(182) A. O!'d, do iiI', 4°, til. U6, 23, determina que o prazos
fateozins se encabecem em um dos he!'deiros, em quem todos
ou maior parte delle concordarem, e que esse, em quem as im
se encabeçarem, paO'ue aos outro~ o seu quinhão e a pensão ao
senhorio; accrescen ta que, não "e encabeçando ou não se V n
dendo dentro de scis meze para 3e repartir o preço, fiquem
taes prazos devolutos ao senho!'io se elle os quizer. Deve por
tanto o juiz do inventario, qU'\llrlo houvcr algum prazo fateo-

- zim, mandar notificar o coberdeiro=>, paeaern dia, hora e luO'lt r
determinarlo, se proc dCI' 110 encabeçamento, com pell!l de
reI' lia. Se comparecem e concordão, nenhumn. duvida hn; se
comparecem e ha empate, deve dicidir-se POI' sOl'te o encabe
çamento; se não comparecem, faz o juiz o encabeçamento á
revelia. Aquelte, elll qu m o prazo se encabeça pOl' qualque
destes modo. , não póde recuo ar- e ,l ficar com elle, , upponha
mos, porém, que não concordando os coherdeiros no encabeça!'
mento do prazo, e tratando de o pô!' em venda, lião houve
quem o quizesse: devolver- c-1m porventura, ao senhodo?
Estou persuadido que não; porque, não se podendo imputar
culpa alguma aos coherdeiros em não bave!' comprador, não
eleve recahir sobre eltes a pena. Neste caso deverá al'l'endar-se
e repartir-se a renda, ou desfructal-a. caela coherdeiro por de
terminarlo tem po até ha ver com prador.

O mesmo devia fazer-se no caso d.e se não encabeçai' nem
vender dentro de seis meze , e de o não quercr o . enhorio.
Sen o menores todos os cobprdeiros. termos em que não po
dem votar no encabeçamento, deve fazer-se por. arte. Não é
necessal'ia esta fÓI'ma ele elJ :lbecamcnto, de que trata a cito
Ord., nos casos seguinte: io, quando o p!'3Z0 foi adquirido na.
con;;tancia du matrimonio, porque 'ntão fica ipso i1~l'e enca
beçado no conjuge rlu, sobl','vive: Vullasco, de Pal'titioQ.,
cap, 26, n. 4 e 5; 20 quando sobrevive o coujuge que levou a
prazo para o casal, pol'qu' tambem fica da mesma fól'ma cnco-
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§ 99

2HJ

Davé intimar-s aos herdeiros interessados e curador

beça onelle:eit.Ord., § 2-1; VaI/asco., cit. .loc., n. G, e PiJ1heiro,
do Empbyt., di p. 6°, sec. 5°, n. 'l70; 3°, quando o pai em sua
vida nomên e entrega o prazo ã um dos filhos, pOl'que esta
disposição do pai faz cessar a da lei; e o filho as i m nomeado,
e encabeçado pelo pai, é qucm indepen iente de ou-tro encabe
çamento, deve sati~fazer :1. estimação aos mais filho" e her
deiros: Vallasco, de Pll.rtitiou., cap. ~, n. 21, 22 e 2:1. Não
acontecerá o mesmo e o !lai em eu testamento determinar
que o pr.lzo se encabec ne-te ou naquelle de seus filhos nl'IIl
quando o tomar no seu terço; pOl"que a cito Ord, resiste a tal
modo de encabeçamento, e deve, ai uda nestes ea,03, proce
der-se a elle pelo modo que a mesma Ord. determina, apezllr
de serem de opinUlo contraria VaZ/asco, de Pnrtition., cap. J'

ii. 24 até 2 ; Gl(en·eil'u. pal'te II, liv, 2°, cap. 8°, n. ;3G e i37, e
Almeida e Souza, Dir. Emphyt., § 52G. Vcju- e a nota 1;)6.

(183) ~ão só pertenee ao juiz o determ inar a quota da he
rança, que compete li cada coherdeiro, na fórm:\ d!\ not:1. lI7;
compete-lhe igualmente designar o' bens em que elia de\'e er
jlrecuciJidn, cotando á marg-ell1 os mesmos bens para. evitar a
extensão do de~p,\Cbo, 8cm fuuuameu to u selltão alguns er
isto uma ti lu'pação que os juizes fazem aos partidore por
ser áqúelles, o não a estes, que a lci commette com e peciali
dade a divisão dos l)l)lIs. O jui7. que se der a este trRballJo evi
t:uá milhare de viole!lci;l~,que alguns partidores, combinados
eom os escrivães, costumão fllzer, ddtalldo os melbores bens
ú'lucHe dos herdeiros que mais 111 s dá, e ficando quasi sempre
os ol'phãOS com o peior POI' não terem que dar, Pelo menos'
deve o juiz cotilr os bens em que lH~ de fazer-se a legitima dos
coben.li:dros menores, porque neste cu o já varbitrio do par
tidores não é tão rune to uem tão amplo. VElja.-se COI'I'(Jt~ 'I'e!tcs,
Trat. dus A.c., § 1- 0, notl\ 1 (g).

(g) Deve igllUlmente o juiz indicar os bens suj itos IÍ. clecimll. da he
rança segundo a lei pro\'incial lue regular a c brança ou seguudo o
Decr,:<.Zc 31 d~ MaTço de 1871.

li. - 3',
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o despacho dJ. deliberação da partilha (184-), e podem re
correr delie ('185).

CAPITULO x\ n '

DA PARTILlIA

§ 1.00

Deliberada a partilha, procede-se a ella com a pos:>ivel .
brevidade (186).

(184) Em todos os processos, ainda os mais ummurios, n
intimaçãu dos despachos é de absoluta neces idade, e sem ella
TI assão em julgado. E como poderião interpOr-se os recur
sos, que a lei concede, ignorando os dpspflcllos, d,~ que se deve
recorrer? E' portanto erronea a pratica de alguns juizos, aonde
o despacho da d liberação da partilha ficu em segredo até que
a mesma partilha se conclua, e se julgue por entença.

(185) Alguns autores, con iderando o despacho lie delibll
ração de partilha como tendente a ordena,' o proces o, a 'sentiio
que só no auto do processo se póde aggravar delle, na confor
midatle da Ord. do Jiv. 0°, tit. 20, § 46. Se attenderlflos, porém,
a que este despacho póde trazei' com igo um damno irrepara
vel, e se considerarmos que qualquer exces.o, ainda a respp.ito
de ordenar o pro::esso, é caso de aggruvo por petição ou ins··

. trumento nõs juizos summarios, Mend., parte I, liv. 3°, cap. HJ,
n. 8, prúscreveremos necessal"Íamente sem~lhante opiniãO, e
diremos que do despacho, que delibera a partilha, não só se
póuo aggravar no auto do processo, mas por petição ou ins
trumento, senuo aqui applicãvel o que cissemos nas notas '7
e 03 (e).

(186) Isto é, depois de intimada alicJiberação aos coherdeiros

(1') Veja-se a nota (aJ.
Os despachos de deliberação de partilha devem ser proferidos, nas

COmal"llaS gemes, pelos juizes municipaes e dos orphãos, por serem
meramente interlocntorios .-Avs. n. 48-1 ele 1872, e ns. 92 li 285 de 1873.
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e interessado, e depois de ter passado o termo dentro do qual
podião recorrer.

Tendo-se aggl'avado por instl·ument.o, procede-se á partilha
logo que o aggravo se prepara e expede, e, tenno-se agg~avado

por petição, procede-se á. partilha quando o~ autos voltão ~em

provimeuto do juizo ad qltcm, excepto se o juiz do inventario
mandou escrever o aggravo em separado, e sem prejujzo da
execução, porq ll~ em tal caso se póde logo proceder na dita
pn.rtilha. Veja-se a nota 7 (a).

(a) Quaes são as excepções que podem ser allegadas e recebidas no
inventario para suspender a partilha? São todas as prejudiciaes?

A natureza do pro esso do inventario e o fim a que elie se propõe
impedem que ne1l0 se ventilem questões de alta indagação, que acarre
tarião prolongada demora e graves prej uizos para os bens,.

Não se segno. porém, daqui que todae qualquer questão que se suscite
no inventario dova ser 1 emelti la pelo j.uiz á via ordinaria; a má in
terpretação dada ao SI II da Ord. do liv. 01°, tit.9 , que não pôde ser
entendida senão li. vista, e de accordo com as (USP sições do SI 12 da
mesma Ord. e Si 20 da do tit. 95, pôde aut.orisar a prllxe de negln'em
alguns juizes attenção até ás excepções prejudiciaes que podem demo
rar o andamento do Í11Yentario e a partilha: contra semelhante praxe
prot sta Lobão no Si 616 do seu Trat. das Obrigo Recip., e no nosso
ent.ender com justa razão.

As excepçõos de incompetencia e de suspeição do juiz podem er
oppostas no começo do inventario, pelo inventariante,ou por qualquer
dos herdeiros, e como ollas podem ter por fim não s· mente impedir
qlle o juiz faça a partilha, como tambem que faça o inventario, devo·
ráõ t.aes excepções or nllegndas, pelo inventariauto quando fór citadO

. por ordem do jlliz para vir dar começo ao in,entario. por qualquer
dos herdeiros, quando constar quo o inventariant.e prestou juramento
ou fez arrolamento do bens. ou quando forem os herdeiros intimados
para a louvnção de avaliadores. A excepção de suspeição deve ser
opposta antes da de incompetf1ncia, por is o que depois desta não
teria razão de ser: Sccco, OI·piLan. Pratica, m·t. 23.

Quanto a estas excepções. não existe duvida. como se vO.
Resta. porém, saber se pôde o inventariante opp.r qualquer duvidA.,

qne traga a lemora da partilha. sem que t.enha lugar o sequestro de
qlle trata a Ord. do liv. 4°, til. 96, Si 1'2, e se a duvida opposta pelo
inventariante, exigindo maior discu são,.lieve ser discutida sem us
pensão do inventario, e remett.ida aos meios ordinarios; ou ha
veni casos em que tal duvida deva ser discuLida com suspensão da
partilha?

A Ord do liv..1°, t.it. 95. Si 20, di-spõe que .õe o conjuge sobrevivent.e

Il6
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§ fül

Chama-se partilha a divif3ão que se faz de toda a he
rança enlre os herdeiros do defunto.

allcga?' a.lguma jusla rail'lIo por que taes bens ou terl'as, qt,e do de
{unto {ol'em, lhe pcrtencem ou lcm em cllas direito algum, e aç p;:s
soas fossem laes, de que se tema iI'clH a peleJas e al'ft'ic/os, ma'nda 
??tos que os dilos bens e tel'ras se ponhao em scquestl"o em mão d,)
pessoa fiel c ido1tea, que os tenha, alé ser delel'moinada pOl' direito li

qUC1H pe?'tencem,
Da disposição supra póde concluir-se:
1,0 Que o conjuge sobrevivente cabeçl:l de casal póde allegar no iLL

ventario propriedade que tenha nos bens que se pretende inventariar,
2,0 Que tal queslão suscitac1l:1 pelo inventariante discute-se, com

suspen lio do processo do inventario e da partilh.a, pois que a lei con
sidera a al1 gnção de dominio feita pelo inventariante jnsta caus,a
para isso,

3,0 Qlle se os interessados forem pessoas ele I]uem se tClna ?;ireH1,Il
'[ICI,<ilJ. e wTuido , o juiz mnndaní. pôr em seqllestro os bens de ho
rança até que se decida a qnestão proposta pejo inventariante,

Ve-se, portanto, que o conjuge sobrevivo póde fnz~r suspender o in
ventario e retardar a partilha, allegando dominio soure os bens que se
vai inventariar. e que pelo facto de tal allegação niio deyerâõ os bens
da llerança ser sequestrados desde qlLC os interessados nno sejão peso
soas de qne se possa receiar pelejas e al'1't,idos,

Con'tra os tas conclnsões, e por conseguinte contra a disposição do
SI 20 da Ord, de liv, 40, tiL. !ji:i, parece achar,se o SI 12 do. Ord, do Jiv, 4,0,
tit. 96 o

Diz o cit, SI 12: E começando alguma pessoa da,- pa?'lilha a seus
filhos ou irmlios, ou a qttaeoçqu1r outros IW1'deil'os, não poderá dila,
la?", ncm dele" a dita pa?'tilha 1'01' du'l:idas o/gumas que dpll0is 'nIbt'(t

E se a pessoa, que eslá em :posse dI] hel'a?lça, antes tle começo?' a d't?
pa?'lilha, allegar algwnas dt,vidas, sobre que deva hal'cr clemand ,
será til"ada da possP. da herança e bens. e cs dito" bens e 1tovitlaclo!s
cl lles se sequest?'a?'áii até os r111viclas SI! acabal"eln, E não se aca
bando as pa?'tilhas e duvidas deltas dentro de um anno, contado do
dia da, morte do defunlo, logo os úens e heranças se seqtMSl?-a?'liõ,
salvo constando no/O/'iamente que não se acabá?"f.o as :[lftl'tilhas e
dttvidas dellas dentro "O dilo 01l?10 PO?' en/pa do l'OSs?tidc;r, senão
dos olüros hCI'deÍl'os, E o mesmo se gttm'dm'á, quanda algll?tS dos
he?'dei?-os (iver em si dote ou cousa qtt!i devlI t?'a,;:e,- á collaçiio. e
diss':l- que !JUC1" ser hc?'dei?"o, e mover alguma dtwida ácerca do que
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assim é obrigado tl'aZôl' ri eollação,. porque logo o juiz das partilhas
de seu o/licio srqllest"ará o dito dote ou cou.~a, posto que lhe mio seja,
"equel'ido pelas pa,·tes.

A ordenação acima manda sequestrar os bens da herança, desde
que a pessoa que está em posse da herança, alIegar. antes de come.
çar a dar partilha, algumas dm'idas sobre qne deva ha\'er demanda:
o prcceito é, como se y , geral; o sequestro deve ter lugar sem dis
tincçiio de serem os interessados pessoas de qt,e se lema vi/'em a, pele.
jas e mTui<los. como quer a Ord do liy. 40 , tit. 95, SI 2. sendo ba tanta
J.I::l.ra ulltorisal-o o facto ele vir a pessoa q~le está de posse da herança
all~gar du,vidus sob"f3 que deva haveI' drmanda.

P:lrece clura a antinomia entre as duas disposições da do tit. 96.
~ 12, e da do tit. !J5, ~ 2. 0

Lobão no seu Tratado das Ob1"igaçõtJs I1ccip"ocas, S\~ 092 e 093, e
d pois delle Secco, na sua Orphalt. P"atiea, nota C) ao art. ~, , procu
rárão nciliar as duas ordena,ões.

Em primeiro lugnr procnra Secco mostrar, na noh 72 111> art. 23,
qlle o ~ tg da Ord. do liv. 40 , tit. !Jn, reconheceu e admiltio que o con
juge sobrevivenle tem O' direito de allegal' duvidas sobre os bens que
tôu de ser inventui'iados e parWhados, o que a sua allegação sus
pende o invenlario e l'etnrdn as partilhas, tauto que a mesma Ord,
manda qlJe se Pl'O eda a sequestro do bens da herança até que se
lerminem RS qucstões e quc sejão resol,idas as duvidas purtanto a
Ord. do liv. 40, tit. !ln. ~ 12, como a do tit. !J5, ~ 20 , reconhece que ha
questões de alta imlagação, qne podem deixar ele ser remettidas aos
meios orJinaríos, para ~erem tratadas, sem suspens:io do in,entario,
e nesse ca. o está a duvida que propuzera o cabeça de cusal untes de
começar a dar pnrlilLJa.

De quo naturoza, porém, de\'em ser as as duvidas? pergunta Seccn.
Devendo·se entender estas duas ordenações uma em refer,'ucia á

outra e completando-se mutuamentl", segue- e que as duvida.s, SOO) e
g"e (leva. haver demanda, de que falIa a Orel. do liv. 40, Ut. 91, SI 12.
é a meSma allegação de dominio sobre os bens ou terras que houver
deixado o defunto, o que a Ord. do liv. 40 • tit. 95, ~ 20 , considerajusla
,·u.::ii~ para suspender-se o in\'entnrio e retardar Rpartilha.

ee Preenchidas e cntendidas de te modo, delermin!lndo ambas o
mesmo, aiuda que por diIT~rcntes expressões, a sua versão é. no tit. 95,
se o ca,beçll dtJ easlll a,llegm' algllma justa razão de seu domiuJo. ou
algum direito em os bens da herança sobre que deva haver demanda;
como no tit. gE), contendo o mesmo pensnmento a mesma disposi,iio, e,
se o cabeça de casal aUegar algumas duvidas do seu domínio, ou algum
direito, em os bens da herança, sobre que dcva haver demanda. »
Secco, Or·pllem. Prat .. nola n ao cito art. 23.

E mais adiante accrescenta :
a Explicada e entendid assim a Orcl., tit. C-G, ~ COQc!udente que o

Il~
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fllndamento das duvidas e causal da dema??da é o mesmo dominío ou
o algum direito do cabeça de casal em os bens da herança, declarado
expUcitamente na do tit. 95. e subenlendido implicitamente na do
tit. 96, pela palavra demanda, como effeito das allegadas duvidas,
fundadas no domínio ou direito.

cc Concludente é, pnis que o allegade dominio ou o algttm dÚ'eito
(direito do cabeça de casal em os bens da berança) é sempre o unico
e limitado fundamento da allegnda justa ?'a~cio do tit. 95, e das a11e·
gadas algumas dttvidas do tit. 96; e por i so que nenhumas ou~ras

excepções róra deste fundamerto-o dominio ou direito do cabeça de
casal-podem ser admiltidas: todas as mai , prejltdiciaes, sendo afIe·
recidas, devem ser regeitas e tidas de dolosas. para dilátm' e deter o
inventario e purLilba - tit. 90, SI 12 - e de\'e então decretar-se o se
questro contra o cabelJa de casal que as produz, salvo as xcepções
de incompelencia ou suspeição, 50 deduzidas farão. » ::>ecco loco cito

Quanto li. discordancia que parece existir ntre as duas ordenações
supra referidas, Lobão no SI G:13 Ja Obrigo Rocip., e Secco. o!J.,.. cit.'
na nota 2, ao art. ~ procurâo destruil·a, dizendo que a Ord. do
tit. 9u. SI 12. ordena o sequestro dos bens da herança, quando o cabeça
de casal aUegar duvidfls, unicamenle no caso ele serem as mais inte
ressadas pessoas taes. de qlte .~e tema vil'em a pelejf.L3 e al'rttidos j

assim se dpve interpretar a Ord. cito de accordo com a do tit. 95,
SI 2.0 « E de olltro modo accrescenta LoiJão, seria iniqua uma lei. quo
logo que o possuidor da herança oppuzesse alguma excepção (~elldo

permittidas muitaS', COUlO temos visto) contra os pretendentes das p 1'

tilhas, lhe comminasse um sequ stro Lão odioso, como se nota na Oru.,
liv. 3, tit. 3l e tit. 73, !li 3, só )Jorqlle oppõe Ullla duvidA. juiila. Toclfl II

lei se deve interpretar cm termos que nã produza absurdos, E de,o
mos assentar que, cessando o temor das rixfl.s, só passando o anno do
embara~o é que tem 111gar o seqnestro, quo determina a segl1nda parlll
do dito SI 12. » Lobão, obro ciL., SI U...

O .seql1estro que a Ord. do IiI'. 40, tit. 00. Si 12, manda fazer dos bens
da herança, quando no fim de um anno não se terminarem as parti
lhas e as duvidas cITerellidas, parece que se de\-e, com elJeilo, enten·
der 110111 tendo lugar no caso de haverem sido os bens éa herança dei
xados em poder do cabeça de casal, quando, apezm' das duvidas por
este a.llegadns, não houver receio de que os interessados promovão
discussões e contendas, combinando assim a disposição do ~ 12 do
ti t. 9(J, acima citada, com a do SI 20 do tit. 95.

Em resumo, parece-nos que do que lica exposto se póJe conc1l1ir :

1.0 Que as excepções de sttspeiçcio e de incompetenci'1 podem ser
alJegadas pelo inventariante. ou por quàlquer dos herdeiros, e dllvetn
ser diseulida:;; (l cleci4idns com prelericão do proces:;;o do inventario.
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§ i02

A partilha de\'e ser feita na presença do juiz peloF r:jf~

lidares do juizo (187).

§ l03

endo e les impedidos, devem os coherdeiros louvar-se
em quem haja de fazêl-a (188).

(187) Alv. de 21 de Junho de 17-9. O escrivão do respectivo

2.0 Qlle a aUegação de domínio por parte do cabeça de casal sobre
os bens que se oJTerecem a inventario, dando origem a uma demanda.
deve esta ser discutida, o decidida com suspensüo do inventarie) l)

retardamento da partilha, até final decisão da causa.
3.0 Que o sequestro dos bens da herança tem lugar na occasião em

que o cabeça de casal allega as suas duvidas, se ha receio de que os
1I1:'!S interessados, u o proprio invent'uiallle sejão capazes de pro·
) ler con-tenufls; quando não houver esLe receio deve er lugar o

questro, se no fim de um anno nüo estiverem terminadas as parti.
lhas e as dllvidas opposlns pelo cabE'ça de casal.

uspondem, em regra geral, as partilhas todas a excepções pl"(~ju.

diciaes, pois tóm sempre como objocto uma questão preliminar, que
deve ser préviamell ,e decidida, quer entenda a qnestão com um
facto, quer com uma qllalidade pessoal: Pe'reira.e ouza, Primo
Linh.. 11 o/a 2;31. As:;im dev m empre suspender a partilha:

a) A. acc;ã da nullidade do testamento: Pe!J. á Ol·cl. do liv. lo,
tit.87, SI 4.0, n. 9; Guel')·., de Inve11/.,liv. 1°, cap. lO, 'no 6G; ecco.
O,·ph. Prat., art. 23, SIlo, n. 2; Loúifo, dcç. SW,t.. Si 3al, lo .of., e/c,

b) A de petição da heraoça, intentada por haver sido o herueiro 1'0.

pellido pelo cabeça de cusal, allegaudo este contra a 11elle carencia
da jualidade lJereditaria: Secco, ob,'. cit., n. 1; P&reir(L e Sou.:a, loco
cit.; Vai., d~ Part., cap. 20, n. 21; Lobão, .dcç. wn., § 313, etc.

c) A de filiação, ainda fundada em reconhecimenlo palerno : Jlccs.
da lic!. tio JIcwan7t(lo de Gde De~emb1'0 de 1$73 e de .2 dI' Junho
ele 1875, e elo Sl111. Trib. de Just. (te;.,7 de JLLlho de 1~i5 (Dir. vol. L:!,
pag.11O).

d) Em geral toda a acc:ão cm que se proponha a soIu -o de du'iua.
da qual dependa a regular formação da partilha: Secco, loco cit.; Lob('o
ob,.. c;t.,!1i 33,1, elc.

"Vej. Colo do Proc. Cil'. Portuguez., nrt. 724.
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§ 104:

As qualidades esseuciaes de uma boa parlilh:t s:-lo as
segui ntes: .p, observar-~e a maior igu:l1uade que ràr po 
sivel (f89); 2" consultar-se a commodidade dos cohel'
deiros (190)' 3', evitarem-se litigios Cutmos ('191),

inventario é q~em lança nelle a partilha pelo modo que o J1117

e os partidoref: a fazem, começando' pelo pagámento das divi
das, funeral c bem de alma, passando depuis ao da meiação
e ao da terça e em ultimo lugar aos dos herdeiros, começando
pelo mais velho. Cada um destes pagamentof:, de que !to depois
se extrallC li.m formal separado, àeve ser a sigonado pelo juiz
e pelos partidores.

(1.88) Se ambos os partidol'cs, ou um delle" está impedido
ou é suspeito, pl'()cetlc-se á louvação, citanr1o- e todos os co
herdeiros e o curador p:u·l1. es. e fim. Ne. ta louvação dev.e 111""
ceder-se pela mesma f6rma que dissemos no cap. 'ia qu:tI1d
tratámos da nomea.ção dos llvaliadorei; (b).

(1l?\J) D vendo presumil'-sc que o uefunto amava igualmcnt:l
a todos os seus filho., deve o juiz, debaixc desta con"ideraçiio,
fazer o que o defunto faria, sc fos~e cllc o que r partisse a he
rança.: Guerrei?'o, Trat. 2°, liv. 2°, cnp. 14, n. 7. E. ta igualdade
não sc eles mplmhn. dando a c:lda cohudeiro llma pnrte igual
da herança, em attcnção ao valor dado ao uen<:: rle qac a mesma
se compõ , IDP.S sim dando-lhe uma p:nte igu:tl no 1001'1'1, na
raiz, no uom, no moío, no certo e no duvi o o, porL[ue UlJ outra
sorte haverá uma igualtlaue apparl\n te e li ma dt',-igualclllde
real. O Cod. Civ. cio, Franc. no llrt. 832 determina o . eguint :
II Em cada quinlJllo hereditario deve <'lltl'l\I', podendo ser, U

mesm!t quantidade de movei., de immovcis, de rlirpito , e ac
ções da mesma natureza e VIÜOr. Il lIilVrndo na hl'ran.1\ dividas
activas, deve o juiz uil'idir ca a uma dl'l111S por todos os her
deiros, á proporção do;; . cus quinhüe. hel'('ditado , porque s6
assim se evita a dlJ_igualdacle, no caso de se cobrarem umaa

(b) O Av. n. IS;; ue 19 de Outubro de 151 mand.\ que sajão pro
idos unicamente os oJücios de partidor nos lugares aonde jil cstejão
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e outrus não, ou de se cobrarem umas com mp.nos difficuldade
e despezas do que as outras. Se houver na heranl;a alguns bens
litigio os, tombem devem partir-se da mesma maneira, porque,
não sendo favora\'el a decisão, perdem todos por Jgual, e se
evita a reforma ou emenda da partilha, a qual se tornaria in
dispensavel, tendo-se dividido c!e1'igualmente os ditos bens
li ti e>i asas.

(190) Se algum dos herdeiros tiver um predio contigua a
outro pertencente li. !tel'Rnça, ou e já ti+er neste algum qui
nhão, deve deitar- e-lhe em legitima, com preferencia a qual
quer outro, podendo i. so fazer-se em prej uizo da xacta
igualdade da partilha. Se um dos ·predios da herança dever
serviàão a outro de algum dos coberd iras, ou. o puder tornar
mais fecundo dando-lhe aguas de que precisa e que de outro
modo nii.o p6de ter, tum bem se lhe deverá adj udicar com pre
ferencia, debaixo da mesma 1'upposiçilo sobredita : Gllerreiro
Trat. 2°, li\'. 2°, cap.14. n. 24, e Almeida e Sou.:a, Ac. Sumo tomo
20, disserto 7', § 34; Carl'. Tell., Trat. da Ac., § 150 nota 1 (e).

(191) Pura const'guir Lto deveríl o juiz evitar quanto 111e
f r po ivel, e quanto o permittir a igualdfld da partilha, a
divi ão ou retulh(lIDPnto do. tlredio., porque, além de quP. e
melban tes divisões estragão 08 me. mo.' predioa; dá-se ocellsião
a rixas e diseordias, de que a communhão é rnãi fecunda: íal
lasco, de Partition., cap. 72; Guerreiro, Trat. 2°, li\'. 20, n. lG,

creados por lei, serYindo nos outros lugares os louvados das partes.
Não é ptlrmittido a um individuo ser partidor no juizo onde é escrivão
seu cunhado, li. vista da Ord. do liv. lo, tit. 79, $ 43: Av. n. 163 d& 7 de
Julho de Hl59.

Não podem advogar: Avisos d& 25 de F'IIVel'úro de J864 e d~ 7 de
Março de 1862; nem pódem ser collectores e agentes de correio: Av. de
2l de Outubro de 1 Gl, nem solicitadores: Av. n.2D de 23';'e Janeil'o
de 1871.

No caso de vaga dos omeios de partidores do juizo devem elies ser
preeuchidos na fôrma dos decretos 11. 817 de 30 de Agosto de 1851 e
U. 4668 de :, de J anei 1'0 de 18i1.

Não podem ser partidores os mesmos peritos qne avaliárão os bens:
Alv. de 21 de Junho de 175. ão incompatiyeis os cargos de ecretario
da camara municipal, e oofliciode partidor. Av. de 14 dei MaI'ço deI 19

(c) O não attender·se na partilha :\ commodidade dos herdeiros é
nullidade.-Dil"., vol.17, lJag. 311.-Vejo VaI., Partit., cap. 2~, n. 19,
eRam., Instit. OrphC/lTl., $ 12-, n. 3.

IZGJ 33
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§ i05

A partilha, antes de ser julgada po(sentença, póde ser

e Almeida e Souza, Ac. Sum., tomo 2', disserto '7.- Podendo
dar-se predios inteiros a cada um dos interessados, deve pre
ferir-se esta f6rma de partilh:l. . Cod. Civ. dos Franc., arl. 832
Tambem se conseguirá o fim cie e evitltrem demandas futuras
declarando-se com a poso ivel exactidão as confrontações dos
predios; e quando estes se ciividirem entre dous ou reais eo
herdeiros, é indispensavel tambem quc se fação as declarações
necessarias a respeito das servidões, regadias e outras cou-as
semelhantes, porque a falta dellas motiva que tões. Con eguir
~e-ha, finalmente, o mesmo fim não havendo reposições ou
tornas de importancia, porque estas raras vezes se cobrão sem
demanda.

(192) A pratica de se dar viRta da pnrtillJll. antes de juln-a a
por sentença é recommendada por Mello Frei1'e, tomo 3°, tit.
§ 14; por Guel'rei7'o, Trat. 20, li". 8°, cap. 5°, n. 33, e por Po.. ,
cap. ]5, n. 27. A pratica contraria adoptada em al"uns juizo.
é tida por erronea e iniqua pelos mplhores doutor s, e entre
outros por Valla co, de Partition, cap. 40, n. 3.' 'em ob. ta.

, Ord. cio liv. 40, tit. 96, § 22, emquanto determina que, acabada
a partilha, sejão os coherdeiros Ulettidos na posse dos eltS
quinhões hereditarios, sem embar"o de quae. quer embargos,
pois que a pll.rtilha antes de julgada por sentença não tá
acabada, e por i 80 não se veri r1cl~ o c:~so da ci t. Ord. Vej aos e
Corrêa Telles, Ac , § 151, nota 2 (d).

(d) Dnde broc predicta judlcii orpbanorum tanquam iníqua et inci
vilis ae Reipublicro nCJxia. est olllninó respuenda et ableganda et
antequam j udícentur per judicem istro primro partiones, debet dari
copia actorum et partitionum factorum hroredibus, quo tempore pate
runt a\\ego.l'e errores etiam modicos, et qui non ascendant ad sextam
partem, et debet in eis judex providere. antequam partitiones confir
meto quia nec in magno, nec in modico debet pars lroui, i error potest
antE. definitivam corrigi, etc.: VaI., de Parlii., cap. 40, n. 3.

Esta praxe, com quanto aconselhada por Vallasco, como acima se vO,
não tem sido geralmente adoptada; em a maior parte dos juizos não
se dá vista das partilhas depois de feitas e antes de julgadas, e os
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impugnada nos proprios autos (192)' e qualquer lesão, por
mais modica. que seja, deve ser attendida (193).

§ i06
A partilha legitimamente feita, e julgada por sentença.

não: pMe rescindir-se (i 94), e apena se pMe emendar
havendo para isso j lista ca.usa (i 95).

(193) Vallasco, de Pal'tition. cnp. <tO, n. 3 e 4. Nem obsta a
Onl. do liv. 40, tit. 96, §§ 19 e 20, emquanto sómente manda
tlttender á lesüo da. cxta parte, excluindo outra menor, porque
e ta Ord. tüo sómente falia do caso cm que a partilha já e. tá
concluida, egundo se vê das palavra - feita e acabada-pala
vrl\S que não podem applicar-. c á partilha que ainda e não
julg-ou por. entença: G'lcrl'eil'o, Trat. 20, liv. 30, cap. 10, n. 8.

(19-\.) Ainda que a Ord. do liv. 4°, tit. 96, § 19 parece excluir
a rescisão e revogação da paltilha em todo e qualquer ca o
comtudo deve ser entendida no termos habei , exceptuando-se
da sua generalidade as partilhas que forem nulla8, porque
e tas não 6 devem ser emendadas. ma. re cindidas e feita.
de novo. L to mesmo se collige da eit. Ord., poi que falla.
apenas do caso em que houve engano ou lesão, e não do ea o
em que houve nullidade, segundo se vê das palllvras- e se al.
guma das partes allegar que a partilha é errada e feita como
não deve.-Accresce o acharem-se na cito Ord., 18, a palavras:
--O'utrosim, se não desfaráõ as partilha ,-as quaes não podem
referir-se senão ás partilhas validamente feitas, porq ue a pa
lavra - de fazer - uppõe validade: Vallasco de Partition.,
cap. 39, n. 76. Será portanto nulla, e como tal deverá. julgar-se
a partilha: i O

, se tiver sido fdt.l por juiz incompet nte; 2°, se
- -- --- - - - --- ---

juizes limitão-se a ouvir os interessados depois do encerramento do
inventario: não sendo. pois, obrigatoria, a falta de observancia della
não acarreta nullidade.-Dir., 17-1:111.

Oomquanto os enganos rias partilhas não possão ser muito communs
desde que os juizes fizerem com attenção a nota dos quinhões que
deve ser dada aos partidores, ou em companhia destes procederem
com methodo á divisão do monte, todavia parece-nos de utilidade a

I praxe de dar vista da par'tilha, porquanto o engano é possivel dar-se.
a Codigo do Processo Ciyil Porto não manda dar vista da partilha

sorteada antes do julgamento.-Art. 720.
a Cod. do Proc. Civ. Italiano manda dar vista aos interessados no

cartorio d& notaria que procedeu á form~ção dos quinhões que deve
rem ser sorteados.-Al·t. '93.

/30
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tiver faltado lt citação de algum dos cohercleiros; 3·, se não
se tiverem avaliario os bens: 40, se estiver tão desordenaria que
niio posl"n commodomente emenriar- e (e): 5°, se aquelle que se
diz lesado implorar e obtiver n. restituiçiio in integrum; 6°, se
não tiver havido nomeação de curador: Ord. do liv. S·, tit.4l
e tU. 75; Orri. do liv. 4°, tit. 96, § 2t; Vallauo, de Partition.,
cap. S9, n. 76; Barb. á Ord. do liv. lo, tit. 88, § S·, n 1 e Pe
reü'a e SOltza, Proc. Civ .. partr. IV, nota 1021. Se durante :\
causn da rescisão dn. partilha se tiver fortuitamente inrendiado
ou arruinado uma propriedarie do casnI. de que já. estava de
posse um dos coherriril'o", torlo o prpjuizo neve ser por conta
da hl'rnnça, porque, p~undo diz Va/la~co, cito loco e G1,erreiro,
Trat. 2°, liv. SO, cap. 17, n. 3, a cousn perece sempre por conta
de spu dono, filie ne"te caso é a hr.rnnça e não o coherdeiro,
pois qu~ lt pltrtilhn. nul!:l não transfere o dominio.

(195) A cn.Ul"a ju!"ta parn. n. cmelldn. da pl\l'tilha, depois de
julgada por srntença, é a lpsão; é, porém, neccssario que ella

(e) Que a partilha feita ti'io desordenadnmente, que não se possa
commodamente emendn.r, deve ser annullada, o decidia o Tribnnal
da Relação, em uma appellação de sentença de partilha, entre partes
appellante D. Carlota Teixeira de Azevedo Paiva, e appellnda D. Ma
rlanna Tiburcio'de Azevedo Paiva.

Como fi accordão merece grande aUenção transcrevOmol-o em sua
integra:

« Accordi'io em relação, etc. Que vistos os autos e disposições de dlreito ,
'com que se conformfio, reformfio fi senLença appellada de fi. 214, que
julgou boa e valiosa a partilha decorrida de fi. 1 '2 á ll. 196 para o fim
de mandar que sejã~ a1las annuiladas, attenta á evidente lesão que se
fez li appellante, como herdeira da terça dos bens que lhe devião per
tencer por cabeÇ& de seu fallecido marido Jorge de Azevedo Paiva, em
virtude do seu respectivo testamento de tl ... , e bem assim a desordem
com que se orgaoisou a mesma partilha e que obsta a ser eBa cOm mo·
damente emendada, conforme em tal caso ensinão, com outros juris
consultos', Pereil'a e Souza nas suas P"imei,-as linhas CilJis. nota 1021
e JJobiio, Notas a Mello Freire. liv. 30. tit. 12, SI 14, porquanto, devendo
a inventariante appellada trnzer á partilha, tnoLo o que ficou por morta
de seu marido inventariado, como o que depois comprou ou ganhou
antes da mesma partilha, salvo se os filhos 9U herdeiros dG mesmo
inventariado antes quizessem partilha dos bens deixados e dos fruetos
e renOV0S desses bens, conforme determina a Ord., liv. 40, tit. 7, SI 70,
yé-se dos autos que tal prefereI)cia se não deu, e, portanto que ess~
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Pjll dl\ sexta pMte pelo menos, com relação II todo o·quinhão
b reditario daqur.l1e que se diz leso: Ord. do liv. 40. tit. 96

ordenação devêra ser fielmente executada em sua letra e espirita, e que
o juiz a quo, na ausencia dessa preferencia e até sem requerimento
do. inventariante appeUada, que aliás pelas suas declarações de fi ..·
conformava-se com a regra estabelecida, não podia determiuar que o
inventario e partilba em qnestão se fizesse pela fôrma da excepção.
como fez menos juridicamente por seu despacho de t1. .. , corroborado
pelo de fi ... , que deliberou a partilha e mandou eliminar desta todos
os bens adquiridgs pela inventariante appellàda depois da morte do
inveniariado. para serem considerados do sua exclusiva propriedade.
sob o allegado fundamento de que a mesma inventariante havia dado
contas de tedos os rendimentos de seu casal. e de que estes havião
sido absorvidos, ou pelo pagamento de dividas ex.istentes ao tempo da
morte de seu marido, ou pelas despe7as que ella fizera com a educação
Iitieraria de tres de seus filhos, ora fallecidos; demonstrando-se aliás
dos auios que taes rendimentos não forão descriptos no inventario.
devendo-se presumir em direito que os bens posteriormente adquiri.
dos pela inventariante appellada o tinhão sido com os fructos e reno
vos dos quo existião no seu casal ao tempo do fallecimento de seu ma
rido, em falta de prova de que os bens eliminados viessem de heranças
ou doações posteriores, como seria mister; e resultando conseguin te
mente que os rendimentos dos bens communs existentes ao tempo da
morte do inventariado erão tambem communs a todos os sens respec
tivos herdeiros, e devião ser por elles igualmente partilhados, como
nccessorios que os acompanhão, e para todos os effeitos juridicos,
attentas as disposições das leis 51 Dig., de dom. intervirum, et uxo.
rem. e lei 6. Cad. cod., e us doutrinas de Muller ad truvium, Iiv. 23,
tit. 2°, these "6. Accresce que, tendo II app llaute de receher a terça
ele bens, que devião ser aquinlJoados a seu fallecido marido em vir
tud~ do já indicado testamento de fi ... , não podia ella ser desatten·
dida em seus direitos pelo juiz a quo, como o foi pelos despachos de
fi .... depois de ter ella conhecimento daqllelle acto, sob o fundamento
anti-juridico de que. devendo el1n appellnnte dar partilha á inventa.
riante appellada dos bens que lhe ficárão por morte de seu marido.
filho desta, seria então nelta attendida com' a correspondente indem
nisação, visto como por uma tal decisão deixou-se de emendar a lesão
solIrida e de guardar a igualdade n partilha; tão recommendada pOr
todas as leis regulatloras dos jtlizos di visarias. e deu·se demais li. appel
I!\nte contra a sua vontade uma de\7edora, quan ia no juizo divisorio
cumpria terminar-se toda a questão, dando a cada henl~iro a sua parte
ou quinhio.8 conclemnando-o llrepór o qlle porventura demais rece
besse, eonforme o ~ 4. da Instituta (liv. 4o, tit. li) de of(. judo

'$ Fi almen~e, opse~va'!!e da mes!?1a par~ilha á 11... ~ue ao coiler<leirq

31
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§ i07

À emenda da parti]ha deve Tequerer-se dentro d.o tempo
determinado pela lei (i96) e pelos meio competente (197).

§ 20; Vallasco, de Pllrtition., cap. 39, no 28. Apezar disto, porém,
co tuma- e attender qualquf'r le áo, por minima que seja, no
gráo de appellaçiio, por seI' a igualdade dl\ es encia Ull parti
lha: JlaLlasco. cito loc., TI. 5, e Frago, de Rrgim., Reipub.,
parte III, liv. 5°. di p. 8', § 8°, no 213.

(196) Sendo li lesão s6mente da sexta parte, devc requerer- e
a emenda .da partilha dentro de um anno, contado do dia da
intimação da sentença ou dn. 'sciencia dclla: Ord.· do lívo 40,
tit. 96, § 19. Scndo de mais de ametade ou enorme, p6de
requerer-se dentro de quinze a.nno ; Ord. do liv. 4", tlt. 13,
§ 5.° Sendo enorlllis ima, póde não só requerer-se a emendll,
mas até mesmo :J. resci. lia dR partilhR, dentro de trinta anno ;
cito Ordo, § 10, in fin., e Vf.tl!/ISCO, de Partitiono, CAp. 39, n.53,
54,55 e 56, e 01~erl'eiro, Trato' 2°, livo 8°, cap. 5°, n. 20.

(191) Are ci ão ou emenda da partilha p6de obter-se ou por
via de embargos, ou por appellação, ou por acção ordinariao

João TeIxeira de Araujo Pereira, e por cabeça de Slla mulher, se aqui
nhoarão bens do monte como a qualquer outro herdeiro, sem que trou
xesse á coUação a importancia. assim dos escravas que receMra do
casal, como do predio li rua :)ete de Setembro nesta corte. e por elle
vendido, eanforme declariLrão li. in vontarian te appellad!L á fi ... e o
mesmo herdeiro li fi. o. e fsto com manifesto desprezo da Ordenação,
liv. ,l., tito 97, que assim o deterulina no intuito de conservar a iguaL
dade de direito entre os dilIerentes herdeiroJs. Portanto, existindo na
partilha, julgada pela sentença, manifesta lesão e gravame contra a
appellante por não haver a appellada inventarinda descripto todos os
bens do casal inventariado, por niio ser eontemplada na terça dos
bens que devêrão tocar ao sell murido pel testamento de fi .. oe por
não ter um \los herdeiros trazido a coUação a importancia dos bens
que recebéra, e devendo essa lesão e gravame, por minima que seja,
ser pruida no juizo da appella.;ão. coriforme ensinào Pereira e ~ouza

nas suas Primeims linhas civis. nota Lll2L. e Vallasco, de PartitiollL
..bu.~. cap. 39. n. 31, e cap. 40. n. Õ, reformão a sentença flppellada de

fi ... para o fim de annullar, como annullão, a partilha por ella jul
iíada boa e legal. e l1}al~dar ~ue se proceda li Ilova partilha nO$
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Nenhum destes tres recursos, porém suspende a execução da
sentença que julO'ou a partilha. Tanto os embargos, como a
appelIação, devem interpOr-se dentro do decendio (f), e, pas
sado eUe já n.::nhum destes recur;:os tem lu"'ar: Ord. do Jiv 3°,
tit. í9, salvo havendo provisão que dispense no lapso de tempo.
Para onde deverá appelIar-se da entença da partilha, quando
o invedtario não foi feito pelo juiz dos orphãos, a quem per
tencia, mas im por outro magistrado, a quem o soberano o
commetteu por especial provisão? Ainda que os doutores não
estão de accordo a este re peito, comtudo a melhor opinião é
q ue em tal caso deve appellar-se para o ~uperioL' lp.grtimo do
juiz que devia fazer o inventario, e não para o daquelIe que
com effllito o fez por virtune da provi ão: GlLel'rp.iro, Trat. 2°,
liv. 8°, cap. i O

, n. 3:3, e Cancer., 3·varinl'., cap. li, n. 221 e 222.
I. O mesmo que fica dito a re. peito da app Ilação tem lugar a

re:-peito do a"'gravo: Guerl'eil'O, cito loc., n. \3ú.

termos acima indicados, guardando-se nella a igualdade de direito
Pague a appellada as custas em que a condemndo.

« Rio. 27 de Abril de 1 9. - Costa Pinto. presidente. - Figueira de
Mello.-PlTeil'a Monteü·o.-Almeida.-F. Queiro.:. » - Cama,'a.

No mesmo sentido o Acc. da ReI. de Porto-Alegre de 17 d~ Agosto
de 187-1.

(f) A lesão da sexta parte é reclamavel dentro do anno, não por meio
de embargos, os quaes seriío admittidos unicamente no dccendio, mas
por meio de acção orclinaria.- A':cs. da Rel. (la c6rte de 23 de Agosto
e de 13 d~ Dezembro de 1 70 (Dir. 13 -140), de 3 de Novembro
de 1871, de l de Dezembro de ~ 77 (Dir. 16 - 382) do Sup. Trib. de
Just., de H de Outubro de 1874 e de 7 de Fevereiro de tS77 (Dir. 1-338
e 13-140).

Em contrario: Accs. da Rel. de S. Paulo de 8 do: Junho de 1877
(Di?'. 13-746),e da Rei, da c6rle de 19 de De~emb':'o d-e 1 71.

Como se vê, os tribunnes não têm guardado uniformidade na decio
são da materia, o que dá indicio de oscillação na interpretação do
texto da Ore!. Estudemos ligeiramente fi qu'estito.

Corrêa Tel1es, na nota 319 ao S; 151. diz: Chegando, porém, a lesão
á sexta pal·te do que cado, um deve "areI'. póde appellar ou emba?"
gar-dentro de um anno: Q,'d" li'/). 4°, tit. 96, S; la. ,

Esta opinião. com quanto apadrinhada por tão illustre escriptor
não tem vingado na pratica. '

Elia não nos parece (tambem) autorisada pelas nossas leis.
Que os embargos devem ser oppostos em ~eg a geral dentro do de-
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§ !O8

Ainda 'que os herdeiros tenbão entrado na posse dos seus
quinhões hereditarios, ou pratica.do qualquer outro a.cto
approbatorio da partilha, podem requerer a rescisão, ou a
reforma della (198).

(198) Aicda que em regm aquelle que approva qualquer acto
não póde jámais impugnaI-o, Ord. do liv. 30, tit. 70 pr., com
tudo neste caso nãQ tem lugar semelhante regra: porque, sendo
prohibida pela lei a renuncia, ainda mesmo expressa da lesiío
enorme, Ord. do liv. 4°, tit. 13, § 9°, muito menos póde obstar
a renuncia tacita deduzida de qualqúer acto approbatorio. E
ainda que a cito Ord. falla sómente da lesão enorme, e não da
lesão da sexta parte, parecendo por iS:lo que esta póde renUll
ciar-se tacita ou expressamente, todavia qualquer acto appro
batorio da partilha que o herdeiro fagi não lhe tira o dirtlito

cendio, que corre da publicação ou intimação da sentença, é principio
consagrado nas Ords. di) liv. 30, tit. 6j, SI 2°, e tit. 66, SI 6; como unicas
excepções a es.ta regra a lei abrio expressamente as das Ol'ds. do
liv. 130, tit.1õ, SI l°, e tit. 51, SI 16; no SI 19da Ord. do lív. 4°, não abrio
a mesma excepção em favor do herdeiro leso na sexta parte, pois que
a esse apenas deu o direito de contradizeI' a partilha e reclamar
centra eUa no prazo de um anno; ora, as expressões contradiga e
reclame não autorisão que se veja nellas a concessão de emba'rgos e
appellação, porque quando as Ord~ações concedem estes recursos,
dizem, ser ouvido ou reclaulIlr por via de emiJargos, como na Ord.
do liv. 30, tit. 1Õ., ~ lo, ou appeLla?'á, como na Ord. do liv. 3°, tit. G9
SI 4°, tit. 70 princ., tit. 78. SI 2~, e tit. 7(), SI lo, exigem expressament~
que ella seja interposta 'no decen,dio; e a unica excepção a esta regra
era o favor concedido ao menor, que, eill beneficio da restituição a que
tivesse direito, podia appellar fora do decendio: Ords., liv. 3°, tit.41,
SI 1°, tit. 8~, SI 9.0 A dispensa do prazo dado pelo desembargo do paço,
produzia o mesmo etreito; mas este tribunal foi extincto pela lei de 22
de Setembro de 1 28, e as autoridades que ficárão com as suas attri
.buições não podem dispensar na lei.

Convem notar que o herdeiro que vendeu a herança não pódllmais
fiaurar no inventario, interpondo esses recursos. - Accs. da Rei. da
c6rte, et':. do Sl),p. 'Trib. de Jl),st., cits. (V'il·. 13-140).

A partilha póde ser emendada ainda quea lesão seja inferior á sexta
parte. -Accs. da ReI. ua Fortaleza de 23 de Junho, de 10 de Agosto
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§ '109

Peln: partilha adquirem os herdeiros o uominio dos bens,
que se lhes adjudicál'ão em sorte ('199), o não póde a po~ e
ou a entreg;t deltes ser-lhes impedida ou demorada. (200).

de poder dentro do anno l'equlJrr.r a emenda delln., ainda prln.
simples lesão da sexta parte, pois que a OI·rI. do lív. 4°, tit. !:J6,

19, lhe concede para essc fim aquel1:l e. paço ele tempo, tenha
ou não tenha appl'ovado a partilha: Vallasco, tl~ Partition.,
cap. 40, n. 12, e Guerreiro, Tmt. 2', liv. 8°, cap 50, n. 3.

(190) em dependencia da nntural e elfectiva apprehensão :
Alv, deO deNovembrode1'i51. Poelel'áporventura o cabeçn.
de casal entregar ao coherdciro, em lug,\!, dos b'ln~, a impor
tancia delles, pelo pr ço em qQ.e farão avali,tdo no inventario?
Por certo que não, porque em t'll caso, além rle veriei '1I··SP'

uma venda coaeta, contl'a a expre. sa di~ro. ição dA. Ol'd. do
liv. 40, tit. iI, e fmudaria a real fazenda, não se paO"lndo
siza. Se, pai, o cabeca dIJ C,tsnl duvidar ent rg'nl' ao cnh 1'

deiro os pl'Oprios b ns qu.e lhe perteneêrão na p:l1'tilha, deved.
o juiz constrangêl-o a j" o pelos meio le[!'a.lls, sal \'0 P. e es
bens deixa sem de ~xi:::tir s m culpn do dito cl\beçl\ de CA. ai,
porque em tal caso ati fará com o seu valor. Tendo drixl\do
de existir por culpa sua, deverá sati fazêl-os p~lo juramento
in litem.
, (200) A Ord. do liv. 4°, tiL 96, 22, d tel'mina expressa
mente que os cohel'lleiros serão mettidos na po ~ll de seus
bens apenas acabar a partilha, em embargo de quaesqurr

e de 5 de Outubro do 1875. e do 8up. Trib. de Just. Je 25 de 1\o\'emb1'o
de 1876 (Dil'. 12-87). Em conLrario: Acc. ao Sup. l'rib. de h~ t. d.
16 de Ju7ho de 1873 (Dil·. 10 -96). Não pode ser fllndamento para a
emenda da partilha a preferencia que o lJerJeiro julgue Ler a cerLos
bens do monLe e que farão lançados a outro,-Acc . do 8up. Trib. de
Just. de 16 de Julho de 1873 e da ReL da corLe, como revisora, de 7 de
OuLubro do me5mo anno (Dü', 10-,5 e .136).

« A partilha, depois de haver passado em jlugado a sentença, po
derá ser emendada no mesmo inventario por aecordo de todos os inte
ressados, se tiver havido erro de facto na descripção ou qualificação
dos bens, ou erro de calculo.-A ,·t. 732 cio Cad. elo Proc. Gi/). Purl.

34
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§ BO

As cartas ou formaes da partilha só têm execução entre
o cabeça de casal e coherdeiros, e não contra terceiro (201),
salvo se figurão no inventario e forão nelle convenci
dos (202).

embargos, parecendo por conseguencia excluir todos, e ainda
aquelles que por delerminação de outms leis suspendem as
execuções a mais privilegiadas. Com esta generalidade enten
dem muitos a cito Ord.: outros, porém, e com muita razão,
fundando-se em que as leis devem entender-se nos termos
babeis, e de maneira que se não sigão absurdos, excluem os
embargos de nullidade e de paga, provados in conLinenti e na
f6rma do assento de 6 de Março de 1690. E com effeito não
seria uma notaria inju8tiça obrigar-o e o cabeça de casal, ou
qualquer d()s herdeiros, n entregar a outro uma cousa que já
recebeu e de cujo recebimento apresentasse um documento
legal? Não seria uma incoberencia constranger o cabeça de
casal a fazer entrega dos bens, apresentando elle uma sentença
que julgou nulla a partilha? E:slou portanto persuadiuo de que
a cito Ord., apezar da sua generalidade, não quiz excluir os
embargos de nullidade e de paga, e que tanto uns como outros
devem receber-se suspensi vamente,of:l:'erecendo-se logo com e11es
uma prova terminante, Gtle?Tei?'o : Trat. 20, liv. 8°, cap, 3",
n. 1, e cap. 6, n. 2 e 3 rg).

(201) Pela regra. Res inter alios acta eL jtldicatu, aliis nec noeet
nec prodest: Ord. do liv. 30, tit. 8l; Jfet. Freire, lama 40, tit. 21,
§ 16, e tit. 2~, § 4. Excepto se esses terceil'os recebêrão cousa
do vencido ou condemnado : Ord. do liv. 40, tit. 61, § 4.0 ; L. i'iO,
Dig., de verbo signif. ; ou se forão seus successores universaes ;
Ord. do liv. 30, tit. 27, e tit. 82, pr. Deve, porém, neste caso
pret.:eder habilitação, Ol·(\. do.liv. 30, tit. 87, § 2.

(2lJ2) Tendo-se carregado no inventario uma divida activa
com citação do devedor, e tendo-a este confessado, p6dc ao
depois ser constmngido a pagal-a execu ti vamen te ao herdei 1'0

a quem se deitou eID SOl'tll. O mesmo ,lcontecerá se, tendo-se

(g) Nem os embargos oppostos por parte de menores impedem ou
demorão este effeito da partilha,-Phebo, parte I. aresto 77.
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§{H

Julrrando-so Dulla a pai'lilhl, procede-se a novo inven
tario (..03), e julgando-se apenas errada procede-se á sua
reforma no me'ffiO inventario, de que deve requerer-se a
remessa ao juiz da apI>ellação (204).

§ H2

Os salarios dos partidores achão:..se taxados pela lei (205),
e podem cabral-os executivamente (206).

descripto como pertencente á herança um predio de que outro
está de posse, este tiver confessado no inventario não lhe per
tencer o dito predio, mas sim DO d 'funto inventariado.

(203) Ainda qnejá scjão maiores todos os coherdeiros quando
se decide a nullidadc da partilha, deve o novo inventario ffl.
zrr-se no juizo dos orphãos,aonde!'c fez o primei 1'0 que se j ul!!ou
Dullo e que o outro vai substituir. "Porlem porém, os coher
dciros fazer a partilha e:tl'a-jurlicial e amigavelmente se nisso
convierem (h).

(20,1,) Quando e não f-aça a remes a dos proprios autos, deve
a semtençrt, que julgo:! reformavel 11. partilha, ajúntrtr-se ao
traslado do inventario pfl.m nelle se fazer a reforma oa emenda,
na fórma que a dita sentençR detcrminRI'. :'\f'ste caso não tem
o juiz arbitrio algum, e d(we l'xecutar li ri ca o qlle se decidio
no juizo superior. Qualquer excesso é caso de appellação, por
ser este recurso que compete quando se excede o modo da exe
cução: Ord. do liv. 30 , tit. 'i'6.

(205) Até á quantia rle trinta mil rêls pertencem-lhes déz réi~

por milheiro. Orei. do liv. lo, tit. 88, § 51. Valenrlo o ben~ de
trinta até cem m,il réis, pertencem-lhes seiscentos réiJ'l para am;
bas; de cem mil réig a.té quat~'ocentos, pertencem-lhes mil ré is-

(h) As parLilhas, cujo julgamento pertencia olltr'orn aos juizes UlU

nicipaes e de orphãos, Reg. de 15 de J1!IWÇO de 1 n. art. 2. S) 10, e
art. 4; Lei de 3 de Dewnbro, art. 11·1. SI 10 e 117, devem ser julgadas
actualmente pelos juizea de d~reito, art. ! I, ~ 10, da l6i de 20 de e·

131.1
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de quatl'ocento até dous mil cl'Uzados, mil e seiscentos réis ; de
dous mil cruzados até cinco, dous mil c quatrocentos réis j

ele cinco mil cruzados ate dez, quatL'o mil e oitocentos réis; e
dahi para cima, 3cis mil e quatI'occntos réis, e nada mais nem
n titulo de arbitramento ou esportula : Alv. de 21 de Junllo
de 1'";5::) (i).

(206) 'Corno estes sa1rtrios dos pal'tielores fllzem parte das
custas, podem CObl'fil'-Se, como ellas, executivamente, exiO'in
elo-se ele cn.du um dos heteleiros fi sun respectiva parte. E' aqui

temlJ1'o de IS7L, desde que excederem ii qnantia de 500H, art. 23, Si 20 ,

da lei ele 20 de Setembl'o, e arLs. 64, Si 20 e 50, Si§ 10 e ')0 do Decr. de 22
de Novembro de 1871; podem os juizes de' direito mandar emendar a
partilha antes de julgaI-a: Avs. n. 261 de 11 de Agosto dd 1874 e n. 45l
de 7 de NovclI,bro dd 1S77, Si 30 ; Acc. da Bel. ela cÓl"te de 2 de Julho
de l878.

(i) Os emolumentos qne cabem aos partidores achão,se taxados no
regimen to das cus Las . art. 1.)(3 do Deer. n. 57;37 de 2 de Setembro
de 187'1; devem ser deduzitlos do monte partivel: Av. n 453 de 2D de
Setemb,'o de 186:i ; e, no caso de emenda da partilha, só têm direito a
elles se a l'cforma houver sido ortl.enada por decisão proferida em
virtude de ~lnbargos, appellação ou acção recisoria.-Av. de 7 de Fcve
rei1'o de lS77 (Di,'. 12-(25).

Não devendo estes emolumentos, nos inventarias em que são inte
ressados orphãos, ser pagos senão depois de fi ndo todo o processo,
Si 30 do art. ~Ol do Regim. de custas, não se costuma deduzir os emo
1tlmentos dos partidores do monte partivel, como doutrinou o Av.
de 1853 acima citado, mas sim incluem-n'os os escrivães nas cllstas,
as quaes são rateadas entre os interessados. Quanto li condemnação
nas CllSLas dos inventarias, faz-se ol'llinal'iamente em todos os herdei
ros p,'o-rata,. a consequencia. é qne os oIliciaes j udiciaes, com espe
cialidade os escrivães, que muitas vezes adianti'io CilS emolumentos a
partidores e juizes, sob promessa ele prompto pagamento dos interell'
sados, lutão com as maiores difficuldades na cobrança da escassa.
esporLula q',le a lei lhes concede, e que os herdeiros, já de posse dos
quinhões e livres da dependencia do CIlrtorio, raras vezes apressão-se
cm satisfazer. li'óra para desejar qne se ncloptasse entre 'nós, por pre
ceito legislativo, e como complemento das dispo-ições do Decr. de2 de
Setembro·de ISi'l, a regra consagrada no art. 2157 do Oodigo Civil POl'

tuguez: « As custas do inventario serão pagas pelo cabeça de casal
ou in vontarian te, q ue as descontará na entrega dos quinhões aos coher
deiros, eu as haverá destes executivamente. I)

'Vej . .lÍv. 11. 3-19 de 25 de Âgbsto ele 18/7.
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applicavel o que dissemos a l'es:peito dos salarios dos avalia
dores na nota 95 (j).

----~-------------
(j) Art. <)05 do Regim., mandauo' observar pelo Decr. n. 5737 de 2 de

Setembro de 1 7·L
Na partillJa deve ser' fixada pelo juiz a importancia dos impostos

a pagar; constão aUes:
Se110 dos quinhões hereditarios. -Leis n. 317 de 2í de OWub,'o

de 1843, art. 12, SI 10; Reg. n. 6'1 de 10 ele Julho de 1850. art. 13,
lei n. J507 de 20 de Setembro de 1367, art'. 13 e 19, e Regul. n. 4505 de
9 ele Abl'; I de 1870.

Imposto de transmissão ele propried:tde D:t corte: Lei n. 70 de ~2 de
Oltl. de 18JJ, arl. ~ I; Av. n. :.'6 de 10 de li'PL'ilrei,'o de 1 '3; Lei 11. 1507
ele 26 de etcmbro de 1867, aTt. 19 j Iky~,l. n. 55 1 de 31 de Ma"ço

'ele 1d7Li. arls. 2 r1 13, elc.
Decima ou taxa de heranças e legados nas proTIncias: Lei de 1836

cit.,- A tv. de 17 de J/~nho d, 1 un,- ,1/v. de 2 de Oullcb/"o de 1"11 ; Regul'
n. 156 de 28 de A bril de 1812; RegHI.?j, -!lO de 4 de Junho de 184.5;
Der/'. 11. 1313 de de ,lJu"ço de U:l.jl,- Dccr. n. 2708 de 19 de DezenLbro
de 180u e leis prol'inciaes respecLi vaso

Não podem ser julgadas as partilhas:
a) S houverem sido preteridas as disposições d03 arls. 9<) e seus

parugraphos, e 0J elo Reglll, n, 5133 de 13 de Novembro de 1872.
b) e não hOlH'erem sido cumprilla3 as disposições dos arls. 199 a

201 do B.eglll. n. il153 dú ~G do Abril de 18<)5.-.11·t. :20J elo cito Rtig.
Sobre <t itnporLunLe materia dos dOLlS llltimos caps. 16 e 17 devem

ser consuUados por aqtLe11es qlle desejarem ficar conhecedores das
variaJas questões a que tem serl'id de tueUla as p'll'Lilh s:

Atow'o Vecllasct.l, Trat. das Part., caps,:22 a il9 e consulta 52 e 53.
O/cerreiro, De iUI'elltario e de dívLliollibus.
l'ega., Ad Ordinat, vol. 70 (á Ord. do li". lo, tit, 87, SI 40).

Plúor, e Pana, Orphanologia Pratica, parte II, cap, 11.
Entre os tratado. mais recentes recoU1mendalllos com especialidade:
O que se acha <:ou30lidado uos arts. !l41 a 11~3 da Cons. das Leis

Civ, e as notas correspondentes, 3- ec1icção, onde se achará admira
vel e systematicamente consubstanciada lotlaa materia legislativa e
doutrinal sobre o assul11pto,

O qlle se acha expendido nos §S\ 122 a 13u das Illstit. Orphan. do
Sr. conselheiro R mulho.

Podeu,l ser cODsultados com proveito as obras:
T,'atcHlo de Or!Jhan" Prat. do DI'. Francisco Ilenl'Í'lues de ",ouza

S~cc@. al'ts. 13:3 a ID8 e notas,
As Me,uoi'ias 1'hcor. e P,'at. do Di,'. O)·pllan. de Eça e Leiva,

3'- ediç., cap. 40 e 5. o.
As nossas leis, como se vê, coqce4em aos juizes que fazem as .par·

" .
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tilhas largo arbitrio na confecção dos quinhões bereditarios O deve
rem ser estes feitos no bom e no mão, e com attenção a direitos adqui
ridos ou á commo'iidade dos herdeiros, são principias doutrinarios
oriundos da exegese dos commentadores, e aos quaes a pratica perma
nente e tenaz procura dar a immutabilidade que consagra o minime
sttnt mutanda da lei 23 D. de Legibus.

Andárão as compiladores Philippinos bem arredios do axioma de
Bacon: Optima lcx c't quce minimttm "elil1qU'it w'bitrio jltclicis!

E não acertárão assim procedendo; attestão-u'o algumás partilhas
que por ahi se vêm fei tas, senào com lesão no valor uumerico dos qu i
nhões, com evidente desconhecímento do direito de herdeiros confe
rentes e possuidores de longa data, e grave detrimento dos interesses
dos ol'phãos, aos quaes nem sempre póde valer a equidade ua luta
contra interesses altamente obrig'!lrlos de llerdeiros maiores I

O Codigo Civil Francez inaugurou o systema do sorteio dos quinlJões
hereditarios.

Tem-n'o imitado a qnasi totalidade dos codigos posteriores.
Eis em resumo o processo seguido na França:
Depois da apposição deIS sellos, arI. 8H); levantamento destes,

ad, 8-}1; avaliação dos bens moveis e immoveis, arts. 8'H e 823; vendas
dos moveis, em caso de necessidade e havendo accordo dos interessa
dos, art. 826; ou dos immoveis indivisiveis, art. 827; o juiz commis
sario, que deve presidir ao inventario, manda qHe os interessados
procedão, perante um notaria escolhido á aprazimeuto das partes. e,
na ausencia de accordo destas, nomeado pelo juiz, á formaçào do monte
mór, conferencia das doações e das dividas, verificação dos debitas
mutuos e organisação dos quinllões hereditario , em numero igual
ao dos herdeiros successiveis PC'" capita : al'ts. S'.~, 82[) e 831.

Os quinhões são orgal'lisados por um dos herdeiros designado por
accordo dos outros j na falta deste accorJo, ou no caso de não aceitar
a incumbencia o herdeiro nomeado, cl)mpete ao juiz a indicação do
organisador dos quinhões, al't" 83-1 j estes devem compór-se de moveis,
immoveis, direitos e acções de igual valor, e não serem formados de
modo a tornar necessario o fraccionamento dos bens de raiz da he
rança: art. 832.

A designaldade, quanto aos bens, compensa-se por meio de reposi
ções em dinheiro: al't, 83L

Feitas assim as quotas hereditarias, procede·se ao sorteio, podendo
antes os herdeiros reclamar contra o modo de organisação dos qui
nhões, m"ts. 831 e 835.

Quando forem interessados menores ou interdictos, o processo das
partilhas deve ser todo élle fe.ito judicialmento, sentia os menores
a.ssistidos por tutores no Cjl.SO de col)l1icto..de illtere$ses çotre si;
~rt, 838:
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o Oodigo Civil Italiano adotou fielmente a fórma de partilha supra,
nos arts. 98 .990,991 e 993 a 997, e regulou-as no Oodigo do PI'ocesso
Oivil, a1·t. 887 a 895.

Oonferem: Codigo Civ. Chileno, al-ts. 1317 á 1353, com algumas alte
rações e ampliações á lei franceza, e Cod. Civ. Venezuelano, arts. 94.1
á 943.

O Cod. Civ. Portuguez reproduzio nos arts. 21-.10 e 2142 a 21,17 as
disposições dos a,.ts. 8:27. 31, S3~. ]33;) com algumas variantes. quanto
ao meio de partilha o immovel indivisivel, consignados nas disposi
ções dos aJ·ts. '1145 a 2111.

Os lotes ou quinhões bereditarios são organisados e dil'rerençados
por letras do alphabeto, em virtude do despacho de determinação
de partilha proferido pelo juiz do inventario, pelo escrivão, nos termos
do m't. 725 do Cod, do Prcesso CiI': !l,·t. 724 do cito Cod.

Oganisado o mappa da partilha p m os interessados, no prazo de
cinco dias examinarem-n'o e reclamarem por escripto, fundando·se:

a) Na desigualdade dos lotos;
b) Na não observancia do despacho determinador da partilha:

m't.726 do Cod. do Prllces. Cil'.
As reclamações são uecidida" em conferencia dos interessados ou

pelo juiz, raduzindo se a auto o mesmo ou novo mappa, que servirá
de ba e ao sorteio: OH. cit., §§ 10 e 20 , e a,-t. 727.

O sorteio far-se-ha nos termos dos m'ts~ 727 e 7:28 do Cod. do Proc.
Civ. cit., seguindo-se a ello o julgamento da partilha nos termos
do art.72J,

Fim da }'rin'leira parte.
J3b





(

APPENDICE
A'

P E't,I~ETRA PART-',

35





APPENDICE A' PRIMEIRA PARTE

§ L°

As convenções consulares abrirão excepção á fórma de
processo, que ficou estabelecida nos capitulos anteriore ,
para a pl'Olecção das herança dos menores desde que
c tes ejão estrangeil'Os.

A independencia das autoridades locaes e a sujeição
aos agentes consulares, realização do estatuto pessoal,
farão estipuladas D:lS convenções, com appUcação reci
proca.

Inlmsti ut'bem, ambula y'uxta t'it'ium ejus dizia o
antigo brocardo; o principio posto em pratica nas conven
ções é a excepção a e ta regra.

Vamos transcrever as e. lipulações nella firmadas em
referencia á intervenção dos agentes consulares na liqui
dação do espolio dos subditos de sms resp~clivas nações.

§ 2.°

. CONVE:-IÇÃ.O CONSUfJA R CELEBRADA E~TREO BRASIL 'E A GRÃ

BRETANHA A 22 DE ABRIL DE 1873, E PRO:UULGAD.\ PELO

DECRETO N. 01)33 DE 24 DE JANEIRO DE 1874.

Art. 4." Se algum subdito de uma das altas p~' .es con
tratantes fallecer no territorio da outra, e, ao tj:lmpo do

13<6



::!7f1 \PPE:-illll:E A' PRIIIlEIR.\ PARTE

falle imento, nito e achar presente pessoa alguma que
legalmente tenha o direito para administrar o e polio do
fallecido, observar- e-ba as egnintes di,pojções :

La lJuando O rallecirlo deixar, nas obreditas circum 
tancias, ómente herdeiro de sua nacionalidade ou que
devio goz:lI' do estado civil de eu paiz, o connul-w~ral,

onsul, vice-colJ uI ou 'a.gen te CDn,ul:l.l' da naçio a que o
finad,) P rteneia, avis'ln o a atltoridade competente, arre
cadará e ter,'t . ou u:1. guarda. a [)ropl'iedade do fallecido,
pagará as Llesp z do funeral e con ervará o excedente
para o pag:lmell to da' diviua, e em beneficio do her
deiro a quem de cliteito pertencer.

Todavia o diLo COIl uI-geral, con ui, vice-con uI ou
ag nte con nlar, deyerá immediatamente requerer 'L tri
bunal competente titulo p:1.1'J. a.dministf'aç5:o d ' bens
deixados pelo fl11ecido, e esse litulo lhe Sel'ú, dado com as
limita.üe e pelo temp que ao referido tribunal parecerem
conformes ao direito.

2. a S(} O finado, porém, deixar no paiz do f' 11 cimento,
e nas j:í. menGion· d:1.s circumsttncitt', alJ m h rdeiro ou
legatario u. iVól'3al, que seja ubdi t le outra. nacionali
dade, ou a quem não se po'sa outorga.!' o estado ciyil ele
S3U pai, então cada um dos c1l)u' governos poderá deter
minar se o I.l'i bunal competente proCedel':L de conformida.cle
GOill i.\. lei, ou confiará a al'recad:t~ão e administraçiIo aos
respecti vos fu ri ciona.rio con ui ares coil1 as devida limi
tações.

Quando n:io existi r cúnslIl-oel'a I, (>JI1sul, vice-coo ui ou
ag nte cons~lar n~ lugar lio fa\lecí'Dento, lia C:J. o d' S 1°
deste artig " em que a elie:> p rtenLoe a guanla e adminis
tl'aç lo uo espolio, a autoridade competell te procederá a
esses aclo até C] ue o re pecti \0'0 fuucr;ionario consular
compareça....
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lll.clUOl·ancllllll

Segundo a di posieão do art. 4,0 da conveneão con ulilr
que ne ta data ilssignamos, o funccionariD consular, logo
que arrecadar os ben d herança de us nacionaes no
tE;rmo con'.'encionados, de\'erá pedir á autoridade compe
tente o neces ario titul para a 1'e pectiv:l admini tração,
e ella IlI'O dará com a limitaeões e pelo temI: o crue lhe
pai' cer (j nf rlUl:) ao dir ito.

A princip1-s limilaçõ , que diver'a' di po ieões b1'a i
leir s c tabelecelll em casos, ta e achão colligidas no
aegulamento n. 2:.,33 de Ui ue Junho de i8~9, e forão
reproduzida~ na" conveneõ . consulare outr'ora cele
br:tda . Em I'e umo S10 as ~egui 11 te :

O funcci na1'io consular, quando dá- e o caso, pas a a
fazer arrecadação, avi ando a antoridade competente; e, na
hypotbe e ue ter o finado d ixado te tamento, apre enta
logo e' te á me ma autoridade para ser aberto e regi 
trado.

Trata de sepultar o falIe ido uec ntement , conforme a
ua fortuna.

A' proporçiIo que vai fazendo a arret:adação perante
duas testemunhas, que elie nomêa, vai clescrevendo e io
vent'll'iando o 1) os, inv ntari que, d poi de comple
tado, entrega á refel'ida autoriuad .

Conserva sob ua vigilancia e zelo a admini tração os
bens da herança, paga as ue pezas do enterro e as divida
que não aclmittão duvidas, quando 11aja ben suIllciente
plra o pagamento de todas, e 'emelllanlemente trata de
cobrar as activas.

Requer ':I, avaliaçio judicial tios beu e a autoridade
nio a tiver ainda detel'miúado e tem o direito tI~ 'nomear
um dos avaliadores.
139
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InvenLllüdos jacUcü!mclIle o. bens com suas :wali'lç':es,
deve requerer a partilha, e para issó tem de declarar os
nomes dos herdeiros e o seu gráo de parentesco, ou se é
conjuge.

Sendo necessario arrematar bens para pagar ã di vidas'
ou para que não se deteriorem, ou porque sejão de
di [fici[ ou dispendio a guarda, ou admi nistração requererá
isso á respe~[.iva autoridade. Os ben ele raiz erão empre
al'rematado perante o tribunal em hasta publica, ou mo
vei' ou .semovente , mórmenLe o de menor valor' rlcpoi
da avaliação pocleráõ ser yenditlos em leilão sob a vilri_

- laDeia elo fUllcciooarío consular, se a aut ridade a sim
permiLlir.

As divida passivas de maior importancia, ou que olfe
recerem duvidas ou contestaç-cs, dependeráõ de decisão
do juizo, perante o qual o funccionario fará valeI' o direito
ou razõe de oppo. ição por parte da herança.

O fnDccionario consular não entr gará quinhão nenhum
hereditario a herdeiro on a legatario sem que préviamenLe
tenha pago o respectiv'o imposto, que é igual ao que pagão
os'nacionaes em caso identico.

Quando a herança é pequena, o funccionario consular
deve da.r conta de sua administração e da entr ga dos
bens aos herdeiro antes de dons annos, e no caso con
trario até o fim de se prazo.

Se no fim do praso não o tiver feito, o bens ou o seu
producto serão entregues ao thesouro nacional, perante
quem os herdeir s, que possão apparecer, refJuereráõ a
restituição.

E' escu ado dizer que as decisões de questões sobre a
validade ou Dão do te~tamento, sobre direito dos herdeiros
ou demanda contra a herança, 'ão da competencia da au
toridade brasileira, e bem assim a nomeação dos tutores
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OU curadores, a cujo respeito o funccionario consular deve
ser ouvido.

Cumpre accl'esc' ntal' l para e clarecer tambem a e tipu
lação do llilo art. 4° in pl'inctpio, que pela lei brasileira
são legitimamente autori ado para administrar o espolio
do finado.

1. o Oconj uge.
2. o Os descendentes ou a cendentes.
3.o O collateraes até segundo gráo inclu ive.
4. 0 Oherdeiro instituído.
5.o O testamenteiro.

. 6.0 O procurador do herdeiro ou leg!ltario de causa certa
em relação a esta.

7.o No caso de fallencia ou de sociedade commercial, o
administrador, que a lei commercial designa.

l'tIe...o.oantiIlUI

As obrigações do admini trauor con ular na Grã-Brela
nha são:

1. o Sepultar o fallecido de modo conforme a herança por
elie deixada.

2.o Tirar carta de admini tração do bens movei e ue
raiz do fallecido ; porém, an tes de lhe ser concedida a carla
de administração, terá elie de declarar sob juramento a
importancia provavel dos ben movei e de raiz do fallecido
no paiz, e de as ignar uma obrigação com duas fiança.
para a tlevid.a administr'ação da dita lleran.a.

3.0 Fazer ou promover a feitura de um inventario ver
dadeiro e perfeito de todos os I)ens e objectos, tanto moveis
I~o
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como immoveis, de qualc1U r (:: pccie que pertencião no
finado na occasião do seu fallecimento.

4.· Reunil' todos os ben e objectos a sim iuvental'iados,
comprehendidas as divida de que era credor o fallecido.

5.· Vender a parte da. pl'0pl'iedade do inte tado que fôr
necessaria ra levantar omma ufficiente afim de fazer
face a0S pagamentos abaixo mencionado .

6.0 Pagar a cargo da herança do fallecido, e ante de
qualquer divida ou impo. to, as de pezas do flInera1, e depoi
das despeza do funeral, a da obtenção da carta de admi
nistração.

7.0 Pagar todas as dividas do fallecido at' onde o acti vo
em suas mão 111'0 permittir.

8.0 ConservaI' o excedente da herança, se houver, a bem
- da pes oa ou pessoas que a ella t nhão direito.

Segundo a lei da Grã-Br tanha, o admini trador só é
competente para a distribuição da pl'opricdacJe pessoal que
naqueUe pai7; comprehende o arrendamento.

~ 3.°

DECRETO N. G236 DE 21 OE.! NHI) DE 'i876

Promulga a convenção sobre aLtribuil;ües r.on!;ai:l.res. cclcbl"llua ('ln
2,) de Fevereiro de: '7(ó (·,111'(' n Brnsil " Pnl'tllgnl.

Art. 15. No cf1. O de morte de subdito de uma das altas
partes contl'atantes no territorio rIa outra, a autoridade
local competente aeverá, sem demora, communical-:l ao
consul-geral, consul, yice-consul ou agente consular res-
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pecti v.), e e3t p r su:\ pirte :1 c iumunica r lÕ .gualmente
áqu lil autoridade se ilnle tiverem conhecim, !ltO.

AL~t. 1G. P rlence ao' funcGionarios con ulare do périz
d ftllecitl exerc r L') Ir)' os acto nece- ari·)s p'l.ra a arre
cadaçã ,gllard:t con ervação, admini tração e liquidação
d.1. herança, ;)., i;n c lU para a sua entreg ao~ herdeiros
ou seus m'tndatarios devidamente autOl'j ados e:tl qualquer
do' C.\S:)S s guintes:

L" Qu:md os herdeiros -[o desconhecido.
2.° iJu'tnuo :'0 menore , au ente 011 incapaze da na

cionalidad do fallecido.
:..l.0 QUlndo o execnt r nomeldo em le tamento e tá au

sente ou ud: ac ita o encargo.
:lrt. O. O iilvent1l'io, administração e liquidaç-o da

ll8rJ.n\ia c 1'1'8 pJlo juiz territorial:
Lo QJitn 1 11.1. ex.ecutor n m ad em te ·tamento, que

e t j'l. pre ente e aceite o encargo. .
2.° QUlndo h\ conjuge sobrevivente a quem pertence

t;o:\linu l' n pos-e da herança c mo cabeça de casal.
3.° Quantlo ha herdeiro maior e prene Le, que na con

forlui b:l d.1.s leis d s dou Estad deva ser in íentariante.
'LO Quando com herdeiros da nacioll1.Hdade do fio' do

con orl'eram herdeirus m nores, ausente ou incapazes de
divel'Sl nacionalidade.

Unico. S-, porém, e qualquer de, títS hyp the e
c nc rrer herdeiro m n r, au ente e incap. z da uacionali
dlde d finado, o c nsnl-geral, c nsuI \'ice- on ui ou
agimte consular req ervr:l á autoi'idadu local competente
n mel,io para exercur as funcçSe de tutor ou curador
a quall e s 1'.1 concedida. Feita a partilha, o func iouario
consular arrecadará a quota heI' ditaria que coubur aos
se s r presentado, e continuará na admini tração do~ ben ,
a sim como das pessoas do menores e incapazes.

36
I I
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Fica entendido que, finda a partilha e entregues os ben
ao funccionario consular ou a seu procurador, ces a a in
tervenção da autoridade local, salvo para o effeitos de
que trata a segunda parte do n. 2° do art. 23.

O pai, ou tutor "nomeado em testamento, exercerá as
funcções da tutella dos respectivos herdeiros menore ,
sendo neste caso o consul-geral, consul, vice-consul 'ou
af?ente consular investido nas attribuiçõe de curador dos
ditos menores. Se o pai, ou o tutor declarado, fallecer ou
for removido, ob ervar-se-ha o que dispõe a primeira parte
deste paragrapho.

Art. i8. Aos- menores filhos de subdito portuguez nas
cidos no Brasil será applicado o estado civil de seu pai até
sua maioridade, nos termos da lei de J°de Setembro de
i860, e para os eITeitos do que é estipulado ll'\ presente
convenção. Reciprocamente os funccionarios consulares
brasileiros em Portugal arrecadaráõ e administraráõ as
heranças de seus compatriotas, quando se veriflc3-r a hypo
tese do n. 2° do art. ,I G, ou repl'esentaráõ os menores filhos
de brasileit'O fallecido, na fórma do § unico do art. i 7.

Al't. i9. Os legatarios universaes são equiparados aos
herdeiros.

Art. 20. Quando todos os herdeiros forem maiores po
deráõ, por mutuo accôrdo, proceder a inventario, admi
nistração e liquidação da respectiva herança perante o juiz
terri torial ou funccionario consular.

Art. 21. Ofunccionario consular, nos casos em que, pelo
art. i6, lhe compete e·xclu ivamente a arrecadaçiio, inven
tario, guarda, administração e liquü.hçao da herança,
deverá observar as seguintes disposiçõe." :

i.' Se o arrolamento de todos os bens fôr possiY I em
um dia, praticará esta diligencia logo depois do falleci-



SOBRE O PROCESSO ORPHA:-lOLOGICO 283

mento, tomando os ditos bens sob sua guarda e adminis
tração.

2.. Quando o arrolamento não puder ser feito dentro
de se prazo, porá incontinenti os sellos nos effeitos moveis
e papei do fallecido, fazendo depois o rol de todos os bens,
aos quae dará o destino declarado.

3.· Os actos referido nos dous numeras antecedentes,
serão praticados na presenç L da autoridade local, se e ta,
depois de I !'evenida pelo funccionario consular, entender
que deve a istir, e de duas testemunhas idonea .

4.' Se depois do fallecimento, observado o di posto no
art. ii>, a autoridade local, comparecendo na residencia
do finado, ahi não encontrar o funccionario consular, limi
tar-se-ha a appõr o seus ellos.

Cll galldo o funccionario consular, se estiver presente a
autoridaLle local, serão levantados os seltos, e o dito func
cionario procederá, na presença da me ma autoridade, ao
arrolamento do bens, querendo elIa assi til'.

Se não estiver presente a mencionada autoridade, o
funccionario con ular a. ella se dieigil'á por escripto, con
vidando-a a comparecer n'um prazo nunca menos de tres
dias, nem maior de oito, p l'a que tenha lugar o levanta
mento dos sellos e demais actos enumerados. Dado o não
comparecimentQ da autoridade local, o funccionario con
sular procederá por si só.

i> .• Se durante as supracitadas operações apparecer um
testamento entre os papeis do defunto, ou se exi til' tes
tamento em qualquer outra parte, a sua abertura erá
feita, segundo as formalidades legae', pelo juiz terri torial,
o qual remetterá delte cópia authentica, dentro do prazo
de quatro dia , ao funccionario consular.

6.· Dentl'o do prazo de quatro dias o funccionario con
sular remetterá á autoridade local cópia authentica dos

f'/Z
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termos, tanto da appo ição levantamento dos eUos, como
do arrofamento dos bens.

7" O fuo 'cionario con uJar annunciará o fallecimento d.o
autor da herança dentro de quinze dias da data em que
tireI' recebido a noticia.

Al't, 22. As quentões de validade do testamento erilo
submettida,'. ao juize territoriaes.

Art. ~:1. O fllncci nario con ulal', depoi de praticar as
operações qll ficão mencionadas no art. 2l, observará,
na administração e liquid' ão da herança, estes preceitos:

i. o Pagará antes de tudo as despezas do funeral, que
ser~o feitas c nforme a posiç,ão e fortuna ,1 fallecido.

2. 0 Venderá immediatamen e em pullico leilão, na fórma
dl.s leis e u'os estabelecido', os bullS que s possão dele
riorar, ou que sejão de dimcil ou elispel1lliosa guarda.

Para a venda dos immoveis requi itará o funccionario
consular autorisação do juiz territorial.

3.0 Cobrará, quer amigavel, quer judicialmente, a di
vid s activas, roUl.hs, di vidend le ac õe ,juro du ins
c ipções t1. divida public ou ap lic s, e quae quer outros
renuim nlo e quantia devida á herança, e passará qui
tação aos devedore .

~.o Pagará, c ma qua.ntias pert ncenees á herançJ, ou
com o producto ela yenda dos bens, t nto moveis como
immoveis, todos os encargo e dividas da herança cum
prindo os legauo~ ue que elia esteja onerada, conforme a
disposições testamentarias.

5. o Se, allegando a insurticiencia dos valores da herança,
o funccionari con ular r Cllsar-se ao pagamen to de todos
ou parte dos creditos, devidamente compr "adas, os cre
dores terão o direito de requerer á autoridade competente,
se o julgarem conveniente aos ~eus intere ses, a faculdade
de se constituir em concurso.
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Obtida esta d claração, nos lermos e pelos meios esta
belecido na legislação de cada um dos dous paizes, o
funccional'io con alar eleverá immediatam nte remeLter á
aut ridade juuicial, ou aos syndico. da f llencia, segundo
compelir, todo os documento , effeitos ou \'30101'13 perLen
'(jantes i herança testamenLaria ou abintestato, ficando
o referido funccionario encarregado de represen tal' os her
deiro al1S ntes, o menores e os incapazes.

Art. 24·. Asnpervenienci:t de herdeiros ele nacionalidade
tliver a ela elo fal1eciun não í:lrá. ce ar a arrecadação e
administraçãu da her;lOça, que e eITe i lIar no ca os ue
qlle trata o art. -1 G, eni qu ndo o' m smas herdeiro
se apre nLarem com sentença de lubilitação pas ada. em
julgad , e em cuja acção e pro es' fos e ou 'lido compe
t ntemente o 1'13 pectivo funccionario consular.

Art. '=H>' Sv o f:llle imento se uer em localidade onde
não hlja fuocdonario con ular, a autoridafle local o com
munic:.tri immediaLamente ao governo, por intermedio do
presi eu t da. provincia ou do govecnador civil do di tricto
consignando m sua parlicipaçiIo todos o esclarecimentos
que houver obtido sobre o cas9' e 'uas circum tancia, e
procederá. á appo iÇl0 dos se110 , arrolamento do b n
c aas acto~ sub eqltentes da <tllministra..l da herança.
Pela presid neia ou governo ci vil s r,i. no me mos termos
e sem dem ra tran mittida aqttella participação ao funccia
nal io con 111ar c mpetente, o qu:tl poderá. c mparecer no
lugar, ou nomear, . ob sua responsabilidade, quem o repre-

nt ; e eU , ou o seu repl'esentant , receberá a herança,
proseguindo na liquidaçlo se não sliver terminada.

1rt. 2 . Se o falleci] tiver pertencido a alguma s cie
dade c ffimercial, proceder-se-lm na fórma das pre crip
ções lia leis commercÍ<les do respectivo p izes.

§ Lo Se éJ.o te~po do fa)lecimento os bens, ou parte dOf:
lU
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bens de uma herança, cuja liquidação e admini tração é
regulada por e ta con.venção, e acharem embargado, pe
nhorados ou seq~lestrado" o funccionario con ular não
poderá tomar posse dos ditos bens ante d levantamento
do me mo embargo, penhora ou eqne troo

§ 2.° Se durante a liquidaçã abrevieI' embargo, pe-
nhora ou s~que tro dos bens de uma herança, o funcciona
rio con ular será depo itario do mesmos bens penhorados,
embargados ou equestrados.

O funccioaari consular cons rva sempre o direito de
ser ouvido, e de velar na ob'ervancia d,t IormaLidade
exigidas pelas leis, podendo em todos os ca requerer o
que julgar a b fi dos interes es da herança; e tanto no
juizo commercial, como no da penhora, s·e a execuç:io se
effectuar, receberá. as quotas li [uidas ou os remanescente
que pertenção á mesma herança.

Art. 27. Liquidada a herança, o funccionario consular
extrabirá do re'pectivos docnmentos um mappa do monte
partivel, e remettêL-o-h á autoridade I cal competente,
acompanhado de uma demonstração da admini traç~o e
liquidação.

§ L° Este;, dous documentos poderáõ, se a autoridade
local as im o requisitar, ser conferidos com os originaes,
que para tal fim serão franque,ldo no ctl'chivo consular.

§ 2,° A autoridade locaL mandará juntar o mappa e
demonstra ão á cópias auth nUcas dos termos da appo
sição, e levantamento dos selIos e art'olamento dos bens, e
fará a partilha, formando os quinl:lões e designando as
torna, se houver lugar.

§ 5.° Em cas nenhum o consnles er5:o juizes das con
testações Telalivas aos direitos d,j' herdeiros, coUações á
herãnça, legitima e terça; estas contestações serão sub- _
meLtidas ao tribq.n~e~ competentes.
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§ 4.° A autoridade lo aI, depois de proferida a entença.
de partilha, remctterá ao funccionario consular um tra 
lado d:l. me m:1. d') (1..]nl1lo rcsp8ctivo.

Art. 28. ~e algum abdHo le uma da altas partes con
tratante fallecer no territorio da outra, a ua succe ão,
no que respeita á ordem hereditaria e á partilha será regu
lada. segundo a. 1 i do paiz a que elle pertencer, qualquer
que seja'a natureza do bens, observada todavia as di po
sições especiaes da lei local que regerem os immoveis.

Quando porém, acontecer que algum ubdito ele uma
das alta partes contratantes oncorra em eu paiz com
herdeiro estrangeiro, tera elle o direito de preferir que o
seü quinhão hprcditario seja regulado nos termo da lei de
sua patria.

Art. 29. O funccionario con ular n[o poderá fazer re
mes a ou entreg< da herança aos legitimos benleiros, ou
a eu procuradores senão depoi de pagas toda a dividas
que o defunto tivesse contrahido no paiz, ou depoi de
haver decorrido um anno, a contar do faUecimento, em
que se tenha apre~entado reclamação alguma contra a
herança.

Art. 30. Antes de qualquer distribuição do proelucto da
herança ao herdeiro deveráõ ser pago os direito fi caes
do paiz onde e abra a ucce ~ão.

Estes direitos serão o me mos que pagã ou Yierem a
pagar os subdilos do paiz em ca o analogo. .

O funccionario con ular declarará préüam nle ás autori
dades fiscaes os nomes dos herdeiros e o seu grá de pa
rentesc , e, pago o direito., farã as mesma autoridade
a transrer nGia do domínio e po se da h rança para o nome
do hCl'lleiro nos termos d"ssa útlclaraçlio. .

Art. 31. As despezas que o funccionario consular fôr
obrigado a fazer em bem da herança ou de ,Rarte della,
j1l4
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que não e tiver sob sua guarda e administração, no termos
desta conv nção, serão abonadas pela élutoridade local
competente, e pagas como despezas de tutoria ou curadoria
pelas forças da mesma herança.

Art. 32. Se a herança ele ubdito de uma (las altas pat'tes
contratantes, falleei do no terl'itorio da outra, se tornaI'
vaga, i to é, se não houver cunj uge sobrevivente nem
herdeiro em gráo suece i" J, será devolvida á fazendo pu
blica do paii em que se de.l o fallecimento.

Tre annuncios serão rlllblic:ld s con ecutivamente, por
diligencia do juiz territorial, de tre em tres mez , no
jornal do lugar em que a succe Ço se tiver aberto e nos
da capital do paiz. E tes annuncios deveráõ conter o nome
e appellido do defunto, o lugar e dat de seu 11 cimento,
se forem conhecidos, a profissão que exercia, a data e
lugar do fallecimento. Annuncio semelbante" será publi
cados, por diligeoeia do mesmo JUIz, 110" jornacs da
localidade em que na ceu O· autor da herançl e no da
cidade mai proxima.

Se decorridos dous annos, a contar do f lIecimento, não
se tiver apresentado conjuge sobrevivente ou herdeiro,
quer pessoalmente, quer por pl'Ocul'ad r, o jU~z territ rial,
por senten.a, que svr.í. intim:J.da ao func..;íonal'io consular,
ordenará a entrega da herança ao Estaclo.

A admin.bLração da far.onlla publit.:a tomaril entã posse
da me. ma h ranç , fiC:ll1do obrigada a pr StH' contas aos
herdeiros que se apre 'en!arem dentro d)s prazo m que
o direit de petiçii: de herança se p0de tornar efItlcl.ivo a

-avor dos su~) lit ; Ol.J· n1.;' em iuentic s circumstan ia..
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§ 4.°

l

DEr.RETO N. 6~82 DE 30 DE MAIO DE 1877

Promulga a convenção sobre uLlribuições cODsularas, celebral1a em
Gde Ag "to de IS7iJ cn~rc o Drasil e a ILnlin.

Art. 16. No ás) de morte do subdito de uma das alIas
partes contralantes no tenitorio da. outra, a :lulorida.e
local compet nte deverá, sem demor:t, communi aI-a ao
con ul-gel'.lI, c nsul, vice-con~ul ou 3g.~nte consular elo
elistri lo em fiu tiver ccorriJo a morL, e estes por ua
plrte a c mmunica.ráõ igllalmvnte áfJl.l lla autorllbrle
c anles liverem conhcc·m"nto.

Art. 17. Pert3nce aos fLloc.:ion:trios consulJ.res ,do paiz
d üllecido ex.ercer tod' s act s nc"e,;slrio pna a arr 
cadação, gmrda, con el'\'ação, aclministl'açl0 e lifJuid:lção
da herança, as im como para a sua entrega aos herdeiro
ou seus mandatarias devidamente aulori adas em qllalquel'
dos ca.so eguinles:

1.0 Quando os hero. iros sã desconhecidos.
~. ° Qaanuo são menora , ausente. ou incapazes d na

cionalidade do fall iuo.
3.· Qll::mcl· o executor nom ado cm te tlmen to está au

sente ou não accita o encargo.
Art. '18. O inventario, adminlslraçlo e liquidação da

heran ,a cori'e pelo juiz lerritorial.
L° Qllancl h'l exc(jutJr nomello em testamcnlo, qlie

estej pre ente e aceite o encargo. .
2.° QuanJo ha conjugcl sobreYÍl'ente, a quem perlença,

37
1'-15
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conforme a lei brasileit'a, conlinuar na pos e da.heranp,
como cabeça de casal (capo de famiglia).

Reciprocamente, a succes 5:0 de um brasileiro fallecido
na !lalia seri adminislrada e liquidada segundo as regras
estabelecidÇ\s no presente paragrapho "empre que não
contrariarem as leis italianas.

3. 0 Quanl10 ha herdeiro maior e pre ente, que, na c n
formidade das lcis dos dous E tado , deva er inrenta
riante.

4.. o Quando com herdeiros da nãcionalidade do finado
concorrerem herdeiros menorcs, ausentes ou incapazes de
<li versa nacionalidade.

§ Un:co. S3, porém, em qualqu r desta' hypothe es,
concorrer het'õeiro menOI', ausente ou incapaz da naciona
lidade, do 1111ldo, o con 'uI-geral, consul, yice-consul ou
agente consular,' requererá. á autoridade local c mpelente
nomeaçã para exercer as fune õe5 de tut r ou curador,
a qual lhe s rá. conccdida. Feita a partilha, o funccionario
consular arrecad.aJ'á. a qnora herellitlria que coubvr aos
seus representldo e continuará na administrac::to do ben ,
assim como das p ssoas dos menores incap:lZv .

Fica entendido que, finda a partilha e entregues os bens
ao consul-geral, con5ul, vice-consul ou ag Dte consular,
ou a seu procurador, cessa a interven~ão da autoridade
local, sal vo para os eITei tos de quc trata a segunda parle
do n. 2. do art. 24.

O pai, ou tutor Domeado em testamento,.exercerá. as
funcções da tutella dos respectivos herdeiros menores,
sendo ncste caso o onsul-geral, consul" vice-consul ou
agente consular, investi o U1S atll'ibuições de curador dos
ditos menores. Se o p~ü ou o tutOI' declara.do fallecer ou
fôr removido, observar-se-ha o que di 'põe a primeira parte
deste paragravho.
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Art. i9. Aos menores filhos de subdito itlliano, nas
cidos no Brasil, será. applicado o estad civil de seu pai
até á sua m' ioridade, nos termos da. lei de 10 de Setembro
de 18ÔO, e para os elIt:itos do que é eslipulado na presente
convençã .

Recipro amente o funccionlrios con'ulares bra ileiros
na Ilalia arl'Ccadal'á- as herança de seu compatriota
quand se verifi ar a hyp the3e do n. 2 do art. :17, ou
l'epre entaráõ os menore' filho dv brasileiro fallecido
na fárma do paragrapho unic) do art. '18.

Arl. 20. O' 1 gata.rios univcr3:.tes são equiplrado aos
herdeiro.

AI t. 21. Qua.ndD t dos o:'> h2rdjr,1 forem maiore- po-·
derão por mutuo accordo, proceder a inventario, admini 
tral;:.ão e liqujd:.tç'io da respectiva herança per:l.llte o juiz
terri torial on funccionario consular.

Arl. 22. Ofun cionario consuhr no easos em que pelo
art. 17 lhe c mpete exclusiv:.tmurlt3 a arrecadação, inven
ta.rio, gll'\rda, admini.3l.raç'io e liquiJaçã dJ, heran a, de-
verá olrerval' a seguintes di,po"ições : '

L° Se o alT llment d t tl o b21lS Côr p 'sivel em
um dia, praticará esta dilioencia 10gJ dep)i5 do faUeci-
m n o, tomlndo o ditos be'ls s b sua g'l'\rda e admini~

Iral;:ão.
2. ° QU:ln o llTolamen t ná puue!' er rei t den tI'O

de se prazo, porá. incontinenli os vllo n eff.:ito moveis
e plpeis do Ldleciuo, fazendo depoi o rol de todo" os bens,
aos quaes da.r:t o destino cledal\ldo nesta c ovenção.

3,° Os actos referidos nos dous numero antece~lentes

serão praticldo na pre'ençl d:l. autorid;lde 1 cal, se esta,
depois de preve:liua pelo funccionario consuhl', entender
que eleve assisti I', e de dU:ls testemunha idonea .

lhO Se depois elo üllecim~nto, ob"el'yado o di posto no
(Vb
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art. 16, a aut' ridade local, comparecendo na re'idencia
do fin:ldo, abi não en",ontra1' o funccionario consu1:lr, limi
tar-se-ha a appôr os seus s 110 .

Ch!'gando o fune iOl1ario comular, se esliver pre ente a
autoridaue I cal, serI0 levantados os sellos e o dito func
cionario proced3rá na pll3 ença da me~ma autoridade ao
arrubmento dos bens, querendo ella as~i.:itir.

• Se nlo esliver pre entu a mencianlda autoridar'e, o [unc
cioniri con'ubr a ella se dirigirá por e cripto, comi(lJ.n
do-a a comparecer em um prazo nunCl men l' de t:·cs di-o s,
nem maior de oito, plra que tenha lugal' o lcyant:mien:o
do sellos e de mai' actos enume1'auo.:i. Dad o n=to COlU
pliecimento da autoridade loc:l1, o Íunccionario consular
procederj, por si s' .

5.° Se c1urant as supracitadas operaç-es app:lre:-er um
te-tamento entre o papeis do defunta, ou se exi til' te La
mento em qualquer outra parte, a sua abertut' ser.\. feita,
seguntl as formalidades legae , pelo juiz terriLori'll, o rJual
remeI terá delle cópiJ. authen tica, dentro ele> prazo de q lalro
dia, ao funr,cionlrio consular.

6. o Den' 1'0 do prazo de qualr,) düs o funccionario con
sular remetterá á autoridadJ local cópia authenl.ica d s
termo', t'mto d't app si~ã:) e lC"c'1ntamenl uos sJlos, camo
do arrolamento dos bens,

7.° O func}!oaario CO:1SUllr anllllnci'Lrcl. o [,tllecimento
do autor da. hera.oça nos j rnaes do lug:u' do mesmo f<.l.lle
cim",nt'l, d ntro de quinz", di:lS d..l. data em q:le li reI' rece
bi lo a noticia.

ÁI't. 23. As questões de "alU:tde do te'tlment serão
s lbmctlid:ts ás aut::li'ilaJes judici'tes comp3leote3 elos res
pevtívos paizes,

Arl.. 2'!. O funccionariQ consular, depois de pmbiccir as
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opera~ões que ficão mencionad:ls no alto 22, observará,
·n1 administração e li~iUid,lÇão da herança, e teqJreceitos :

i. o l)<lgar~L ante de tudo as despezas do funeral, que
serão feita confúrme a po"il)J:o e fortuna do fJl1ecidú.

2.° -renderá immediatamente, e;n publico leilão, na
r rma da leis e uso e tabeL~cidos, os bên que se po,são
deteriorar, ou que sejão de diffidI ou di«pendio a guarda.

Para a venda dos immoveis requisi tará o funcci nario
c nsular antorislção do juiz territorial.

3.° Cobrar~l, quer am:g:l\'el, quer judicialmente, as di
vidas activas, rendas, divit.lendo de acções jnro~ de ins
cripções ua di ·i la pullica. ou apolic " e quae-quer (;utros
rendim nto . qU:ll1tia devida á herança, e p:uará qui
tação aos de\"edor s.

4.° Pag:lrá com a quantias pertencent's á heranç,a, ou
co:n o pl'udn to da vunua dos b os, tanto movei~, como
immov i , t dos os e:1cargos e divida da herança cum
prinl10 os lecrarios de que e~la estej'l oneraLla, conf rme as
disposiçõe' le-l:lm otarias.

5: e, alleg:tndo a insuffi nci:l dos valores da herança,
o funccion1rio cJn'uLtr re..:u ar-3e ao pagam nto de todos
ou p1rte dos creditas, deviLlamente comprovados, os cre
dores Lerão o direita ue reep reI' á auLa it.lade compe
tente, se o julgarem convenieoL ao eu' interes os, a
faculdade ue e coo titllil'em em concUl"O.

Oulidl e. ta declaração, no termos e pelos meios e ta.
b I cidos na legislal)Ko de cada um. dos dJUS pa.izes, o
fuoccionario cun uIar deverá immedi:ltamente remetLer
á autorid::tdc judicial, ou aos syodicos tla üllenci::l, ~egu.ndo

competir, t dos os d cumentos, ifeito u yaloren perten
cente, á herança testamentaria ou C/h illtestalo, fic:lnc1o o
l'eíeriLlo funcciof)ario encarrepdo de r pre .... nléJ.f her-
eiros ausentes o meI).ores e os ~ncap:lze"

1'1':1-
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Art. 2:>, A snperveniench de benl iros de nJ.cionalidauc
diver a da do falleciuo não faráces~ar a nxrec:.ulação e admi~

ni tração da herança que se eITcctU.1r no C1S0 de que
trata o arL. ii senio qUlnd o meSlllO herdeiros se apre
scntt1.rem com s_ntell.a de h1.bilitaçãa pl lda e:n julgado
e em cuja acção e process fo.e ouvido competentemente
o ra pectivo f,ln cionlrio CO:l uhr.

Al't. 2 . Se o f,lll.;cimento s de' em loc1.lidt1.de onde
nã lia j:\ fuuucionario consular, a aut ridad local o conL
mun:c'1rà. immeJiatamente ao gov mo, consignando na sua
parti ipa)io todos os e cltrevimenLos qu houver obtid
sobre a caso e ua circu:nstmuia , e procederá á appa i 10
dos Fellas, arrolamento dos bens e no' :Lcto. su\)sequ ntc
e11 administra)Io dl l1el'an::l. N s mesnos t nuas, e sem
deplora, ser~t transmittil1a aquella p. I'ticip:Lçã ao funccio
nal'io consular cOiTIpete:lte, o qu tI poc1er.i. ~omp.1recer no
lu,:p,r, OlI n mear, SJb su t'usp I1s;thJidaue, quem o repre
s nto, e cU:... ou o se] r'pl'cs ntante l'eceb3rá a herança,
pro eciuindo n:t liquidação se nLo c tiV01' termina.cla.

Art. 27. S3 o faLleciJo li ver purt Gcid á alguma ocie
daDe commercial, proued r-~e-Lu na f0rlll1 d::L prescripçõvs
das ldis c ;nmerciaes do rJspectiro p::tizev.

§ L° S; ao tem;' da fallecim:mt o:> b;n ou pa.rte d s
bca dv uon h:;rançJ, c:lja ·liquila 10 c a'lmi!listração é
r gula a p r esta conven)i , s.' aCll1r.3J1l emblrJado.,.p 
nh rado ou sequestl'acl03, o fan ciomrlo consul tI' nlo
pouee:t to fi 11' posse d s clito~ bvn', a.nte' do lenntlmento
do mesm e;nbarg , pe.nhora ou seque;Lro.

§ 2.° Se uurante a liq~liLla",-o .0bre,iJr emblrgo, pe
nh ea on seqnestro dos bens de u:na heran a, o funcciona
rio COQ'ul U' seri dW ,itwi d 3 ffi)S:U')3 bvl1S {)Jnb rados,
emblrgados ou <:equ~straLlo .

O fllnccionario consula,r con 'erva ~ mpre o di rei t':l de
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ser ouvido e de ,elar n3. observancia das formalidades
exigidas pelas le's, podendo em todos o C1S0S requerer o
que julg:J,.r a b~m dos iqtere,ses daheranÇ1.; e tanto no juizo
commercial, com no da penhora, e a execução se elIec
tU:ll' receberá a quotas liquidas ou os remanescentes que
pertenc-ão á mesma herança.

A.rt. 28. Liquiuada a herança, o funccion rio consular
extrahirá, dos respectiYos documentes um mappa do monte
plrlivel, e remettel-o-ha á autoridade local competente,
acompanhado de uma demonstração da admini tra.ão, e
liquilhção.

§ Lo Estes uous documentos poderáõ, se a autoriuade
local assim o requi-itar, ser conferidos com os originaes,
que pll'a tal fim serão franqueados no archivo consular.

§ 2.° A autoridade loc, 1mandará junlar o mappa e de
mon l.r.1ções á cópias authentica do termos da arpo 'iç:io
e 1 yan l:lmel to dos sellos e arrolamen to do bens, e fará
a parlilh'1., f' I'm:wdo o' quinllões e de ignando as tornl e
houver lugar.

§ 3.° Em caso nenhum os con ui s serão juizes da c n
testaç0es relativas aos direitos dos berdeirl)s, coUaç-es á
heran a, legitima e terça: e ta c~nle_t:lções erão ubm~l

tidas aos tribunaes competentes.
§ 4.0 A a~ltoridade local, depois de prof rida a sentenca

de partilha, rvmelterá ao funccionario consular um tra 
lauo da mesma e do calculo re pectivo.

Art. 29. Se algum sub(lito de uma das d'Ia altas parl
contratantes fallecer no terrilorio da outra, a sua ucces'âo,
no que r speita á oruem heredi t:lria e á parti1l11, será.
regul1dl segnndo a lei do paiz alue ene pertencer, qual
quer qu.... seja a naturez', dos beo:, ob rvada, todavi , as
disposiçõ s esreciaes da lei local que regerem o immo\' -is.

Quando, pOl'~m, acontecer que algum subdilo de uma
Il{g
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das altas partes contra.tantes concorra em seu paiz com
hercleiron estrangeiro~, terá elle o direito de fll'Jferir que o
seu quinhão hereclilario seja regulado no termos da. lei de
sua patria.

Art. 30. O funccionario c nsular não poderá Ílzer ['e
messa ou entrega da her.tnça ao legilimos herdeiros, ou
a seus procuradores, senão depois de paga todas as diyidas
que o defunto tivesse contraltido no paiz em que falteceu,
ou dl:'pois de ha.rel' decorrilo um anrlo, a contar do faUe:
cimento, sem que se tenha apresentado reclamação alguma
con.tra a heranç:\..

Art. 31. Ante de qualquer di trilmição do producto da
herança aos herde:ros, deveráo ser pagos os direito fLcaes
do pajz onde se abra a successão.

Estes direi LOS serão os mesmos que pngão ou vierem 'a
pagar os snbdito do pliz em casos analogos.

O funccionario consular de.:larnrá p;'éviamente ás auto
ridades fi caes os nomes dos herLieiros e o s u gl'áo de pa
rentesco, e, pagos os direit s, farlo a m sma' auloridade
a transferMcia do d mi io e posse da h':lrança para o nome
dos herJeirJs, nos lermos dessa declarDção.

Art. 32. As despeza que o funccioUll'io consul.lr fôr
obrigado a üzer em bem da herança ou de p:ute delta, que
não esti I'er s b sua guarda e administra':ão, nos lermos
desta convencão, serão abon:1.Llas pela au t ridJtle lOC11
competente, e p1g:1.S como uegpeza ele tuloria ou cura
doria pehs forçls da mesma heranc,a,

Art. 33. Se a herança ue suMito ele nm'l. d~\s altas p1r
tes contratantes, f,dlecido no tel'l'it· rio da outra, se tornar
\'ag , do é, s não hourer conjllge Jbrevivenle, nem
he~'de:l'O em gráo u.:.ces j\'el, ser:t clevolvitla á f3zrl1lh [111

bEca do paiz em que se deu o hllvcimento.
Tres annuncios serJo publit:.ados consecutivamente por
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diligencia do juiz territorial, de tres em tres mezes, nos
jomaes do lugar em que a successão se ther aberto e nos
da capital do paiz. E tas annuncios deveráõ conter o nome
e o appellido do defllnlo, o lugar e data do seu mscimento,
se fi rem conhecido , a profissão que ex.ercia, a data e lugar
do fallecimento. Annuncios semelhantes serão publicado,
por diligencia do mesmo juiz, nos jornaes da localidade
em que nasceu o antor da herança e nos da cidade mais
proxima.

Se, decorridos dous annos, a contar do fallecimento,
nlo se liver 'lpresentado conjug sobrevivente ou herdeiro,
quer pessoalmente, quer por procurador, o juiz territorial,
por sentença, q'Je será intimada ao funccionario consular,
ordenara a entrega ela herança ao. Estado. Aadministaação
da fazenda publica tomará então posse da mesma lJer;lUça,
ficando obrigada a prestar conta aos herdeil'Os que se apre
sentarem dentro elos prazos em que o direito de peti~,ã de
herança se pôde tornar elfectivo a favor do ~ubdito. na~

cionaes em idenLicas circumsLancia .

DECR ETO N. 70ü9 DE 26 DE OUTUBRO DE 1878

Promulga a convenção sobre attribuições consulares, celebrada
em 15 de JUllho de 1878 entre o Brasil e a Respanlla.

Arts. ,16. No caso de morte de subdiLo de uma d salta
partes contratan tes no territorio da outra, a autoridade
local competente deverá sem elemor:J, communical-a ao
consul-geral, consul, vicc-consut ou agente consular res-

38
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peclivo, e estes por sua parle a communicaráõ igualmente
áquella autoridade se antes tiverem conhecimento.

Art. i 7. Pertence aos funccional'Íos con uIares do paiz
do fallecidQ exercer todos os a.ctos necessarios para a arre
cadação, guarda, conservação, adminisll'ação e liquidação
da herança, assim como para a sua entrega aos herdeiros
ou seus mandatarios devidamente autorisados, nos casos
seguintes:

Lo Quando os herdeiros são desconhecidos.
2.o Quando são menores, ausentes ou incapazes, da na-

cionalidade do fallecido. .
3.0 Quando o executor testamentaria está ausente ou

não aceita o encargo.
Art. i8. O inventario, administração e liquidaçIo da

herança corre pelo juizo territorial:
i. o Quando ha executor testamentaria; que esteja pre

sente e aceite o encargo.
2.o Quando ha conjuge sobrevivente a quem pertença

continuar na posse da berança como cabeça de casal.
3.0 ~uando ha herdeiro maior' e presente, que, na con

formidade das leis dos dous Estados, deva ser inventa
riante.

4.0 Quando, com herdeiros da nacionalidade do finado,
concorrerem herdeiros menores, ausentes ou incapazes, de
diversa nacionalidade.

§ Unico. Se, porém, em qualquer destas hypotheses
concorrer herdeiro menor, ausente ou incapaz, que seja
incontestavelmente da nacionalidade do finado, o consul
geral, consul, yice·conslll ou agente consular, poderá re
querer, á competente autoridade local, nomeação para
exercer as funcções de tutor ou curador, e a dita autoridade
lh'a poderá,conceder, se para negaL-a não tiver motivos
legaes ou outros'que lhe pareção attendiveis.
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Feita a partilha, o funccionario consular arrecadará a
quota hereditaria que couber aos seus representados, e con
tinuará na admini tração dos bens, as~im como das pess as
dos megores e incapazes.

Fica entendido que, finda a partilha e entregue os bens
ao fUllc:::iomri con:.ular ou a s"'u procmador, cessa a inter
ven ão da autoridade local, sllvo para o elIeitos de que
tratl a segunda parte do n. 2 do art. 24,.

O pai ou tutor nomeado em testamento exercerá as
funcções da tutella dos respectivos herdeiros menore ,
podendo er neste C1SO o consul-geral, consul, vice-con ul
ou agente consular, investido nas attribuições de curador
dos di tos menores.

Se o pai ou o tutor declarado fallecer ou fór removido,
observar-se-ha o que dispõe a primeira parte deste para
grapho.

Art. 10. Aos menores, filhos de subdito hespanhol, nas- .
cidos no Brasil, será applicado o estado civil de seu pai
até a ua maioridade, no termos da lei de i Ode S~tembro

de i8GO, e para os effeitos do que é e tipulado na presente
convenção.

Reciprocamente, os funccionarios consulares do Bra il
em Hespanha terão a faculdade de arrecadar, liquidar e
administrar as heranças de s us compatriotas em identicas
circumstancias.

Nos effeitos de que trata este artigo não se compre
bendem as tutellas e curatellas, a q~laes só podém ser
confiadas pela autorid'ade local e regulldas pela~ leis do
paiz.

Art. 20. 0.5 legatarios universae:. são equiparados aos
herdeiros.

Art. 21. Quando todos os herdeiros forem maiores po
derão, por mutuo accôrdo, proceder a inventario, admi

/50
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nistração e liquidação da respectiva herança perante o
juiz territorial ou funccionario consular.

ÁI't. 22. O funccionario c::msular, nos casos em que pelo
art. i7 lhe compete es.clusi vamente a arrecadação, inven
tario, guarda, administração e liquidação da heraup,
deverá obsel'var as segui ntes disposições:

1..' Se o arrolamento de todos os bens fór po"sivel em
um dia, praticará esta diligencia logo der is do falleci
mento, tam.1ndo os ditos bens sob sua guarl1a e adminis
tr::.tç-o.

2.' Quando o arrolamento não puder ser feito dentro
desse prJ.zo, porá inconti nenti os seltos nos bens movei e
papeis do fallecido, fazendo depois o rol de todos elles, aos
quaes dará o destino declarado.

3." Os actos referidos nos dous numeras antecedentes
serIo praticados na presençl da autoridade local, se esta,
depois de previnida palo funccionario consular, entender
que eleve a sistir, e de duas testemunbas idoneas.

4." Se depois do fallecimento, ob3ervado o disposto no
art. 1.6, a autoridade local, complreuendo na residencia
do finado, ahi não encontrar o funccionario consular,
li mitar-se-h:t a app' r os seLlS sellos. .

Cl1eg:lndo o fll,nccionario con 11l1r, se estive!' pt'esente a
autorid:tde lo~al, serão levantados os s311 s, e o dito fllnc
cionario procederá, na presença da me m:t' autoridade ao
arrolamento dos bens, querendo elll assistir.

S3 não esti ver presente a mencion:lda antori'lacle, o
funccionlrio consllbr a ella dirigirá pJr escripto, convi
dando-a. a c' mparecer n'um prazo nunca menos de tres
dias, nem m:1ior de oito, para que tenha lugar o leYanta
mento. dos seJlos e demais actos ennumerados.

Dado o não comparecim nto da autoridé\.de local, o fUIlC"
.cionario consular procederá pJr si só.



so:mE o PIlO::ESSO ORrnA~OLO.:aco 301

5" Se durante as supracitadas operações apparecer um
testamento entre o papeis do defunto, ou se existir testa
mento em qua.lquer outra plrte, a sua abertura será feita,
sugllndo as form 1.lidades legaes, pelo juiz terriVJrial, o qual
remeLterá de11e cópia. a.uthenticl, dentro do prazo de quatro
dias, ao funccionario consular.

6.' Dentro do pr.lZ de quatro di s o fu:lccionario con
sular remetterá á autllr;d::tde local c' pia authentica dos
termo~, tanto da apposição e leuntameot dos se11os, como
do arrolam nto dos bens.

7.' O funccionario consular annunciari o faUecimento
do autor da her,l,llCjl, dentro de quinz" dia, da data em
que tiver recebido a noticia.

Art. 23. As questões de 'validade de testamento serão
s:.lbmetti las aos juizes terri t01'iaes.

Art. ~4. O funcGionario consular, depois de pr:1ticar as
oparaç-es que ficIo mencionadas no art. 22, observará,
na admini tração e liquida ..ão da herança, e"tes preceitos:

Lo Pc1gari ante de tud a despeZ'l. do funeral, que
serio feitas conforme a p siçã e fOl'tun.a do fallecido.'

2.° Venderá immediatlmenL, em publico leilão, na
f.Jl'ma da leis e uso estabelecidos o' bJns que Sv pos_ão
deteri rc1r, ou que sejio de dilficil ou dispendiosa guarda.

Para a' vonda d s immoveis requererá o funccionario
cons'llal' autorisação do juiz terrlLorial.

3.0 Cobl'al'á, amigavel ou juclicblmente, a dividas adi
V,1. , ren.das, ,dividendo de acç-e ,juros de in_cripçõe da
diviJéi public1. ou apolices, e quaesquel' outros I'endimentos
e quantias devidas á heranç:l., e passll'á quitação a s de
vedores.

4. ° PJ.g.lrá. com as quantias pertencente3 á herança, ou
com o prouucto d:l. venda dos bens" tant moveis como
JIlmoy..\is, todos o el1car~os e q,jvitla.fi da ):lerançl, cum

'54
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prindo OS legados de que eÍla esteja onerada, conforme as
disposições testamentarias.

5.0 S", allegando a in'uffi~ieQcil dos vabres da herança,
o fUl1ccionario cansuhr recusar- e ao pagamento de todos
ou parte dos creditas, devidam nte comproyado , os cre
dores terã o direito de requ rer á autoridade compe'ente
se o julga.rem convenient aos seu interesse", a faculdade
de se constituir um concur30.

Obtida essa declaração, no termos e p los meio e'ta
belecidos na legi"slação d clda um d s dous paizes, o
funccionario con ular deverá immediaramente remetter á
autoridade judicial, ou aos yndicos da fallencia, segundo
comp"tii, tados os documvlllos, elI it s ou vaI re per
tencentes á herança testamentlria ou ab intestato, ficaildo
o referido funccionario encarregado de representar os her
deiros ausentes, os menore' e os inclpazes.

Art. 25. Asuperveni Gcia de herJeiros de Olcionaliuade
diversa da d fallecido nãe> fari ces 'ar a arrecarlaçl0 e
admini'traçã::> da heranÇl, que e eITectulr nos casos de
que trata o art. i 7, senãe> quand os mesmos herdeiro
se apresentarem com sentença de habilitação pas ada em
julgado, e em cuja acção ou proce3so fosse ouvido com
petentemente o respectivo fuoccionario consular.

Art. 26. Se o fallecim nto se der em localidade onde
não haja funccionario consular, a autoridade lacaIo com
munical'á immediatamente ao-governo, por intermedi do
presidente da provincia ou governador ci vil, c003igoando
na sua participação todos os e3clarecimentos que houver
obtido sobre o C1sa e suas circumst:wcias, e procederá á
apposição dos sellos, arrolamento dos bens e aos actos
subsequentes da admini 'tração da herança.

Pelo presidente da provincia ou governador civil será
nos mesmos termos, e sem demora, transmittida aquella
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participação ao funccionario consular competente, o qual
poderá comparecer no lugar, ou nomear, sob sua respon
sabilidade, quem o represen te; e elle, ou o seu represen
tante, receberá a herança, proseguindo na liquidação, se
não estiver terminada.

Art. 27. Se o fallecido tiver, pertencido á alguma socie
daL1e commercial, proceder-5e-ha ::l. fôrma das prescripções
das leis commerciaes dos respectivo paizes.

§ 1.0 Se ao tempo do fallecimento os bens, ou parte dos
bens de uma herançà, cuja liquidaçIo e administracão é
regulada por e:>ta ( vencão, se acharem embargados,
penhorados ou sequestrados, o funccíonario consular não
poderá tomar po 'e dos ditos bens antes do levantamento
do mesmo embargo, penhora ou seque troo

§ 2.° Se durante a liquidação sobrevier embargo, pe
nhora ou sequestro dos bens de uma herança, o funccio
nario consular serei. depositaria dos mesmos bens penho
rados, embargados ou seque trados.

O funccionario consular conserva sempre o diI'Bito de
ser ouvido, e de velar na observancia da.s formalidades
exigidas pebs leis, podendo em todos o casos requerer
o que julgar a bem do intere es da herança, e tanto
no juizo commercial como no da penhora, e a execução
e elIectuar, receberá as quotas liquidas ou remane centes

que pertençIo á mesma beranca.
Art. 28. Liquidada a beran a, o funccionario consular

extrahirá dos respecti\ o documentos um mappa do monte
partível, e l'emetlêl-o-ha á autoridade local competente,
acompanhado de uma demonstração da admini tração e
liquidacão.

S 1.0 Es,tes dous documentos poderáõ, se a autoridade
local a im o requisitar, ser conferido com o originaes
que pal'a tal fim serão franqueados no archivo consular.

15 z.
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,
§ 2~o A autoridade loc:l.l mandará juntar o mappa e de

mon tração ás cópias authenticas dos termo de appo ição
e levantamento do sellos, e arrolamento do bens, e fará
a partilha, formando os quinhões e uesignando as tornas
se houver lugar.

§ 3.0 "Em ca o nenhum os consul s 1'[0 juize das
conte'tações relativa ao direitos do herdeiros, collações
á herança, legitima e terça; estas contestações serão ub
mettidas aos tribunaes competentes.

§ 4..0 Aautoridade local, depois ele prof0rid,t a en tel Çl
de partilha, remetterà. ao funccionar.io consular um tras
lado da mesma e do calculo respectivo.

Art. 29: Se algum subdito de uma das altas part s con
tratantes f,tllecer no territori da outra, a sua succes ão,
no que respei ta á ordem l1ere itaria e á partilha, será r gu
Iada segundo a lei do paiz a que elle pertencer, qualquer
que seja a natureZl dos ben , observadas tod via a di po
sições especiaes da lei local que regerem o immovei .

Quando, porém, acontecer que algum subdito de uma,das
altas partes contrat:mtes cO,ncorra em seu paiz com herdei
ros esLrangeiros, terá o direito de preferir que oseu quinhão
hereditario seja regulado nos termos da lei ue sua pltria.,

Art. 30. O funccionario consular não poderá fazer re-
messÇ\. o'u entrega da herlnça aos legitimo herdeiros, ou
a seus procuradores, senlo depais de pagas todas as di vida
que o defunto tivesse contrahido no raiz, ou de haver ue
corrido um anno, a contll' do fd.llecimenr.o, sem que se
tenha apresentado reclamação alguma contra a herança.

Art. 31. Antes dequalqner di'tribuição do producto dl
heranÇl aos herdeiros deverá- s r pag s os direitos fiscacs
do paiz onde se abre a succes ão.

Estes direito serão os mesmos que p'lgIo ou vierem a
pagar os snbdíto:> do p:1iz em casos analogos.
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o funccionario consular dechrará préviamente ás auto
ridades fiscaes os nomes dos herdeiro e o seu gráo de
parente co, e, pagos os direitos, farão a mesmas autoridade
a tran ferencia do dominio e p03se da herança para o nome
dos herdeiro , nos termos dessa declaração.

Art. 32. As despezls quc o funccionario consular fjr
obrigado a fazer em bem da- heraTlça ou de parte que não
estiver sob eua guarch e administra)io, nos teriTIOS desta
convenção, serão abonada peh auLoridlde local compe
tente, pagas como de p zas de tut:>ria ou curadoria pvlas
força da mesma herança.

Art. 33. S a herança de subdito de uma dlS altas
partes contratante, flllecido no terri torio da outr:l s"
tOl'Ol vaga, i to é, e não houver conjuge sobreviyente
nem herJeiro em gr.1 sueca" ivel, ~er.1 devolviJa á fazenda
publica do paiz em que s" deu o falleciment , saho o di
relto do fi co da patril do flllecido aos b2n íagOS encon
trados neUa.

Tre:> annuncios svriIo publicado con ecutiíamente, por
diligencia do juiz terri torial, de tre em tres mez . nos
jornae do lugar em qUJ a succes 10 s" tiver aberto e
nos da capital do paiz.

Este annuncios deverlõ conter o nome e Appellido do
defunto, o lugar e-data do s:m nascimento, se forem co
nheciuo , a proa siio que exercia, a data e lugar do f lle
cimento.

Annuncios semelhanLes erão publi ado, pJr diligencia
do mesmo juiz, no jorn:te da localidade em que naeceu
o auLor da herança e no da cidade rn;tis prJxjma.

Se decorrido dous anno , -a contar do lallecimento, n:In
se tiver apra cntado conj ugu sobrevi ve te ou herJeil'O,
quer pessoalmente, cruel' por procurlüor, o juiz territol'i:ll,

/S3 311
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por sentençl, que sera intimada ao funccionlrio consular,
ordenará a entrega da herança ao Estado.

A admini [ração ela fazenda publica tomara enlão posse
da mesma herança, ficando obrigada a prestar conta aos
herdeiros qU3 se apre entarem dentro dos prazos em que
o direito de petição de herança se pótle tornar effectiro a
favor dos subditos nacionaes em identicas circumstancias.

Leis, Decretos e Dec!~c&s do gcverno sebre imflcsülS
das heranças e legarlos, e sua ccbrança

ALVAÚ DE 17 DE JUl'iTlO DE i809

§ 8. 0 Nenhuma quitação de herdeiro ou de legatario, por
elTeito de te.lamento, podera er aceita em .i uizo, nem g~

poderá com eUa ha\'er o t stamento por cumpritlo, sem que
a quitação tenha sido primeiramente sellatla, pagando-se
por este se110 a decima da herança ou legado, que eITecti
vamente se arrecadar, não sendo os herdeiros, ou legatarios,
degcendente ou ascendentes do testador.

§ 9. 0 IgLlalmente e praticará o mesmo com O" herdeiros,
que não forem descendentes ou agcendentes ao fallecido
ab intestalo, com diiIerença, porém, que o herdeiro, que
fôr parente do fallecido ab inteslato alé o segundo gráo
inclusive, contado na fórma do direito canonico, não poder:L
ser empo"sado da herança, sem que tendo feito inventario,
e constando por documento authenLico a qu;mli1\ liquida
da herança no documento, pelo qual lhe houver de mandar
passar mandado de entrega, tenha feito pôr o seBo, e com
eUe pago a decima da herança que realmenL arrecadar,
e a quinta parte s"ndo plrente fóra do segundo grao. E os
ministros, a quem toca, farão que os lestamenteiros não
sejão omisso em dar conta dos te lamentos, e que todas
as heranças ab inteslalo, não havendo herdeiros forçados,
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se proceda a inventario e entrega judicial, para poderem
ter lugar e ta providencias.

§ i3. Os escriyãe , que receb rem qUle quer papeis u
jeitos á taxa e selJo, s m que tenha sido pagl, incorrerá5
na perdl de perdimen~o d offi.:b e no decuplo do ,alor
da tax.a, e o magistrados na de su pens5:o e emprazamento,
e o juizes ordin rio a lém da su pensão, no pagamento do
decupl da tax.a do papel que consentirem nos autos sem
pagar o sel! competente, o que se provará por haverem
profvrido algum de3pacho dep i de estlr insurlo nos aut s
o papel, quv deyêra er primeiramente sellado.

E todos os que falSlrem o ello e a a sirrnaturas das
verh:ls uo paglmuntos incorrel'áõ na pe:l1S do quu flh
ficão o meu sign:ll, impostos na Onl. d lir. 5°, til. ;)2.
E os que receberem heranças ou legado por conluio par
liculare', p rdel-os-hã , com outro tanto do eu Talor para
a mlnha Reli Fazenda.

§ 1'L Para este fim, e para surcm puni10s todo o que
commellcrem alguma outra fraude, se admitLiráB denun
cia , appl'c:llldo-sc ao denunciante a metlue da penas pe
cuni1rias, e send a outrl plra a minha Real Fazenda.

ALV1R\ DE 2 DE OL:TUllRO DE 1811

Eu o Principe Regent .Faço saber aos que o presente al
vará. d declaração, irem, que, havendo eu determinado pel
alvará de i i de Junho ue i800 que nenhuml quitacão de
herJeiro, ou légatario por efreilo de testamento, pode~sa
ser aceita em juizo, nem se hou\'es'e por cUlllprido o tes
tamento sem que a quitaçã:) fosse primeiramente sellada,
pagando-se por este se1l0 a decima dl herançl: ou lecrado
I -u
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que effectivamente se arrecadaI" não sendo os herdeiros,
ou legatarios, descendentes ou ascendentes do te tador, e
que o mesmo se pratica e com os herdeiros que não fos
sam descendentes ou ascendentes do fallecido 'ab inlestalo,
com as differenças expre sas no §!.l0 do obl'edito alvará:

Constando na. minl1a real presença que muitos testamen
teiros, satisfazendo as di posiçõe testlmental'ias, conservão
indevidamente a pal'te das heranças e legados que .pel'ten
cem á minha Real Fazenda, por todo o tempo que lhes é
e fôr possi vel demorar as uas contas no re pectivo juizo,
procurando sempre retardar o cumprimento dos te tlmen
tos, com prejuLZ"O dos herdeiro e legatari ,bem c mo dl
minl1a Real Fazenda; e sendo necessario estabelecer provi
dencias para que eJlecti vamen te paguem á mi nha Real
Fazenda a taxa stabelecida pelo sobrerlito alvará a he
ranjas e legado que competirem aos testamenteiro, que
forem ígu:llmf\nte insti tuidos hOl'deiros ou legatlrios, poi
quê a prirneila qualidade os não isenta dos encargos a que
e tão sujeitos, pela segunda, não sendo a cendentes ou
descendentes do testador, hei por bem .ordenar o se
guinte :

Lo Os t 5tamenteiros serão obrigados a entrar nos cofres
da minhl Real Fazenda com a parte que lhes pertence, na
conformidade d § 8° do Alv. de i7 de Junho de '1809,
sobl'e as hel'anCls e legados, logo que fizerem pagamento
aos herdeiros e legatlrios. Estes pagamento somente po
derlõ ser feitos pOI' quit:lÇão pa sada no juiZo ryspectivo,
não sendo valiosos os I'eci bos plrticulal'es dos herdeiros e
legatarios, nem pod"nrlo lavrar-se por estes a quitação fora
do prazo ele tri Qta dias.

2.° Nenhuma qnitação de herdeiro 'ou legatario por
eIIeito de testamento será valida sem que conste por uma
v~,rba, ngl\Q' po t~, que foi pélg'a 'a decimil da herança ou



APPENDICE A' PIUMEIRA PARU 309

legado, que é devido á minha Real Fazenda, antes de ser
a dita quitação assignada pelo herdeiro ou legatario. Os
escl'ivães, que o contrario fizerem, incorreráõ nas penas
estabelecidas no § i3 do sobr~dito alvará, e semelhante-'
mente os magistrados que admiWrem nas contas dos tes
Lamenteiros quitações, em que se mostre não ter sido feito
o pagamento da taxa na fórma que fica ordenado.

'3,° ,0 testamenteit'o, que fizer qualquer pagamento a
algum herdeiro ou legatario, sem primeiramente ter pago
o me mo testamenteiro a taxa imposta no § 8° do sobredüo
alval"'!., não fic:l.rá desobrigado em juizo por UIP t; 1p~r~

mento, e incorrerá demai' 'na pena de pagar pelos seu
bens o duplo da taxa, que será distribuido, na f6rma do
§ 11 do mesmo alva.rá, mel' <.1e para o denunciante e outra
metade para a Real Fazenda.

4.° Nas mesmas penas estabelecidas no paragrapho :m
tecedente in orrera.õ os testamenteiros que retiverem as

.tiXas (\evidas á minh:l. Real Fnenda pelo pagamentos das
herança e legados, q le ti rerem fcito depois da publicação
do AI v. de -17 de Junho de 1809 até ao presente, sen
do-lbes unicamente permittUo o prazo de trinta dias, con
tados depois da publicar;ão deste aIyará, para dentro dellés
pagarem as taxas relativas ás heranças e legados que
ti \ferem pago até o presente.

5.° °herdeiro, que igualmente fôr testamenteiro, não
sendo as"endente ou descendente do testador, será obri
gado a apresentar no juizo competente conhecimento em
fórma, pvlo qUll mostl'e haver feito o devido pagamento
á minha l1.eal Fazenda; e. o que sonegar o liquido da he
rança que arrecadar, em prejuizo da contribLúcão a que
é obrigado, incorrera. na pena do perdi::nehto da herança,
a te ca parte para o del).uncjante ~ o mais para a mjnha
UeaJ Fa1feoda
J • ,
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6.· A disposição do paragrapho antecedente lerá. lugar
a re'peito de todas as heranças e legados de te tamenleiros,
havidos por testamento depais d:J. publi açIo do A.lv. de
1. 7 de Junho de 1.803. Tae 11 rdeiro , tvsttmenteiro" de
yerúõ d clarar no jnizo rI;; pvcti vo o liquid dJ. herança
qne Liverão dentro d praz) de dous ann , e sómenle
no um desle prazo é que terão lugir as penas impostas
no ~ 5. 0

7. o Os mini~.tros a qu"m tocar vigiar obre o cumpri
mento dos te'tamentos, aquelles pern.nte quem se procede
a inventa.rio dos b ns d fallscido, e á administraçlo dos
me mog, na fórma dos alvarás de 17 de Junho de i 76J
e tO de ovembro de 18iO terão o mlior cui do em faz r
com que os te tamentos ejio cumpridos no preciso praz
de tempo que lhes é c ncedido, pro clenJo logo contl~a

todos os testamenteiros omissos na fárma dl lei. Far.Io
concluir com a maior brevidade os inventarias e adminis
trações, em prorogajlo de temp concedid pll'a t3.e'
inventlrios e admioi 'tra.õe', salvo nos casos d abs luta
n ces..lidllle, qU::l mu d:wcrá- ser c nsultldos pub respec
tivos trib!lnaes, pll'a eu resolver o que m.... pare:.:er. D.1r[o
p:trle annualmente no meu Real Erari , e. nas junta tia
fazenda dils clpitani:\.s onde s L'vircm, dos paglmentos
de herançls e legados que em cada um anno e fiz rem
no dislricLo da sua jurisdicção; c o' ministros sujei tos a
resiclencia ser.Io obrigàdos a apresenVtr nella a c mpetente
certidão de as -im o haverem cumprido, e CJm pena de
inhabi!idlde para. contiuU'lrem no meu reãl serviço todos
os que o con traria praticarem.
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ORUEnI DE 13 DE OVE1IBRO DE 1833

Declara que não se deve cobear a meia siza das qu:m
tias por que se libertão os escrlVOS, por se não ulr nelles
a compra e venda dos mesmos, ue que trata o Alv. de 3 de
Junho de 'I80n ; e quanto á exigenci:1. da taxa estabelecida
pelos legados da liberd::tde, derer:l cessar por abusiYJ..

OllDE~I DE 23 DE JANEffiO DE 18H

De 23, ao jniz mnnici paI (lJ. vil1a da Pr:lil, em resposta
á SUl representaçã (1- -12 de D zembro ullimo ácerca da
di posição lo § 8° do Alv. de ii de Junho de 1809, ob1'O
dever ou nã p;)gar decima. de leg'ldo o u'ofructo que,
emquanto n10 houver ]e laraç10 d:1. as' mbléa geral l tal
respeito, cumpra a dispo ição do referiu paragrapho da
mlneiL'a até agor:l prali ada, não se dlUdo p r de onerarlo
o te'tamenteiro sem que se fi tre pag o e110 d taes
legados, ou elle sejão ue propri dade ou tio u'ofmcto, e
ou p3.gue o legatari dlql1elh ou deste.

REGULA~lE:'lTO N. HH DE ABRIL DE '18'~2

Art. Hí. O impo to da mei;], iz:t, estabelecido pelo Alv .
de 3 de Junho de ISOn, § 2\ será arrevadallo, deduzindo-se
;) % do valor de qualquer e'cravo que fôr vendido, adjn
dir,ado ou arrematado, dado ou cedido em solução de
divida.
'.'6
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§ Unico. E' iS3nta deste imposto a alforria de qualquer
escravo, seja onerosa ou gratuita.

REGULA)IENTO N. 156 DE 28 DE ABRIL DE i '1-2

Art. Lo Tod:1s as het'ança , ou sejão de testamenlo, ou
ab i-ntestato, no municipio U1. ·côrte, cujos herdeiros e lcga
tarios tiv-erem de plgar taxa, serão arrecadadas, invenla
riadas e partilhadas com audiencia do procurador da
fazenda do juizo do feitos della.

Art. 2. 0 O procurador da fazenda, por si e pelo olici:"
tador, a que dará as in trucçãe necessarias, a sislir:t a
t dos os actos da arrevadação e inventario, par:t fi calis:tr
a exactidão da descri[ ção e a,aliação dos b ns, das decla
rações do inventarianle, das dcspezas atlendir is, e da
certeza das dividas activas e plssiv:t, e p:mt requvrer
quanto convier á expedição do me'mo inventlrio.

Art. 3. 0 03 juize:> p"r;.mte quem se proceder a arreca
darão e inventario dos bens- dos flllecidos, te tldos ou
intesttdos, de que se deva pagJ.r lan, ou seja a requeri
mento de parle ou ex-o!ficio, orJenarlõ préviamente a
citação e audiencil do pl'Ocurador da üzvndl, sem embarg
nem prej llizo da assistencia e promoção que pertença ao
promotor dos residuos.

Art. 4. 0 Feito o termo de encerr:lmen to do inventari ,
se l!lrocederá á liquidação do quanto se dever á Faz nela
Nacional dl taxa de her'ança ou legados; e pJa importancia
dessl tua se contemplará a Fazenda N:1cio:1al como qual
quer dos herdeiros para a respecli va parlilha, e ne ta se
lhe adjudjcariõ dos bens inventariados os que nece sarios
forem plra p seu pagamento, excepto o caso de seremas
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heranças ou legados de usofructo, em que se procederá
da maneira declarada nos arts. fiZ, i3, i4., t5 e t6.

Art. 5.· Julgada a partilha por sentença, qualquer dos
herdeiros contemplados neHa poderá,. dentro de cinco dias,
otrerecer-se a pagar á Fazenda Nacional o Ímposto das taxas
devidas; e neste caso, effectuando o pagamento em moeda
corrente, dentro de vinte e quatro horas, por uma decla
ração ou additamento da primeira sentença, se lhe adjudi
caráõ os bens que á Fazenda Nacional se havião lançado
em partilha, sem obrigação de pagamento de siza, meia siza,
nem outro algum encargo.

Art. 6.· Não havendo herdeiro que assim se offereça ao
pagamento, o procurador da fazenda tomará contil dos bens
dados em partilha á Fazenda Nacional, e pondo-os no depo
sito publico, ou deixando-os em poder do inventariante,
como depositaria judicial, lavrados os devidos termos, re
quererá ao juiz do inventario que os faça arrematar em
hasta publica, para o que andaráõ em prégão nove dias os
bens de raiz, e tres os moveis e semoventes; e recolherá o
producto ao re pectivo cofl'e com todas as declarações ne
cessarias relativamente á herança e legados a que pertence.

Art. 7.· As arrecadações, inventarias e partilhas, serão
feitas pelos juizes da provedoria, dos orphãos e do cível,
conforme a legislação existente, quando se lhes der prin
cipio dentro de trinta dias contauos do fallecimento do
testador.

Art. 8.· Se dentro deste pl'azo se não tiver dado começo
á arrecadação e inventario, o procurador da fazenda obri
gani aos testamenteiros, administradores e cabeças de casal
a virem fazêl-o no juizo privativo da fazenda, e ahi se se
guiráõ os termos expostos nos arts. 2, 3, 4: e 5.

Art. 9.· O que fica disposto nos artigos antecedentes é
extensivo a tOGas as arrecadações e inventarias actualmente

.0
IS~



3H APPENDICE A' PRÜIEIl\A PARTE

pendentes, em que houver divida de taxa de herança ou
legado, e que não tiverem sentença de partilha passada em
julgado.

Art. iD. O procurador da fazenda, pelos meios a seu
alcance, procurará ter noticia de todas as herança de f:11
lecidos, te tados OH intestados, de que se devão taxa, para
promover os inventarias e parlilhas, na fórma do art . 1, 2,
3, 4 e f), corr~spondendo-se com os parochos e juizes de
paz, e subdelegados do municipio, para lhe fazerem a par
ticipação dos que fallecerem e deixarem heranças; exami
nando os cartorios dos e crivães dos juizos da pt'Ovedoria
e do civel, e os livros da distribuição, todas as vezes que
julgar necessario.

Ar.L. H.. A cobrança das taxas, devidas de heranças já
inventariadas e partilhadas, será promovida pelos meios
executivo, na conformidade das 'lei, havendo o procura
dor da fazenda as contas e precisas informações da recebe
doria do municipio.

Art. 12. Se as heranças e legados consistirem em u 0

fructo, será a decima deduzida do rendimento annuo do
objecto deixado em usofructo, e será paga pela fárma se
guinte:

§ 1. 0 Se os bens deixados em usofructo forem pl'edios
urbanos, sitos na cidade e lugal'e notaveis, sujeitos á
decima urbana, se pagará annualmente a t:\xa da se110 do
seu aluguel liquido ou do seu valor estimado, deduzida
primeiro a decima urbana, e as de pezas do concerto e
reparo.

§ 2. 0 Se, pgrém, forem sitos fora ela cidade, não sujeitos
ao imposto da elecima urbana, o imposto do seno é devido
do renclimento por que estiverem alugados, ou do preço
por que poderião alugar-se, no caso de serem occupados
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pelos mesmos usofructúarios, procedendo-se para esse fim
ao competente arbitramento.

§ 3.° A mesma disposição do paragrapho antecedente é.
extensiva a"os predios ru ticos deixados em usofructo.

§ 4. 0 Nos usofructos consistentes em fundos de compa
nhias ou sociedades, qualquer que seja a sua natureza ou
denominação, se deduzirá o imposto do seno do rendi
mento liquido annual, que couber aos usofructuarios em
rateio, fazendo-se a conta á vista do respectivo dividendo,
e, no caso de o não haver, pelo ultimo balanço, ou contas
das mesmas companhias ou sociedades.

§ 5. 0 Nos usofructos de dinheiro o imposto do seBo é
devido' dos juros da lei, quando o usofructuario o conser
var em seu poder, ou dos juros estipulados no caso de o
ter em gyro.

Art. 13. Nos ben moveis e semoventes se deduzirá. por
uma vez ómente metade do imposto do sello sobre o valor
em que forem arbitrados nos respectivos inventarios, com
declaração, porém, de que os escravos menores de dozg
annos só ficão sujeitos ao imposto depoi que completarem
esta idade.

Art. f4. O arbitramento uma vez feito não poderá ser
renovado durante a vida dos usofructuarios, salvo pro
vando que os bens têm diminuido con ideravelmente de
rendimento.

Art. 15. Para e fazer a cobl'ança da taxa das heranças
e legados do usofructe, de ql18 trata o artigo an ecedente, o
procurador da fazenda promoverá o cumprimento das di 
posições testamentarias; e, lavrado os re pectivos termos
da entrega, e quitação dos herdeiro e legatario , usofruc
tuario , com todas as e pecificadas declarações da qualidade
e valor dos bens, enviará as certidões dellas á recebedoria
IS ~
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do município, afim de se abrirem contas aos ditos herdeiros
e legatarios.

Art. 16. Quando fôr preciso o arbitramento em algum
dos casos dos artigos antecedentes, será. feito por um lou
vado nomeado pelo administrador da recebedoria, e por
este confirmado, com recurso para o tribúnal do thesouro
publico nacional, que poderáõ interpôr a partes que se
julgarem le"ada dentro de quinze dias improrogaveis,
e contados da data: da intimação que lhes será feita do
arbitramento.

Art. i 7. Para facilitar os meio da fiscalisação desta
arrecadação, nenhum testamento se mandará cumprir defi
nitivamente, sem que seja primeiramente apresentado na
recebedoria do municipio, a nalle se lance a verba. da apre
sentação assignada pelo administrador, sob pena ao juiz
de pagar uma multa de cincoenta a cem mil réis, e ao es
crivão de ametade, além das em que incorrer pela respon
sabilidade.

Art. i8. Na recebedoria do municipio se fará a inscrip
çâo de todos os testamentos, em que houverem herdeiros
ou legatarios sujeitos á contribuição da taxa do se110, em
um livro para esse fim especialmente destinado, aberto,
numerado e rubricado pelo inspector-geral do tbesouro
publico nacional.

Cada inscripção conterá o tit.ulo, debito e credito do
testamento:

§ i.· O titulo constará. do numero do testamento, nome
do testador, sua profissão, dia do seu obito, lugar da sua
residencia ao tempo deste, e data da approvação, abertura
e aceitação.

§ 2.· No debito serão designados os nomes dos herdeiros
e legatarios, a natureza dos legados ou -heranças, por clas
ses, com especificação do que consistir em dinheiro, apo-
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lices, acções, bens moveis, semoventes e de raiz, e outros
effeitos que constem dos testamentos.

§ 3. 0 No credi to serão lançados pela ordem chronologica
os pagamentos da taxa do seno que eJIectivamente se rea
lizarem, com indicação e com referencia á respectiva verba
do debito.

Art. 19. Da mesma sorte .se pro.cederi a respeito dos
inyentarios e partilhas dos bens dos intestados, cujos her
deiros forem sujeitos á taxa; ordenando o juiz nas sen
tenças que sejão os autos apresentados á recebedoria do
município para se proceder ~ in cripção, que se fará na
fôrma do artigo antecedente, e que se não extraião do pro
cesso, não se entreguem formae:s, nem aceitem quitações
judiciaes, emquant9 nos mesmos autos uão estiver lan
çada a. verbJ. da apresentação, sob as penas do art. i 7.

Art. 20. A inscripção a respeito dos bens deixados em
usofmcto, de que S3 dever taxa, será especificadamente
feita, contendo o nome do testador e dos uS9fructuarios,
e os/'bjectos que constituem o usofructo, lançando-se as
verba:; de debito e credito na fórma do art. i8.

ORDE~.-\ÇÃ.O 1.16 DE 4: DE OUTUBRO DE i84:2

o Sr. administrador da recebedoria mande restituir a
João Pedro Teixeira Coelho os 60S, que pagou na recebe
doria, de decima do legado que lhe deixou seu tio ManoeI
Teixeira Campos, pois que deve prevalecer o pagamento
da mesma taxa-feito na collectoria de Vas'ouras, para as
renLlas provinciaes, por ser o legado Lla uma. casa sita na
sobredita villa da provincia do Rio de Janeiro, e proceder
a natureza do imposto geral ou provincial do lugar da

I ~
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existencia dos bens de que o dito se deve; cassando o
conheciment'O, que se desentranhará da respectiva conta
testamentaria, sub tituindo- e pelo que foi passado pela
collectoda. •

REGULAME:'ITO N. 4iO DE 4 DE JUNHO DE i845

Art. i. o São comprehendidos na disposição do aivará de
t7 de Junho de '1809, para pagamento da taxa do sello
das heran.as e legados, os estrangeiros (art. 3i da lei
n. 317 de 2-1 de Outubro de 1.843), e delles se cobrará nos
mesmos casos e pela mesma fórma por que se cobra dos
nacionaes.

Art. 2. 0 Opagamento da taxa a que se offerecer qualqller
herdeiro, no termo do art. 5." do regulamento de 28 ue
Abril de 1.812, se poderá tamb m fazer, em qualquer e 
tado que esteja o inventario, logo que se pos a direilaI]1ente
liquidar o im'posto, ou elle esteja liq~ido pelo testaWtmto.

Art. 3. 0 Sempre que se houver de apresentar louvados
por parte da fazenda nacional, nos caso de que trata o
dito regulamento, devem elles ser nomeado pelo admini 
trador da recebedoria do municipio (portaria de 6 de Ju
nho de 1.842).

Arl. 4. 0 Os e crivães dos juizos, perante quem se pro
ceder á arrecadação e inven tario dos bens dos fallecidos
ab-intestados, de que se deva pagar taxa, que deixarem de
cumprir a di posição do art. 1. 9 do regulamenlo, incorreráõ
em uma multa de 508 por cada um inventario que dei
xa.rcm de remeller á recebedoria do municipio, par.a o
effei to ele ser inscripto, a qual será imposta pelo procurador
dos feitos e applicada á fazenda nacional.
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Art. 5.° No principio de cada trimestre remetter-se-ha
ao procurador dos feitos um extracto da inscripção, que se
tiver feito no trimestre anterior, para proceder ás dili
gencias que lhe incumbe o regulamento.

Art. 6.° A quota do impo to, estabelecida pelo § 8° do
sobredito alvará de 17 de Junho de 1.809 será deduzida
da fÓI'ma eguinte:

Lo Pelas quitações, que derem os herdeiros ou lega
tarios por etreito de testamento, que não forem a cendentes
ou descendentes do lestador, se pagará a taxa cOlTeupon
dente á decima do valor da herança ou legado que effecti
vamente se arrecadar.

2. ° Pela qui tações que derem o herdeiros ab-intestado,
que não forem de cendentes ou ascendent do fallecido,
mas parente até o segundo grito inclusive, na fórma do
direito canonico, pagar-se-ha a quota igual á decima da
herança que realmen te e arrecadar.
. São parentes collateraes ou tran versaes dentro do se

gundl!l grão, para erem sujeHo sómente ao impo to da de
cima da herança havida por te lamento, ou ab-intestado:

L° Os irmãos.
2.° Os obrinhos, filhos de irmãos.
3.° Os tios, irmãos dos pais.
~.° O primo, filllOS dos Lia , irmãos dos pais.
3.° Pelas quitaçõe , que em igual ca o derem os pa

rentes do falLecido intestado fóra do segundo grão, se
pagará a taxa igual á quinta parte da .herança arrecadada
por eUes.

Art. 7.° São i entos do pagamento do impo to:
L° As herança e legado, ou usofructo, deixados á santa

casa da mi ericordia, aos expostos, ao recolhimento, como
partes integrantes deste in tituto (alvará de 28 de Setem
bro de 1.810 e resolução de 1.3 de Dezembro de 1.817).

I
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2.· Os premias ou legados deixados aos testamenteiros,
que não excederem ii. vintena testamentaria (resolução do
i o de Julho de !817).

3.· ÁS heranças ou legados consistentes em apolices de
fundos publicas e seus juros (Art. 37 da lei de i5 de No
vembro de i 827).

Art. 8. 0 As guias passadas pel0s escrivães ,dos juizos
perante quem se fizerem os inventarias, ou se derem as
contas testamentarias para pagamento do imposto, deveráõ
cenier o anno do fallecimento do testador ou ab-intestado,
a natureza da herança ou legado, e n. declaração do gráo
de parentesco do herdeiro.

Art. 9.° A cobrança das taxas devidas das heranças já
inventariadas e partilhadas,. que não tiverem sido pagas
dentro do prazo de oito dias da data das sentenças da
partilha ou despachos de entrega, tenha-se ou não verifi
cado o recebimento pelos herdeiros ou legatarios, será
promovida pelos meios executivos na fórma do art. {i do
regulámento.

AVISO N. 56 DE 5 DE JUNHO DE {845

Illm. e Exm. Sr.-Áo oflicio de V..Ex. de 8 de Maio ul
timo n~ 70, que trata da divida proposta pelo juiz muni
cipal da villa do Conde, sobre estarem ou não sujeitos ao
paragrapho unico do art. ao do regulamento de 26 de Abril
de 1844 os inventarias daqllelles que mor.rêrão antos da
publicação da lei, embora seja posterior o inventario, res
pondo que a sim como o dito regulamento a ninguem
obriga a passar creditas e escripturas publicas de dividas,
ou de outro quaesquer contratos, só pan. o fim de pro-
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duzirem O respectivo imposto do seno para a fazenda pu
blica, da mesma sorte não se pMe entender que elie
compene indistinctamente a todos os herdeiros ;l fazer
inventarios judiciaes, só porque nas quitações, uu nos
contratos de partilhas, aliás amplamente facultao)::i pela
legislação, se haja de impôr um sello proporcional ás luotas
hereditarias. O se110 recahe nos paragraphos de <pe se
trata, exarados depois da publicação do reguJament e
sobre os valores que nelles se declarão, e a pena para oca.
de fra.ude está no art. i4. da lei de 21 de Outubro de iS43,
cujos termos não é licito exceder.

AVISO N. 90 DE iS DE AGOSTO DE i845

mm. e Exm. Sr.-Tendo-me sido remettido, em hiso
da repartição da justiça de i4 de Julho ultimo, o otlicio de
Antonio Luiz Pereira da Cunha Junior, juiz municipal
supplente da Villa BeIJa da Princeza, de 20 de Junho, pe
dindo solução ás seguintes duvidas: primeira, se os legados
pios não cumpridos, e as esmolas deixadas em testamento
a pessoas reconhecidamente pobres ou mendigos, são su
jeitos á decima legataria ; esegundq,se a excepção da decima
legataria concedida á santa casa da misericordia da côrte
se estende a outras casas de misericordia do; Imperio;
cumpre-me dizer a V. Ex., para o fazer constar ao dito
juiz municipal supplente, que não compete ao governo
solver as duvidas por elle propostas, por ser provincial o
imposto de qu.e se trata,. excepto no municipio da côrte,
onde tanto uns como outros legados estão sujeitos á decima,
e que a excepção estabelecida pelo alvará de i 7 de Junha
de IS09 á casa da misericordia do Rio de Janeiro foi am·

41
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pliada a todas as casas de misericordia do Brasil peío outro
alvará de 20 de Maio de {SU.

PORTARIA N. 151 DE 7 DE DEZEMBRO DE t846

O-Sr. administrador da recebedoria do municipio fique
na intelligencia, em solução ao que representou em 26 de
Outubro, de que o pagamento da taxa das heranças e
legados em usofructo, consistentes em bens de raiz, de que
tratão os §§ {., 2° e 3°, do art. {2 do regulamento de 28
de Abril de t842, poderá ser feito de prompto, por uma
vez sómente, deduZindo-se a decima do valor integral dos
predios, nos casos especiaes, e em que as parles interessadas
assim o requeirão e justifiquem o inconveniente de ser
effectuado em prestações annuaes.

AVIÇO N. H9 DE tO DE SETEMBRO DE {847

O Sr. administrador da recebedoria do municipio, em
vista da sua informação de 22 de Agosto sobre o requeri
mento de João José Lopes Ferraz, a respeito da exigencia
do pagamento da decima pela provedoria das capellas e
residuos da alforria de um escravo deixado em testamento
pelo finado Domingos de Mattos Vieira, fique na intelli
gencia de que as alforrias ou doações de liberdade feitas
em testamento não pagão a decima estabelecida pelo al
vará de t 7 de Junho de {809 para os legados e heranças,
como se tem declarado em diversas ordens. As isenções de
decimas de legados e heranças referidas no art. 7° do re-
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guIamento d~ 4. de Junho de 18M>, n. 4.lO, já existião
antes de sua publicação, e eIle nada innovou a respeito .
daqueIlas de que não se faz menção; e não tendo as doa
ções de liberdade a natureza de legado, não estão sujeitas
a imposto, não se podendo confundir com os legados a
manunllssão instituida em testamento, muito embora vul
garmente se tenha admltlido o uso de intitulal-os-Iegados
de liberdade ;-são, porém, disposições testamentarias muito
diversas em natureza e essencia, e absurdo seria enten
der-se qUB, concedida a manumissão por qu~Iquer dos meios
que a lei tem ~tabelecido, deveria esta ficar dependente
da solução de um imposto para produzir os seus effeitos.

ORDEM N. 26 DE 16 DE FEVEREUlO DE i848

Manoel Alves Branco, presidente do tribunal do tbesouro
publico nacional, para remaTeI' duvidas por hypotheses
·que se tem figurado, em que contlicto se pôde dar entre a
fazenda geral e a provincial, por occasião da arrecadação
da taxa das beranças e legados. que pertence a esta, de
clara que todas as occasiõe ou motivos de tes ~onflictos

se desvanecem, e devem deixar de causar embaraço,tendo-se
em consideração a seguinte regra geral e seus coroIlarios,
a saber: o direito de baver a taxa das heranças e legados.
tanto para a renda geral, como para a provincial, é depen
dente da morte dos testados ou lntétados que essas he
ranças ou legados deixárão, tendo ella a~ontecido depois
da publicação do alvará de i7 de Junho de 1809, e deve
regular-se com referencia ao tempo em que fallecêrão esses
testados on intestados na conformidade das disposições do
alvará de t 7 de Junho de i809, dito de 2 de Outubro
1(,2
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de iBt i, decreto de 27 de Novembro de i8i2, lei de 22 de
Outubro de 1836, art. 21 ; instrucções de 4, de Abril de i837
e respectivas leis provinciaes.

Desta regra se deduzem os seguintes corollarios :
{.• Nenhuma taxa se tem a receber das heranças e le

gados dos testados oa intestados, que fallecêrão antes da
publicação do alvará de i7 de Junho, de 1809, qualquer
que seja a época em. que tenha sido ou fõr e.lIectuada a
entrega, e dada a quiLação, como se deduz da litleral
disposição do alvará de 2 de Outubro de i8it, § 6·, e
decreto de 27 de Novembro de 1812, e o tem decidido
o tribunal.

2.· A taxa das heranças e legados dos testados ou
intestados, fallecidos desde o i· de Julho de i833 até o
ultimo de Junho d... 1836, pertence em iguaes partes, por
metade, ás rendas geraes e provinciaes, ainda que em
épocas posteriores se tenha realizado ou realize a entrega
e quitação, pois que não destes actos supervenientes, mas
da morte do testador e da nota della, é que provém e em
que se firma o direito da percepção da taxa.

3.· A taxa das heranças e legados dos testados e inte5
tados, que fallecêrão antes do 10 de Julho de i833, pertence
por inteiro á renda geral, posto que a entrega e quitação
tivesse lugar dentro do tempo decorrido desde o i o de Julho
de. i833 até o ultimo de Junho de 1836, ou posteriormente
pela mesma razão acima di ta.

l.· A circumstancia de ter sido deixado a um, ou mais
individuos, o usof!'Ucto de bens, que por herança devião ou
devem passar a oulrem, não altera ou prejudica a proce
dencia dos corollarios antecedentes, devendo a taxa do
usofructo e da herança pert ncer no todo á renda geral,
ou em' partilha com a renda provincial, com attenção ao
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tempo da morte dos testados ou intestados, sem nada in
fluir a época da entrega e quitação.

PORTARIA N. 4.9 DE 10 DE ABRIL' DE t84.8

o Sr. administrador da recebedoria do municipio, em
solução a que l'ep"esentou em 7 de Março, fique na intel
ligencia de que ao eu primeiro que ito, a despeza do for
mal de partilhas quando seja preciso tirar-se do que
pertence á fazenda nacional, por não haver herdeiro que se
preste a pagar as taxas, na fórma do art. 5' do regulamento
le 28 de Abril de i84.2, deverá ser a cargo do casal inven
tariado, e abonada ao inventariante com as mais despezas
legalmente feitas, por isso que a fazenda nacional deve
haver inteiro e livre de todos os encargos a que lhe tocar
para seü pagamento. A respeito do segundo, além de já
estar providenciado no art. 6', se declara que no caso de
não se effectuar a arrematação dos bens lançados ii. fazenda
nacional nos prazos marcados, deveráõ elles ser adminis
trados do mesmo modo que quaesquer outros bens nacio
naes. Cumpre outrosim declarar que a p:J.rtilha dos bens
da fazenda nacional não deve ter lugar quando os legados
forem em dinheiro, nem a respeito da parte da herança,
de que se dever taxa que con istir em moeda, e por isso
não se deve dar em bens de qualquer especie á fazenda
nacional a quota, que deverá haver em dinheiro da somma
pertencente aos herdeiros .ou legatarios.
, 2
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AVISO N. i63 DE i2 DE OUTUBRO DE 1850

Joaquim José Rodrigues Torres, presidente do tribunal
do thesouro publico nacional, em satisfação ao officio do
Sr. presidente da província de S. Pedro, datado de 22 de
Agosto ultimo, sob n. 36, acompanhado da cópia do officio
que lhe dirigiu o procurador-fiscal da thesouraria, expon
do-lhe a diversidade das opiniõe delle e do juiz de direito
da segunda vara crime de Porto Alegre, relativamente a
dever-se on não exigir, e cobrar a taxa hereditaria dos
fructos e rendimentos que as heranças produzem no tempo
da factura e processo do inventario, declara ao Sr. inspe
ctor da thesouraria da dita provincia que bem procedet~

o juiz de direito estabelecendo a regl'a de que não é devida
a referida taxa daquelles fructos e rendimen tos:

{.• Porque não ha lei alguma que a sim o determine,
pois que a lei que estabeleceu o tributo lIa decima de he
ranças e legados, lançando-o só e expressamente sobre os
bens que ficão dos fallecidos testados e intestados, e que
devem passar aos seus herdeiros escríptos ou legitimas
competentemente habilitados com relação ao valor que tem
ao tempo do fallecimento, e lhes é certificada pela avalia
ção no inventario, como se deduz das mui claras disposições
aos alvarás de i7 de Junho de i8ü9, §§ 8° e 9·, e de 2 de

.Outubro de 18B, não se póde fazer extensiva aos fructos
e rendimentos havidos depois do fallecimento dos testados
ou intestados, a este computo que já não póde ser conside
rado herança, mas producto e proveito della. 2.· Porque
sendo decretada, pelo alvará de 9 de Novembro de i 754.,
que a posse civil, que os defuntos em sua vida houverem
tido, passe logo nos bens livres dos herdeiros escriptos ou
legitimas, tendo essa posse civil todos os effeitos de posse
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natural, sem que seja necessario que se tome, segue-se que
todos· os fructos e rendimentos dos bens do defunto ficão
desde o acto da morte pertencendo aos herdeiros escriptos
ou legitimos de pleno direito, sem mais onus ou encargo
algum da taxa hereditaria, além da do yalor que tinhão
os bens da herança ao tempo do fallecimento.

1: para obviar a outras duvida, que poderáõ oecorrer
sobre a materia, declara mais ao dito Sr. inspector da the
souraria que, acontecendo que os bens de que se compuzer
a herança, depois de competentemente descriptos e ava
liados, e no tempo decorrido da morte do testado ou intes
tado até a adjudicação por sentença da partilha, tenhão
augmento de valor, como, v. g., no caso de venda por preço
maior que o da avaliação, deve essa maioria no valor da
propriedade ser contemplada a favor tambem da fazenda
nacional para della se pagar a taxa; assim como, se nos
ditos bens de que a herança se compuzer, e no decurso do
referido tempo da morte do testado ou intestado até a
sentença de partilhas, acontecer a perda denes no todo ou
em parte, como, v. g., no caso de ruina total e destruição
dos immoveis ou morte dos semoventes, se deverá contem
plar a perda ou diminuição da heranca em prejuízo tam
bem da fazenda nacional, e que em taes circumstancias ou
a taxa se não deve por nlO haver do que deduzir, por
nada terem os herdeiros a receber, ou se deve pagar só
mente a correspondente ao valor do bens exi tentes, pois
que ella é deduzida do liquido nos termos dos supramen
cionados alvarás.

I "
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ORDEM N. 228 DE i8 DE SETEMBRO DE i85t

A dmida que o collector das rendas geraes do municipio
de Pirahy, sujeita por seu officio n. 32 de i6 de Agosto
ultimo á consideração de V. S., já se acha resolvida na
ordem de 23 de Agosto do anno passado, expedida á the
souraria da provincia do Rio de Janeiro, da qual se vê que
antes de consummada alguma execução contra a mesma
heranca, ou de partilhados os seus bens, qualquer herdeiro
tem o direito de remir as dividas da heranca, como teria
o proprio devedor a quem succedem, e por isso só poste
riormente a qualquer daquelles factos se deveráõ considerar
sujeitos ao imposto da siza ,as adjudicacões de bens da he
ranca em favor dos herdeiros da mesma, por já então ter
cessado o direito de remis ão e se verificar uma verdadeira
transacção com os credores; cumprindo-me, porém, preve
nil-o de que a citada ordem de 23 de Agosto só contempla
os herdeiros necessarios, e de que no caso de não paga
mento de siza, por não serem o's bens de raiz ou por se
eomprehenderem as adjudicações respectivas na especie
acima mencionada, dev~r-se-ha cobrar o imposto do sello
proporcional.

A.VISO l(. 33 DE 3i DE 1A.NEIRO DE t 852

Joa.quim José Rodrigues Torres, presidente do tribunal
do thesouro nacional, declara ao Sr. inspector da thesou
raria de fazenda da provincia de Minas Geraes, em solução
á dUlida proposta no seu officio n. 2 de 3 deste mez, que
as partilhas de bens por herança são indistinctamente su-
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jeilas ao imposto do seno proporcional, quer sejão feitas
judicialmente, quer extraj udicialmente, como dispõe ex
pressamente o art. 14 do regulamento de lO de Julho de
i850, devendo quando feitas por escriptura publica pagar
o seno antes de ser a mesma escriptura lavrada OD livro
das notas do tabellião, e quando por e5criptos particulares
pagar o seno no prazo marcado do art. 19, § 3°, sob pena,
tanto em um caso como em outro caso, de não poderem
ser attendidas em juizo sem arevalidação. Adverte, porém,
ao Sr. inspector de que a referidas disposições do regula
mento se devem ter em consideração nas occasiões, em que
se suscitem duvidas a respeito da quota, prazo do paga
mento do seno c da sua revalidação, mas nenhum pl'oce
dimento aclivo devem ter os empregados de fazenda para
obrigar as partes ao pagamento do dito sello, porque a lei
se limitou a punir a falta da maneira acima indicada.

DECRETO N. 13~3 DE 8 DE MARÇO DE 1854

Suscitando-se duvida na arrecadação do elIo de heranç.as
e legados, á vista da lei de H de Agosto de 1831, se os
ascendentes e descendentes a que a mesma lei se refere
se achão ou não comprehendidos na isenção estabelecida no
§ 8' do alvará de 17 de Junho de 1809; e tendo ouvido
a competente secção do conselho de E tado, bei por bem,
em conformidade da minha imperial re olução de 1i de
Fevereiro do corrente anno, declafar que unicamente têm
direito ao gozo dJ. isenção e favores concedidos pelo citado
alvará de 17 de Junho de 1809, . 8° e 9°, o a cendentes e
descendentes que são os herdeiros necessafios ou forçados.
" 42
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ORDEM N. 3H DE H) DE OUTUBRO DE t855

Tendo em consideração o que requereu a escrava Feli
cidade, e de accordo com o espirito das ordens de -13 de
Novembro de 1833. e -lO de Setembro de 18~7, resolvi
releyar a mesma escraya do plgamen to da decima do legado
que lhe deixou Manoel Ferreira Bernardes para a sua
liberdade, o que participo ao Sr. administrador da recebe
doria do municipio para seu conhecimento e execução.

AVISO N. 68 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1856

Circular n. 4. -O marquez de Paraná, 'presidente do
tribunal do tbesouro nacional, para obviar qualquer duvida
que possa occorree na execução do decreto n. 1343 de 8
de Março de 1854., declara aos Srs. inspectores das thesou
rarias das provincias que as palavras herdei1'os necessa1'ws
ou f01'çados do final do dito decreto não devem ser prece
didas do artigo os, como por erro typographico se lê na
collecção das leis da typogeaphia nacional, devendo, por
tanto, entender-se que unicamente têm direito ao gozo da
isenção e favores concedidos pelo alvará de -17 de Junho
de 1.809, §§ 8° e 9°, a que se refere o citado decreto, os
ascendentes e descendentes que são herdeiros necessariolt
011 forçados.
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AVISO N. 292 DE 2 DE SETEMBRO DE i856

João Mauricio Wanderley, presidente interino do tribunal
do thesouro publico nacional, declara ao Sr. inspector da
thesouraria do Espirito-Santo, em resposta ao seu officio
n. 90 de 22 de Julho ultimo, que nem o regulamento de
lO de Julho de i850, nem qual/luer outra disposição em
vigor, prescreve a obrigação ou dá .a faculdade aos pro
curadores da fazenda geral para intervirem nos inventarios,
afim de fiscalisar-se a exactidão da descripção e avaliação
dos bens no interesse do pagamento do sello dos quinhões
bereditarios, de que trata a lei de (?H de Outubro de i8q.3,
art. i2, § Lo .

ORDEIIl DE 28 DE OUTUBRO DE i856

o Sr. atlminiit.rador interino da ['eeebedoria admitta
Bernardo llibviy{) de Carvalho, sobre cujo requerimento
informou em oilleio n. 1063 de 23 tlo corrente, a pagar de
uma só vez, na fórma da ordem n. 151 de 7 de Dezembro
de 18q.6, o imposto da decima e sello proporcional do le
gado de 6:00JS, deixados em pre tação a D. Maria Rosa
de Carvalho por Bernardo Brandia e Castro, ati fazendo
igualmente de5de já a decima e sello proporcional do mesmo
legado, que tem de pa sar para a filha e nelos da usofruc
tuaria quando esta se finar.

I .
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DEC~ETO N. 2708 DE 15 DE DEZEMBRO DE i860

Regulamento para a arrecadação no municipio da côrte da taxa de
heranças e legados em conformidade do art. 46 da lei n. 514 de 28
dá Outubro de ]346.

CAPITULO I

DA TAXA DE HERANÇAS E LEGADOS, E SUA QUOTA

Art. i.· A taxa de heranças e legados é o impo to de
vido ao Estado pela transmissão da propriedade por titulo
de successão legHima ou testementaria (Alv. de 17 de
Junho de 1809, §§ 8° e 9°).

Art. 2.° Aquota do imposto erá deduzida (citado alvará
de i7 de Junho de 1809- c regnlamento de 4 de Junho de
'1845, art. 6") pela fórma seguinte:

§ Lo Pela transmissão por testamento a herdeiros 011

legatarios, que nã.o forem ascendentes OLl descendentes
do testador, se pagará a taxa correspondente á decima do
valor da herança ou legado que efIeclivamente se arre
cadar.

§ 2.· Pela transmissão a henleiros ab-intestcLdo, que não
forem ascendentes do faLtecido, mas parentes até osegundo
gráo inclusive, na fórma do clirei to canonico, pagar-se-ha
a quota igual á decima da hera.nça que realmente se arre
cadar.

São parentes collateraes ou transversaes dentro do se
gundo gráo, para serem sujeitos sómenle ao imposto da
.decima de herança havida ab-intestado:
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i .° Os irmãos.
2.° Os sobrinhos, filhos dos irmãos.
3.° Os tios, irmãos dos pais.
4/ Os primos, filhos dos tios, irmãos dos pais.
§ 3.° Pela tran mis ão a parentes do falle ido iQlestado

fóra do segundo gráo, se pagará a laxa igual á quinta parle
da herança por elles arrecadada.

§ 4.· Pela transmis ão ab-intestado ao conjuge sobrevivo
se pagará a taxa igual á quinta parte da herança por eBe
arrecadada, salva a disposição do § 2°.

ArL. 3°. A disposição do artigo antecedente, quanto aos
ascendentes e descendentes, refere- e aos herdeiros ne
cessarios ou forçados (Dec. n. 1343 de 8 de Março de
i854), ordens n. 68 de 6 de Fevereiro de 1856 e n. tiO de

- 3i de Março de 1858).
§ 1.° O filhos naturaes reconhecidos por, escriptura pu

blica ou testamento no termos da lei de 2 de Setembro
de i847 pagaráõ a taxa que fôr devida quando em juizo fôr
contestada a sua qualidade, alvo o direito de restituição,
provando o eu direito e qualidade de herdeiros forç dos
(Ord., liv. 4', til. 93, e lei de li de Ago to de '1831).

§ 2:° Os ascendenies e descendentes por affi.nidade não
pagaráõ o imposto, se a acquisição se realizar havendo
communicação de bens' os adoptivos, porém reputar-se
hão estranhos para os etreites ~e te regulamento.

§ 3.° Os filhos do primeiro ma.trimonio, que berdarem
de seu irmão predefllncto nos termo da Ord., li, . 4°, til. 91,
§ 2°, estão ujeitos á taxa de heranças e legados (Av. de i3
de Janeiro de i854,).

Arl. 4.° No caso de curadoria e successão provisoria, na
fórma da Ord., liv. i 0, ti t. 62, § 38; regimento do desem
bargo do paço, § 50, e regulamento n. 2'433 de 15 de Junho

/':l-
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de 1859, art. 4:7, a taxa será devidl, salvo o direito de res
tituição, apparecendo o ausente.

Art. 5.° A doação causa mortis, por ser equiparada a
legado, fica sujeita ao imposto, quando se verificar na
época do fallecimento do doador ou testador.

CAPITULO II

DA ISE~ÇÃO DA TAXA DE HERANÇAS E LEGADOS

Art. 6.° Sio isentos do pagamento da taxa:
t.° As herança,s e legados de propl'ieJade ou usofl'Ucto

deixados á santa ca a da mi 'ericol'dia, ao expostos, ao
recolhimento e hospicio de Pedro n, como pll'te' inte
grantes do -sen instituto (Alvs. de 2 de Setembro de f8tO
e de 20 de Maio de 18H, Re . de 13 de Dezembl'o de 1831
e Dec. n. 1.077 de !- de Dez mbro de 1.8152), e a rec lIü
menta de Santa Theresa, fundado pelo Dec. n. 03t de 11!- de
Março de 18152.

2.° Os pl'emios ou legauos deixados aos testamenteiro,
que não excederem á vintenl te tameI1taria, pagando-se o
imposto do excesso, quando tOles premias e 1egallos exce
derem á mesma vintena, endo para est fim arbitrada na
fárma do Dec. de 3 de Julbo ue IBM (Res. do 1° de Junho
de 1817).

3.° As heranças e legados con istentes em apolices de •
fundos publicas geraes ou provinciaes, que gozarem dos
privilegias daqueltas, se os flllecidos erão dellas possui
dOl'es, e'bem assim seus juros (Lei de 1.5 de Novembro de
1827, art. 37).
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t." As aIIorrias ou doações de liberdade feitas em testa
mento e os legados deixados para esse fim.

5.0 Os legados de propriedade ou usofructo deixados ás
caixas ecolJomicas, monte-pios ou de soccorro, e sociedades
de soccorros mutuo>:, creadas em virtude da lei n. lO83 de
22 de Agosto de t860.

CAPITULO III

DA ARRECADAÇÃO E FISCALTSAÇÁO DA TAXA DE HERA 'ÇAS

E LEGADOS

Art. 7. 0 Todas as heranças, ou ejão de testamento, ou
ab-intestado no municipio da côrte, cujos herdeiros e lega
tarios tiverem de pagar taia, erão inventariadas, ava
liadas e partilbadas, com audiencia do procurador da
fazenda do juizo dos feitos ou do eu ajudante (Reg. de 28
de Abril de 1.842, é!rt. 1.°).

§ Unico. A partilha dos ben& poderá eIIectuar-se amiga
velmente, satUeito préviamente o impo to, deviClo na forma
deste regulamento.

Art. 8." O procurador da fazenda por si, por seu aju
dante e pelo solicitador, a quem dará as in trucções
neces arias, a sistirá a 1odos o actos da arrecadação e
inventario, para ftscalisar a exactidão da descripção, e ava.
liação dos bens, das declaraçõe do inventariante, das
despezas attendiveis, e da certeza das dividas activas e
pa sivas, e para requerer quanto convier á expedição do
mesmo inventario (Citado Reg. de 28 de Abril de 1.84~,

art. 2").
Ic~
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Arl. 9.° Os juizes perante quem se proceder a arreca
dação e inventario dos bens dos fallecido , testados ou
intestados, de que se dever pagar taxa, ou seja a requeri
mento de parte ou ex-officio, ordeoariõ previamente a
citaç.:'to e audiencia do procurador da fazenda, sem embargo
nem prejuízo da a sistencía e promoção que pertença ao
promotor dos residuos (Ci t. regulamen to, arl. 3°).

Art. 10 As avaliações dos ben nos inventarios em que
se deva pagar a taxa serão [ei tas p~r louvados, nomeados
a aprazimento das partes e do procurador da fazenda, nos
nos termos da Ord., liv. 3°, til. 1.7 (Reg. de H> de Junho
de 1859, arl. 36).

Arl. 1.1. A cobrança do imposto se eITectuará logo que
se possa liquidar directamente pelo inventario, m qualquer
estado delle, ou esteja liquida pelo testamento a sua im
portancia (ar1. 2° do Reg. de 4 de Junho de 1845)'.
- § Unico. Nenhuma partilha e julgará por entença,
nenhuma herança ou legado, ainda mesmo de usofructo,
poJerá ser entregue, nem se pass::trá ou receberá quitação
sem constar o pagamento do imposto devido pela f rma
marcada neste regulamento (Alv. de 1. 7 de Junho de 1809,
§§ 8° e 9°).

Art 12. O procurador da fazenda, acbando que o ím
pm;to está em termos de se liquidaI', requererá que Se
proceda ao calculo respectivo ou conta, e que para o seu
pagamento se arrematem do espolio tantos quantos bens
forem necessarios, excepto no caso de usofructo, em que
se procederá do modo determinado nos arls. 1.3 e se
guintes.

§ 1.0 Se algum herdeiro ou interessado se olferecer a
pagar a importancia devida ao thesouro, efTectuar o paga
mento em moeda corrente dentro d qU:Jrenta e oito horas,
pão terá lugar a arrematação de que trata este artigo.
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§ 2.' Nas arrematações de bens para pagamento do im
po to seguir-se-hão os termos das e~ecuções fiscaes no
mesmo juiz!) do inventario (Art. i 1 do Reg. de 28 de Abril
de i84.2 e art. 90 do Reg. de 4, de Junho de i84,5).

Art. i3. Consistindo as heranças e legados, não na
mesma propriedade, mas em usofructo, os herdeiros e
legatarios poderáõ plgar o imposto, ou por uma vez só
mente, ou em prestações)nnuaes (art. i2 de Reg. de 28
de Abril de 184.2) .

Art. 1.4. Se os herdeiros e legatarios preferirem pagar
a taxa do usofmcto por uma vez sómenle, e quando a he
rança ou legado consürtir em ben moveis e semoventes
não e:x.ceptuados no art. i5, a taxa do usofructo será co
brada na razão da decima sobre metade do valor em que
forem arbitrados nos re peclivos inventarias, com decla
ração, porém, de que os escravo menores de doze annos só
ficão sujeitos ao imposto depois de completarem e ta idade
(art. i3 do citado Reg. de 184.2).

Art. 15. Se os herdeiros e legatario preferirem pagar
o imposto em prestações annuae ,será a decima deduzida
do rendimento annuo do objecto deixado em usofructo, e
paga pela fórma seguinte:

§ 1.0 Se os bens deixados em usofructo forem predios
sujeitos á decima mbana, se plgará annualmente a taxa
do seu aluguel liquido ou do seu vaiaI' estimado, deduzido
primeiro dez por cento equivalenle á decima urbana, e ás
despezas do concerto e reparo (art. 12, § '1" do citado Reg.
de 1842, e Av. de 13 de Janeiro de 1857).

§ 2. 0 Se, porém, não f rem snjeitos á decima urbana, a
taxl será devidJ. do rendimento por qu estiverem alugados
ou do preço porque podel'áõ aI112ar-se, no cas de serem
occupados pelos mesmos uosfructuarios, procel1enllo-se

43
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para esse fim ao competente arbitramento (citado Reg. de
i842, art. i2, § 2°). __ .

§ 3.° Nos usofructos consistentes em fundos 1e compa
nhias ou sociedades, qualquer que seja a sua natureza ou
denominação, se deduzirá. o imposto do rendimento liquido
annual, que couber aos usosfructuarios em rateio, fazen
do-se a conta á. vista do repectivo dividendo, e, no caso de
o não haver, pelo ultimo balanço, ou contas das mesmas
companhias ou sociedades (citado Reg. de iS42, art. i 2,
§ 4°).

§ 4.° Nos usofructos de dinheiro o imposto é devido
dos juros da lei, quando o usofructuario o conservar em
seu poder, ou do juro estipulado ou corrente, no caso de
o ter em gyro (citado Reg. de i842. art. i2, § VO).

Art. i6. O arbitramento uma vez feito não poderá ser
renovado durante a vida dos usofructuarios, salvo pro
vando que os bens têm diminuido consideravelmente de
rendimento (citado Reg. de i84.2, art. H., e Av. de. i3 de
Janeiro de 1.SV7).

Art. i 7. Para se fazer a cobrança da taxa das heranças
e legados do usofructo, de que trata o artigo antecedente,
o procurador da fazenda promoverá. o cumpl'imento das
disposições testamentarias, e o herdeiro ou legatario apre
sentará na recebedoria a guia passada nos termos do art. 43
e rubricada pelo procUl'ador da fazenda, e só a vi ta da
declal'ação feita em uma das vias da guia, de e tal' aberta
a conta para o pagamento amiual da taxa pelo competente
empregado, poderá verificar a entrega da heranca ou le- .
gado.

Art. iS. Quando fôl' preci o o arbitramento em algum
dos casos dos al'tegos antecedentes, sera feitQ por louvados
nomeados pelo administradol' da recebedoria, e por este
confirmado, com recurso para o tribunal do thesouro na-

•
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cional, a arbitrio das partes que sejulgarem lesadas, dentro
do prazo legal contado da data da intimação que lhes será
feita do arbitramento, nos termos do regulamento n. 255t
de t 7 d,) Março deste anno (art. i6 do citado Reg.
de i842 e Av. de i3 de Janeiro de i857).

Àrt. i9. Havendo entre as dividas activas de herança
~lgumas que se possão reputar incobra,eis ou de difficil
liquidação por in olvabilidade, fallencia ou outras circums
tancias dos devedores, é permittido que os herdeiros pa
guem o impo to sobre o producto das mesmas dividas em
hasta publica no juizo do inventario, ou renunciem asdivi
das para ex.onerarem- e do'pagamento da taxa, recolhendo
se os TespectiV05 titulas ao c fre dos depositas publicos.

§ Unico. Se os devedores rehabilitaI'em-se, serão os
titulas entregues aos interessados, quando os reclamarem,
satisfazendo previamente a taxa ou prestando fiança ido
nea para pagn.l-a em prazo razoavel.

Art. 20. Quanto aos titulos de fundos publico , e acções
de companhias ou sociedades estrangeiras ou nacionaes,
salva a disposiçao do art. 6°, § 3°, erá a taxa regulada pela
cotação média no dia do fallecimento do testado ou in
testado.

§ Uaico. Se os titulos de que trata este artigo não ti
verem cotação, observar-se-ha a respeito delles a regra geral
pre cripta no art. tO. .

Art. 2'1. Das deixas e legados commettidos em egredo
pelos testadores nas cartas chamadas de consciencia pagar
se-ha a taxa, na fórma estabelecida pela re olução de 26
de Julho de t8t3.

Art. 22. O imposto não é extensivo aos fructos e rendi·
mentos havidos depois do fallecimeato do testados ou in
testados (Alv. de 9 de Novembro de 1754, ordem n. 163
de i 2 do Outubro. de '1850).
I
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Art. 23. Oangmento de valor que tiverem os bens desde
a morte do testado ou intestado até a época do pagamento
do imposto 'será attendido a favor ela fazenda nacional para
delle se pagar a taxa devida, bem como o será ..o. prejuizo
da mesma fazenda a perda de valor no caso' de ruina total
ou parcial dos bens de_qne se compuzer a herança (ordem
n. 163 de t2 de Outubro de 1850).

Art. ~4,. Afavor da fazenda publica correráõ os jurQs
lega:es desde que se completar um anno do fallecimento
do testado ou intesta.do, sem que se tenha pago o imposto,
salvo se na fórma da legi lação em vigor o tempo para o
cumprimento do testamento fór maior, ou o da conclusão
do inventario prorogad .

§ Unico. O.:. juros serão cobrados conjunctamente e do
mesmo modo que o imposto. -

Art. 25..O testamenteiro ou inventariante moroso é
pessoal e solidariamente responsavel pelo impo to e seus
juros, guardada a disposição do artigo antecedente (Res.
de 2,1 de Maio de 182t).

·Art. 26. As arrecadações, inventarias e partilhas, serão
feitas pelos juizes da provedoria\ dos orphãos e do civel,
conforme a legislação existente, quando se lhes der prin
cipio dentro de trinta dias contados do fal1ecimento do
testado"r.

§ Unico. Se dentro desL~ prazo se não tiver dado começo
á arrecadação e inventario, o procurador da fazenda obri
gará os testamenteiros, administradores e cabeças do casal,
a virem fazêl-o 'no juizo 'privativo dos feitos da fazenda, e
ahi se seguiráõ os termos expostos no al't. lO' e seguintes
(arts. 7° e 8° do citado Reg. de t84,2)~

Art. 27. O que fica disposto nos artigos antecedentes é
extensivo a todas ~s arrecadações e inventarios actualmente
pendentes, em que houver divida. de taxa de herança ou
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legado, e não tiverem sido julgados por sentença na época
da publicação deste regulamento (art. 9· do citado Reg.
de 184.2).

Art. 28. O procurador da fazenda, pelos meios ao seu
alcance, procurará ter noticia de todas as heranças de fal
lecidos, testados ou intestados, de que se devão taxa, para
promover os inventarios e partilhas, na fórma dos arts. 10
e seguinte.s, corre,pondendo-se com o parocbos, e juizes
de paz e subdelegados do municipio, para lhe fazerem a
parLicip~ção dos que fallecerem e deixarem herança , exa
minando os cartorios dos escrivães dos juize da proíedoria
e do civel, e os livros da distribuição, todas as íezes que
julgar necessario (art. 10 do citado Reg. de 184.2).

·Art. 29. Os testamento que forem aberto no municipio
da côrte, ou nelle tiverem de ser cumpridos, logo depois
de registrados deveráõ ser presentes á recebedoria do mu
niciplO para inscrevêl~os no livro çompetente lançando
lbes a verba da apresentação assignada p€lo administrador
(arts. i7 e '18 do citado Reg. de 184.2).

§ -nico. Nenbum te tamento se poderá mandar defini
tivamenle cumprir sem que conste que se tenha feilo a
referida re:nessa e inscripção, e o juiz que o contrario fizer
incorrerá. na multa de 50S a 100S (eH. art. 17 de Reg.
de 1842).

Art. 30. Ao escrivão do juizo da provedoria de capellas
e residuos, que deix:lr de fazer a remessa do~ testamentos
na fórma do artigo antecedente dentro de oito dia da data
do registro, que dei' certidão ou praticar qualquer outro
acto relativo a testamento crue não esteja inscripto na rece
bedoria, será imposta a multa de 25S a 50S, além da penas
em que incorrer pela responsabilidade (art. 17 do citado
Reg. de 1842).

Art. 3i. Na recebedoria do município c~ fará a iI)scrip
I
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ção dos testamentos de que trata o art. 29, ainda mesmo
daquelles ql;le não instituírem herdeiros e legatarios su
jeitos á taxa.

§ Lo O titulo da inscripção constará do numero que
lhe competir, nome do te tador, naturalidlde, estado, pro
fissão, data do obito, residencia ao tempo deste, data da
abertura do testamento, nome do te tamenleiro e prazo
concedido para o cumprimento das di posições lestamen
taria .

§ ~.o SeriIo designados o herdeiro e legatarios por eus
nomes, natureza LIa herança ou legad , com especificação
do que con istir em dinheiro, apoUces, acções, bens moveis,
semoventes e de raiz, e outros eITeitos.

§ 3.° Abonar-se-hão na inscripção o pagamentos da
taxa á medida que se verificarem.

Art. 32. Os e crivães dos juizos, perante quem se pro
ceder á arrecadação e inventario do bens dos fallecido
inte'tados, cujos herdeiros devão pagar taxa, sãu obrigados
a remetter á estação fiscal os inventarias logo depDis do
encerramento dos mesmos, e os que deixarem de fazer
incorreráõ em uma multa de 25$ a 50S por cada inven
tario.

§ Lo Os juizes ordenaráõ, quando os escrivães o não
tenhão feito, essa remessa, sob as pena do § unico do
art. 29.

§ 2.° EméIuanto não constar do processo que esta for
malidade foi preenchida, não se podera, sob as penas deste
artigo, julgar a partilha, extrallir formaes, certidões de
quinhões, nem passar ou aceitar quitações judiciaes (arts. 11
do presente regulamento, 19 d:) citado Reg. de 184.2 e
e 4,0 do Reg. ele 4, de Junho de 18M».

Art. 33. o principio ele cada trimestre a directoria geral
49 contel~ci9s0 remetter:l ao procurador dos feitos um
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extracto das inscrjpções que se tiver feito no trimestre
anterior na recebedoria do municipio, para proceder ás
diligencias aue 1l1e incumbe o presente regulamento (art. 5°
do Reg. de 4 de Junho de 18M».

Art. 34. Acobrança das taxas devidas de heranças já
inventariadas e partilhadas será promovida pelos meios
executivos, á vista de certidões extrahidas na conformidade
das leis em vigor, depois de inscripta a divida nos livros
competentes do thesouro nacional (art. H do citado Reg.
de 184.2 e art. 9° do citado Reg. de 18M».

Art. 35. Os usofmctuarios actualmente ujeitos á taxa
poderáõ pagar o impo to sobre o usofructo na fárma do
art. 13, requerendo-o ao juiz do inventario, com auiliencia
do procurador da fazenàa.

Art. 36. Os usofructuarios poderáõ pagar a taxa por
uma vez sámente, na fárma do art. 14, em qualquer tempo,
ainda mesmo depois de abertas as contas de usofmcto na
recebedoria do municipio, não devendo, porém, levar-se
lhes em conta o imposto em divida.

Art. 37. A cobrança da taxa do usofructo, no ca o em
que se' tiver aberto a conta na recebedoria do município
aos herdeiros .e legatarios para pagaI-a em prestaçõe an
nuaes, será realizada á boca do cofee, no mez de Julho de
cada anno, annunciando-se e te prazo por editaes com a
necessaria antecipação.

Art. 38. Nenhuma conta de taxa de usofmcto aberta
na recebedoria do municipio se poderá fechar a requeri
mento dos herdeiros ou legatarios, em que e te provem
achar-se extincto o usofmcto, mediante declara ão da
autoeidade judicial no inventario re pectiío, que não ~erá

feita em mostrar-se pago o imposto vencido até a extinção
do mesmo usofructo.

l~
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CAPITULO IV

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 39. A taxa das heranças e legados recabe sobre
todos os bens, qualquer que seja a sua-natureza, moveis,
semoventes ou immoveis, direitos e acções, comprehen
didos os titulas de fundos publicos, ou acções de companhias
ou sociedades estrangeiras, com tanto que tenhão pertencido
ao defunto no momento de sua morte.

§ Unlco. Exceptuão-se da di"posição deste artigo o bens
immoveis, moveis e semoventes, situados em paíz e tran
geiro.

ArL. 40. São comprehendidos nas disposiçõe do presente
regulamento, para o pagamento da taxa das heranças e
legados, os estrangeiros (lei n. 31.7 de 21 de Outubro
de 1.843, art. 31., e Reg. de 4 de Junho de 1.845, art. 1.0),
e "delles se cobrará nos mesmos casos e pela mesma fórma
por que se cobra dos nacionaes.

Art. 41.. O direito do Lhesomo á percepç-o da taxa de
heranças e legados, consistentes em bens situados nas pro
vincias ao tempo da morte dos testados ou in'testado , e
a classificação da respeetiva renda como geral ou provin
cial, se regulará pelas disposições seguinte :

§ i.° Nenh.uma taxa se arrecadará das heranças e le
gados dos testados ou inte tado que fallecêrão antes da
publicação do alvará de 1.7 d Junho de ,1809 qualquer
que seja a época em que tenha sido ou fôr eLIectuada a
entrega e dada a quitação (Alv. de 2 de Outubro de 18i t,
§ 6°, e Dec. de 27 de ovembro de 1. Si2) . '

§ 2.° A taxa das heranças e legados dos testados ou
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intestados, fallecidos desde o 10 de Julho de 1833 até o
ultimo de Junho de 1836, pertence em iguaes partes, por
met.ade, ás rendas geraes e provinciaes, ainda que em
épQcas posteriores se tenha realizado ou realize a entrega
e quitação (lei de 22 de Outubm de 1836, art. 21, e lei
de 24 de Ou'ubro de 1832, arl. 77).

§ 3. 0 A taxa das heran~as e legados dos testados ou in
testados que fallecêrão antes do 10 de Julho de -1.833 per
tence por inteiro á renda geral, posto que 'a entrega e
quitação tivesse lugar dentro do tempo decorrido desde
o 1° de Junho de 1833 até o uLlimo de Junho de 1836 (lei
de 24 de Outubm de 1832, art. 77).

§ 4.° As disposições dos paragraphos antecedentes são
extensivas ao u ofructo de bens que por herança devião
ou devem passar a outrem, devendo a taxa do usofructo
e da herança pertencer no todo á renda geral ou. em par
tilha com a renda provincial, com attenção ao tempo da
morte dos testados ou intestaçlos, sem nada inrruir a época
da entrega e quitação.

Art. 42. A taxa de heranças e legado , con istentes em
bens sitüados no municipio da cõ"rte, set'á pag;l. na ['ecebe
doria do mesmo municipio, qualquer que tenha sido o
domicilio do defunto.

Art. 43. As guias dos escrivães dos juizo , perante quem
se fizerem os inventarias ou se derem a contas testamen
tarias para-pagamento do imposto, serão pa adas em
duplicata, e deveráõconter, além do falLecimento do tes
tador ou ab-intestado natmez da herança ou legado,
declaração do gráo de parentesco do herdeiro ou legatario,
ou de quem ti ver officiado por parte da fazenda, e do soli
citador re~pectivo.

Art. 44. Do prodocto da tax.a de herança e legados,
arrecadado na conformidade do art. 8°, e sem o emprego

44
/-.:-
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do meio executivo, se deduzirá 1. %, sendo 2/3 para o pro
curactor da fazenda e 1/3 % para o sólici tador, pago pelo
thesouro nacional, sem prejuízo da porcentage que com
petir aos empregados da recebedoria.

§ Unico. Da taxa de heranças e legados devida ao the
souro antes da execução do regulamento n. HS6 de 28 'de
Abril de 1.842 se abonará ao procurador da fazenda 2 "lo
e ao solicitador 1. "lo, e esta porcentagem tambem será paga
pelo thesouro nacional.

Art. 45. A taxa de heranças e legados será escripturada
como renda propria do exercicio em que fór exigível, na
fórma dos arls. 24 e 25.

Art. 46. Os livros da inscripção de que trata o art. 31
permaneceráõ na recebedoria do municipio emquanto não
estiverem findo pela declaração do julgamento das contas
dos testamentos, a qual erá feita á vista dos autos, que o
escrivão da provedoria deverá rem~ter dez dias depois da
publicação ela sentença, sob pena ele mulla de C1'!S
a 50nOOO.

Art. 47. O procurador da fazenda, por intel'medio dos
collectores da provincia .do Rio de Janeiro, e os procura
dores-fiscaes, por intermedio dos mesmos agentes fiscae
nas demais provincias promoveráõ o andamento dos inven
tarios, a que ahi se proceder, quando a fazenda nacional
fôr interessada pela taxa, sendo os refef'idos agentes fiscaes
citados e ouvidos, como fica di posto no art. 9. 0

Art. 48. Ao admini tl'ador da recebedoria incumbe igual
mente promover a cobrança da. taxa, dando ao procUl'ador
da fazenda e á' directoria geral das rendas todos os e cla
recimentos sobre omissões ou faltas commettidas de que
tiver nolicia pelos livros da in cl'ipção e por qualquer outro
meio a seu alcance. ,

Art. 1,1,9. Ao juro da mora ele que tra.tão os arts. 24 e 25
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ficão sujeitos os que deverem taxa de heranças, cuja par
tilha tiver sido julgada antes da publicação deste regula
mento, se não realizarem o pagamento no prazo de sessenta
dias, contaüo da publicação do presente regulamento.

§ Unico. Esta disposição não é applicavel ao caso em
que se tiverem adjudicado bens á fazenda, nãO sendo di
nheiro, na fárma do art. DO do regulamento de 28 de Abril
de 1.842, salvo se os elevedores preferirem pagar a taxa,
para lhes serem adjuilicados os mesmos bens,'marcando
lhes para esse fim o novo prazo de dez dias.

Art. DO. Aos actuaes devedores da taxa da decima de
heranças e legados, se no prazo que fôr marcado pelo mi
nistro da fazenda, e espontaneamente se apresentarem na
recebedoria do municipio para solverem seus debitas, po
derá o mesmo ministro conceder um abatimento nunca
maior da importancia do juro legal, deixando de abonar-se
neste caso a porcentagem mar.cada no art. 44.

Art. DI. As questões que se levantarem em juizo, ou
perante as repartições de fazenda, a respeito da obrigação,
applicação, isenção, arrecadação, e restituição do imposto
da taxa de heranças e legados, e bem assim as multas
comminadas neste regulamento, são da exclusiva compe
teneia da autoridade administrativa (Dec. n. 234·3 de 29
de Janeiro de 1:8D9, art. 3°, §§ i o e 2D), pertencendo os
julgamentos das mesmas questões, bem como a imposição
das multas, á recebedoria do municipio, nos termo do
regulamento n. 2DM de i 7 de Março deste anno.

§ Dnico. As multas, em que incorrerem os juizes na
fárma do presente regulamento, serão impostas pelo mi
nistro da fazenda, á' vista da participação ou prova da
falta ou negligenci~, com recurso para o con elho de E 
tado, na fárma do regulamento de Dde Fevereiro de i842.

Art. 52. Pa.ra a imposição das multas dos alvarás de 17
I .J
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de Junho de f809, § f 3, e de 2 de Outubro de i8lf,
admittir-se-hão denuncias perante as repartições fiscaes, e
o procurador da fazenda ou seu ajudante, sendo o producto '
das mesmas multas di tribuido entre o denundante e a
fazenda nacional, na fórma e tabelecida nas di posições
citadas. '

Art. t:i3. FICão revogadas as dispo ições em contrario.

LEI N. HS07 DE '26 DE SETEMBRO DE i867

Art. i 9. O go, erno fica autori ado para expedir um
regulamento uniformisando as regras para cobrança dos
actuaes impostos sobre a transmissão da propriedade e
usofmcto de immovesis, moveis e semoventes, por titulo
oneroso ou gratuito, inle1' vivos ou causa m01'lis, ecompre
hendendo no imposto que os sub tituir sob a denomi
nação de transmissão de propriedade:

i.o A taxa de heranças e legados.

6. 0 O se1l0 proporcional dos quinhões hereditarios e
legados, doações, troca de immoveis e constituição de
emphytheuse ou sub-emphehuse.

§ L o A arrecadação do imposto se regulará pelas dis
posições que seguem :

L" A taxa sobre a transmissão por titulo .successivo
ou testamentario será cobrada no municipio ela côrte:

Em linha recta, na razão do actual 8e1l0 propor
cional.

Entre os conjuges por testamento, t:i %,

A irmãos, tios irmãos dos pais e sobrinhos filhos da
.irmãos l Õ %.



SOBRE O PROCESSO ORPHANOLOGICO 349

A primos filhos dos tios irmãos dos pais, tios irmãos dos
avós e sobrinhos neLa de irmãos, 10 %,

Entre os demais parentes até o decimo gráo contado por
direito CiVli, 1.~ %,

Entre os conj uges, ab-intestato, 1. ~ %,

Entre estranhos, 20 %,

A heranças não excedenLes de lOOS ficão exceptuadas
do imposto.

DECRETO N. 4H3 DE 4 DE MARÇO DE 1.868.

ALtendemlo á necessidade de prereni!' os conflictos que
se podem dar entre a fazenda geral e provincial na arre
cadaç'Io do impo to da transmissão das heranças c legados
de apolic s, e fixar regras para a me ma ar(ecadação,
e tendo ouviào a ecção de fazenda do comelho de Es
tado, hei por bem, á vista do art. 20 da lei n. HS07
de 26 de Setembro do anno passado, decretar o se
guinte :

Art. L o O imposto da tran missão das heranças e le
gados consi tentes em apolice da divida publica fundada

I e seus juros perlencerá exclu ivamente á renda geral,
qualquer que seja. o domicilio do defunto.

§ Unico. Das heranças e legado consistentesem -apolices
provinciaes não se cobrará o imposto paraa renda geral.

Art. 2. 0 O pagâri::lenLo do imposto poderá ter lugar na
estação fiscal do di tricto em que se achar a repartição
que tiver a seu cargo a transferencia das apolices, ou em
que se proceder ao inventaaio do bens do faUecido tes
tado ou in te tado.

A.rt. 3,0 Nenhuma trélll ferencja de apolice" por titulo
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successivo OU testamentario se effectuará na caixa °da
amortização, nas caixas íi]jaes e the ouraria de fa
zenda, sem que conste o pagamento prévio do imposto
da herança ~legado.

Art. 4.° Nenhum pagamento de juros de apolices e
rea]jzará do i o de Jull10 de 1.868 em diante- na caixa
da amortiza.ão, nas caixas filiaes e thesoura.rias de fa
zenda, a pl'ocnradores, sem que apresentem certidão de
vida dos possuidores, salvo se a existencia destes cons
tar. dos documentos para esse fim exhlbidos.

§ Unico. A. certidão de vida produzirá effeitopor dous
annos.

A.rt. 5/ As repartições e func ionarios publicos geraes
-e p1'Ovinciaes no actos de seu officio fiscalizaráõ o pa
gamento dos impostos, devidos tanto á fazenda geral, como
á provincial, da transmissão de apolices, por ti tulo sue
cessivo ou testamentaria.

Art. 6.° O imposto de que teatâo os artigos antece
dentes será cobl'ado das heranças e legados dos fallecidos
testados ou intestados dépois da publicação do pl'esente
decreto nos pel'iodicos em que se publicarem os actos
ofliciaes na côrte e na provincia.

DECRETO N. 4355 DE n DE ABRIL DE 1.869.

Usando da autorisação conferida pelos al'ts. 1. 9 e 31.
da lei n. 1. 507 de 26 de Setembl'o de 1.867, e tendo
ouvido a secção de fazenda do conselho de Estado, hei
por bem ordenar que na al'l'ecadação do imposto de
~ransm!ssão de. propl'iedade se observe o regulamento
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que com este' baixa, assignado pelo visconde de Itabo-
- rahy, conselheiro de Estado, senador do Imperio, presi

dente do conselho de ministro , ministro e secretario de
E tado do negocios da fazenda e {lresidente do tribunal
do thesouro nacional\ que assim o tenha entendido e faça
executai'. Palacio do Rio de Janeiro, -em i 7 de Abril
de i879, quadragesimo oitavo da independencia e do
Imperio.

Com a rubrica de S. 1\'1. o Imperador.

Vi.sconde de Itabo1'ahy.

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO DESTA DATA

N. 43Õõ.

Art. i. Q A taxa de heranças e legados, a siza do ben
de raiz, a meia siza dos e cravo , o imposto de enda de
emblrcações nacionaes e estrangeira, e o novo direito
de dispensl da I i da amOI'Lizl).O, de habilitação para
haver heranças, de insinuaçio ue dOl.ães ue licença para
sllbrogaçIo de bens inalienaveis, ficão substituiuos pelo
imposto de trarrmissão de pl'Opriedilele (lei D. iõ07 de 26
de Setembl'O ele i 867, art. ,t9).

Art. 2. 0 E'te impo to recahe sobre a tran ferencia da
propriedade ounsofmcto de bens immoyei, mov is e
semoven.tes, nos casos de ignados no presente regu
lamento.

Art. 3. 0 E' devido, na conformidade da tabella annexa:
L o D1S heranças por te tamento e ab intestato, e dos

legados.
I lo>
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Art. 4. 0 Serão mantidas as isenções até hoje decretadas.
§ Unico. São tambem isentos do imposto de transmissão:

15. o As heranças não excedentes de :lOOS, não e com
prehendençlo n'esta expras ão as quotas hereditarias.

Art. 15. 0 São sujeitos ao imposto de transmissão:
L o Os bens immoveis, moveis e semovenLes, situados

ou existentes no Imperio.
2.o As apolice.., da di vida publica inLerna (decreto

n. 411.3 de 4 de Mlrço de 1.868).
3. o 6s titulas de divida I ublica e traogeira, as acções

de, companhias nacionaes ou estrangeiras, e o cl'editos e
dividas aClivas; que seguiráõ o domicilio, ou a pe oa do
transmi SOl' ou credor.

4.0 Os direiLos e acçõe~ relativos aos ben de que Lralão
os numeras anLecedentes. .

Art. 6. o Para o pagamento do imposto o valor dos bens
transmitLidos será:

L o Nas heranças e legados, os dos inventarias.
§ Unico. Quando atran missão se elIectual' por LitLUO

gratui to, o imposto será sempre lançado sobre o valor
della, liquido de dividas e encargos, nos Lermos dos regu
lamentos acLuaes.

Art. 8.0 O imposto de transmis ão será pago por inteiro
pelos adquirenLes dos bens; nas p rmutações, por ambos
os permuLantes; nas anematações e adjudicações, metade
por conta do executado emetade pelo arrematante ou adju
ilicatario.

§ 2.0 Os co-herdeiros respondem solidariamente pelo
pagamento do imposto da transmissão causa mortis.

Art. 9. 0 Nas transmissões simulLaneas de immoveis e
moveis, ainda quando estes se não reputem immoveis por
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direito, o imposto será cobrado na razão da taxa dos bens
de raiz sobre o valor ou preço total.

§ Unico. Exceptuão-se da disposição d'este artigo:
i. a Os contratos e actos em que se estipular designada

e especialmente preço para 8S moveis.
2. a Os contratos e actos, que comprehenderem escra

vos, devendo pagar-se destes, em todo o caso, o imposto
de transmissão de escravos.

Art. i i. A taxa de heranças e legados de usofructo
será paga por uma vez sómente, na fórma do art. 7·, n. 5,
não estando aberta a conta do usofructo na recebedoria
do municipio ao tempo da publicação deste regulamento.

§ Unico. Os devedores da taxa lançada na referida
repartição serão' admittidos a pagal-a nos termos deste
artigo, fechando-se-Ihes a respectiva conta.

Art. i2. A disposição do art. 70 do regulamento annexo
ao decreto n. 2708 de 15 de Dezembro de 1860 não é appli
caveI aos inventarios em que só houver herdeiros, neces
sarios.

Art. 14... O imposto de transmissão não poderá ser resti
tuido, salvo:

La Quando o contratu ou acto, de que se tiver pago o
imposto, não chegar a effectuar-se.
I 2.• No caso de nullidade de pleno direito do contrato, ou
acto formalmente pronunciada pela lei em razão de preteri
ção de solemnidades, visivel pelo mesmo instrumento ou por
prova litteral (decreto n. 737 de 25 de Novembro de i850,
art. 68~ § i a) .

3.· Nos outros casos de nullidade absoluta do contrato
ou acto, sendo dp.cretada pela au oridade judiciaria, depois
de regular e contradictoria decisão entre as partes.

§ Unico. As reclamações deveráõ ser intentadas dentro
45
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do prazo de cinco annos; mas as questões judiciaes, de
cuja solução elias dependão, interromperáõ a prescripção.

Art. i5. Das decisões proferidas pelos chefes das repar
tições fiscaes sobre questões relativa ao imposto de traDS
missão de propriedade, e sobre as multas comoinadas neste
regulamento, caberáõ os recursos facultado pelo decreto
n. 234.3 de 29 de Janeiro de '1859, arts. 3°, § iO, e 27.

§ i.° Os collectores e administradores de mesas de rendas
recorreráõ ex-officio na provincia do Rio de Janeiro para o
tribunal do thesouro nacional, e nas outras provincias para
as thesourarias de fazenda, das decisões favoravei ás partes
em materia de restituição do imposto ou das multas.

§ 2.° Os recursos, tanto voluntarios, como necessario,
serão interpostos dentro do prazo de trinta dias, cont dJS
da intimação ou publicação das decisões, tendo effeito sus
pensivo os que versarem sobre restituição.

§ 3.° No caso de denuncia por sonegação do imposto, as
partes interessadas deveráõ justificar o facto em juizo, ex
hibindo depois os documentos necessario perante a auto
ridade admiuistrativa competente, que procederá como de
direito fôr.

Art. '16. Os' tabeUiões ou escrivães, que tiverem de la
nar instrumentos, termos ou escripturas de contratos, ou
actos judiciaes, on de extrahir instrumentos, que por qual
quer modo operem ou venhão a operar transmissão de Pl'O
priedade ou usofructo, sujeita ao imposto, exigiráõ prova de
pagamento deste.

§ Unico. Oconhecimento será transcripto litteral ~ inte
gralmente na escriptura, no termo de convenção ou instru
mento.

Art. i 7. Não se podirá fazer inscripção ou transcripção
de titulos sujeitos ao registro hypothecario, e dos quaes se
devão direitos, sem que se mostre que estes forão pagos.
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Art i8. Os tabelliãe&, escrivães e officiaes publicas, que
infringirem as disposições dos arts. i 6 e i 7, incorreráõ,
além das penas comminadas na legislação em vigor, na
multa de 2:SS a 508000.

Art. i9. O imposto de transmissão de propriedade será
e cripturado como renda do exercicio em que fôr pago'.

Art. ~O. Ficão revogados o art. 4,0 do decreto n. lH 13
de 4. de Março de i868 e todas as disposições em contrario
a este regulamento.

TABELLA ANNEXA AO REGULAMENTO, QUE ACOMPANHA o DECI\ETO

N. 4355 DE i 7 DE ABRIL DE i869.

;) »

to ))

{fS )

HS ))

15 ))
20 »

Tnnsmissão pOl' titulo successivo ou testamentario, no
municipio da côrte:
Em linha recta, sendo herdeiros necesiarios.
Não sendo necessarios .
Entre os conjuges por testamento.
Airmãos, tios irmãos dos pais e sobrinhos filhos

dos irmãos. . ..
Aprimos filhos dos tios irmãos dos pais, tios ir

mãos dos avós.e sobrinhos netos de irmãos .
Entre os mais parentes até odecimo gráo contado

por direito civil .
Entre os conjuges abintestato .
Areligiosos professos e secularisados, qualquer

que seja o gráo ou a linha de parentesco.
Entre'estranhos .

II Doações inter vivos:
Em linha recta, sendo herdeiros necessarios.
Não sendo necessarios
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Entre os conjuges .
A irmios, tios irmãos dos pais e sourinhos filhos

dos irmãos.
Aprimos filhos dos tios irmãos dos pais, tios ir

mãos dos avós e sobrinhos netos deirmãos .
Entre os mais parentes até o decimo gráo con

tado por direito civil .
Entre estranhos .
III Compra e venda, arrematação, adjudicação,

dação in solutum e actos equivalentes de
immoveis, quer por sua natureza, quer por
seu destino, quer pelo objecto a que se appli
cão.

As permutações pagaráõ do menor dos valores
permutado ou de qualquer delles, se forem
iguaes .

Da differença se a houver, mais.
IV Compra e venda, arrematação adjudicaçao,

daçao, in solutum e actos equivalentes de
embarações nacionaes ou estrangeiros .

As permutações pagaráõ do menor dos valores
permutados ou de qualquer delles, s.e forem
iguaes .

Da differença, se a houver, mais
V Compra e venda, arrematação, adjudicação,

dação in solutum e actos equivalentes de es
cravos no municipio da côrte .

As permutações pagaráõ do menor dos valores
permutados, ou de qualquer deltes, se forem
iguaes . . '.

Da differença" se a houver, mais .
VI A acquisição de immoveis pelas corporações

de mão morta mediante licença do poder

2 »

3 »

.\ Y>

6 »

6 »

2 »

1/10 ))
2 »
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competente, além 'iireitos, que devidos
forem do titulo de missão, na conformi-
dade da presente 1abella:

Por ti lula gralui to
Por titulo oneroso.
VII Aconstituição de emphyteuse ou de sub-em

phyteuse .
... Da joia, se a houver, mais.

VIII Cessão de privilegio de qualquer emprego
com aulorisação do poder competente, antes
de realizàda a I3mpreza ou de seu effectivo
gozo, excepto a dos assegurados pela lei
de 28 de Agosto de i8~O.

IX Venda em leilão, arrematação ou adjudica
ção 4e bens moveis, não sendo escravos ou
embarcações .

se os bens pertencerem a massas fallidas.
X Da subrogação de bens inalienaveis, na com

formidade das leis, por apolice da divida pu
blica

Sendo de bens não dotae por outros bens
Nos demais casos .
(a) XI Todos os actos translativos de immoveis

sujeitos á tl'an cripção, na conformidade da
legislação bypothecaria, além dos direitos,
que devidos. forem do titulo de transmi ão.

2 »

-lO »

2 »

(al Além dos 6 0[0 que cobra-se dos actos de transmissão referidos
no Si 3°, não póde ser (!) l/lO % que exige o Si 11 desta tabel1a por todos
os actos translativos de immoveis sujeitos á inscripção na conformi
dade da lei hypothecaria. pois do contrario doar-se-hia duplicata de
pagamento do impesto da transmissão.- Av. n. 19 <le 16 de Jaueiro
de 1871.
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AVISO N. 46 DE 4 DE FEVP- mo DE i87.

Declara que a remissão de dividas feita por um herdeiro,
no inventario, não está sujeita ao imposto de transmi são
de propriedade, visto não dar-se em tal c-aso. a alienação a
titulo oneroso.

AVISO N. 71 DE 22 DE FEVEREII\O DE t87t

Solvendo duvidas suscitadas na execução do decreto
ri. 4355 de 17 de Abril de "869, declara, que a transmissão
da nua propriedade, isto é, do dominio directo desligado
do util, está tambem sujeita ao imposto regulado nesse
decreto.

AViSO N. 369 DE 7 DE NOVEMBRO DE 1871

Firma a competencia da autoridade administrativa para decidir que
sobre materias de imposto. e indica as providencias adequadas
para a cobrança do impc sto de transmissão em um inventario.

Tendo sido ouvida a secção de fazenda do conselho de
Estado sobre a mater:a exposta pelo Dr. procurador dos
feitos da fazenda da côrte, no oJ'ficio que a V. S. diri
gia em 4 de Agosto do anno passado, n. 95, e no qual
consultára : 1", se, contemplado Rodrigo Delfim Pereira
como legatario de parte da terça no testamento, com
que falleceu seu sogro o c0mmendador Manoel Maria
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Bregaro, devêra ou nã , conforme o disposto no art. 3'
§ 2° do decreto n. 2078 de ~ 5 de Dezembro de i860,
pagar o 1 posto devido pela transmissão dessa parte da
terça, visto como nos termos do seu contrato ante-nup
cial se estipulára rigorosa exclusão da communhão;
2°, qual o recurso a seguir-se se o herdeiro instituido ne
gar-se a satisfazer o imposto; foi a mesma secção .de
parecer:

Quanto a primeira parte, que a recebedoria do Rio de
Janeiro deve exigir o imposto de transmissão de proprie
dade do referido genro e inventariante do finado commen
dador ManoelMaria Bregaro, pois que fôra elIe contemplado
indevidamete na disposição benefica, havendo, á vista do
contrato ante-nupcial, rigorosa exclusão da communhão
de bens, o qual só cessará no caso de el.istencia de fi
lhos, quando se désse separação de matrimonio, ou
falIecimen to.

Quanto á segunda parte, que o recurso a seguir-se, reali
zada a hypothese prevista, é para a autoridade adminis
trativa, por isso que a autoridade judiciaria não tem
jurisdicção para a classificação de impostos, sua arre
cadação e recurilos, c mo se acha di posto no art. fH
do regulamento n. 2708 de i5 de Dezembro de 1860
e art. HS do regulamento n. 4355 de i 7 de Abril
de i869.

AVISO N. 46 DE i6 DE FEVEREIRO DE i872 (FAZENDA)

Illm. e Exm. Sr.- Para que se possa executar o dis
posto no art. 3°, § i °n. 2 da lei de 28 de Setembro de i87!,
rogo a V. Ex. se digne dar as necessarias ardeu aos juizes
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de primeirainstancia deste muni;~io para que de ora em
diante, por occasião de se liquidar o imposto de trans
missão de propriedade das heranças, nos pl'oces os de in
ventario e outros, que perante elies correrem, fação dis
tinguir a quota relativa ao imposto dos escravos da dos
demais bens, conforme solicitou o administrador da rece
bedoria do Rio de Janeiro em ofticio n. 6 de 3 do corrente
mez.- Visconde do Rio-Branco.

AVISO N. i60 DE 28 DE ABRIL DE i873

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a S. M. o Imperador o
olicio de V. Ex. de 3i de Março ultimo, sob n. 88, acom
panhado do que lhe dirigio o juiz municipal do termo de
Itabira, consultando se o julgamento da liquidação de con
tas de mais de 500$, nos processos de inventario, para
serem pagos os impostos provenientes de legados, compete
ao juiz de direito ou ao juiz muni!~ipal.

E o mesmo augu to senhor manda aclarar a V. Ex.
que q. decisão de que trata, versando sobre um incidente e
não pondo termo á causa-em primeira instancia, pertence
ao juiz municipal, conforme a doutrina do aviso expedido
ao presidente da provincia da Bahia em, i5 daquelle mez.
Manoel A.ntonio Duarte de A.zevedo.



SORRE o PROCESSO ORPHANOLOGICO 361

DECRETO '. 558'1 DE 31 DE MARÇO DE 1874

Dá reguLmento para arrecadação do imposto de transmissão de
propriedade.

CAPIT LO I

DO IMPOSTO DE TRANSlInSSÃO

Art. 1. 0 O imposto de transmi são de propriedade, e ta
belecido pelo art. 19 da lei n. Hi07 de 26 de Setembro
de 1867., e decreto n. 4355 de 17 de Abril de '1869, recabe
sobre a transferencia da propriedade ou usofructo de bens
immoveis, moveis e scmoventes, nos caso que designa
o presente regulamento e na fórma da tabella annexa.

CAPITULO II

DA:' TRANSMISSÕES CAUSA lUORTIS

Art. 2.° Oimposto de tran missão de propriedade por
ti tulo de successão legi tima ou te tamen taria (AI". de 11
de Junho de 1809, §§ 8° e 9°' Decr. n. 2i08 de Ui de De-
zembro de 1860, art. 1°) é devido: '

L° Dd b.ms moveis, immoveis e semovente , situado
ou existentes no municipio da côrte;

2.° De apolices ela divida publica interna (Decr. n. 4H3
de 4. de Março de 1868, art. '1°) ;

46
J I
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3.° De titulas da divida publica estrangeir'a, acções de
companhias nacionaes ou estrangeil'as, creditos e dividas
activas, cujo tran missor ou credor tiver domicilio no mu
nicipio da côrte.

Art. 3.· São herdeiros necessarios os descendentes e
ascendentes successiveis ab intestato (Decr. n. 1343 de 8
de Março de 181>4; Decr. n. 2708 de 15 de Dezembro

. de 1860, art. 3°).
Art. 4.° Dos filhos naturaes reconhecidos por escriptura

publica ou testamen to, endo-Illes judicialrnen te con testada
a qualidade de herdeiros forçados, cobrar-se-ha a taxa a

. que são sujeitos os.estranhos, salvo o direito de restituição
quando o reconhecimento fôr confLrmado por sentença quú
se tornar irrevogavel (DecI·. cit., art. 3°, § 1°).

Art. 5.' Aherança' ou legado de é\fIim de qualquer
gráo a CODj uge sujei to ao regimen da communhão
pagará taxa segundo o gráo de parentesco entre o in titui
dor e o instituido, cobrando-se a que fôr applicavel a es
tranhos quando o instituido fôr casado por outra fórma
(Decr. cit., art. 3', § 2', combinado com o art. 19 da lei
de 26 de Setembro de i867).

§ Unico. Tambem se consideraráõ estranhos, para os
effeitos deste regulamento, os· adoptivo (Decr. cit. )
art. 3', § 2').

AI't. 6.· Ofiduciario e o fidei-commissario pagaráõ a
taxa correspondente ao gráo de eu parentesco com o tes
tador, sendo, porém, devida a corre pondente ao gráo de
parente co entre os mesmos fiduciario e fidei-commi sai'io,
quando ente apenas tiver direito ao que restar, por ser fa.
cultado áquelle o direito de dispôr (Ord. n. 289 de 12 de
Outubro de 1870).

Art. 7.' Os filbos de pai ou de mãi que pàssar a segnndas
nupcias, e succederem em ben hereditarios de irmão pre-
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defuncto (Ord, liv. 4°, til. 91, § 2°), são sujeitos ao im
posto como irmãos.

Art. 8.° Nos casos de curadoria e successão provisoria
(Ord., liv. 1°, tit. 62 § 38. Regimento do desembargo do
paço § 50; Reg. n. 2433 de Ui deJunho de 1.81'í9, art. 47)
é exigivel o imposto, salvo o direito de restituição, appare
cendo o ausente (Decr. n. 2708 de i860, art. 4°).

Art. ~.o Adoação ca'/,bsa-mortis, por ser equiparada a
legado, é sujeita a imposto ao t mpo de tornar-se effectiva.
(Decr. n. 2708 de 1.860, art. 5°).

Art. W. Da deixas e legados commeLtidos em segredo,
nas cartas chamada de conscieocia, a taxa será cobrada
na (orma. estabeLecid~l, pela re OlllÇão de 26 de Julho de
1813 (Dvcr. de 1860, art. 2t).

ArL. li. O imposto não é extensi vo aos fructos e rendi
mentos havidos depois do fallecimento elos testados e
iote tados; (Decr. eH., arL. 22. Alv. de 9 de Novembro
de i754).

ArL. 12. O valor dos bens para pagamento da taxa será
o do tempo em que o imposto se tornar exigível (Decr.
ci t . art. 23).

CAPITULO III

DÁS ISENÇÕES DO IMPOSTO NA TRANSMISSÃO « CAUSÃ-MORTlS»

Art. i 3' São isentos do imposto:
i .° Os legados de propriedade ou usofructo 'deixados á

anta casa da misericordia e aos expostos, ao recolhimento
e hospicio de Pedro II, como partes integrantes do sen

I
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institu O, e ao recolhimento de Santa Theresa (Decr. cit.,
al't. 6°, n. i), com ex ep",ão dos legados pi s não cumpri
dos (Ord. n. 9 de J8 ue Agosto de i8 .1':i) ;

2. o Os premio ou Ieg"ldo ao te tamenteiros, até a im
portancia da vintena, sendo esta arbiLrada na fórma do
Decr. de 3 de Jull10 ele 1854· (Resol. do iO de Julho
de i8i7; D cr. e art. cit. n. 2) ;

3. 0 As heranças não excedentes de LOOS, nio 'se com
prehendendo nesta expre são as quotas hereditarias (lei
n i507 de 26 de Setembro de i867, art. i9; Decr. n. ],355
de 17 de Abril de '1869, art. 4.', n. 5);

4,.0 A alforria ou doações ele liberdade em te tamento
e os legados para e:. e fim (D CI'. cit., art. 6° n. 4, Lei
n. 204,0 de 28 de Setembro de i 871, art. 11,°, § 6°) j

5.0 O legados de propriedade ou usofl'ucto ás caix:as
economicas, monte-pios ou de socc 1'1'0 e sociedades de
soccorros mutllo , organi adas na fórm da lei n. 1.083
de 22 de Ago to de 18ÔO (Decr. e art. ci t. n. 5) j

ti .. Os legados e heranças de proprietlade litteraria e
artística;

7. o Os legados e heranças ao Estado, pl'Ovincia ou mu
nicipio ;

8.0 Os legados a estabelecimentos de emancipação de
escravos, e de educação de menores ingenuos filhos de es
cravos (Decr. fi. tii 31> de i 3 de Novembro de i872,
arts. 64 e 69).
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CAPITULO V

365

DAS ISENÇÕES DO IlIIPOSTO NA TRANs~nS8l0 « INIBR-VIVOS »

Art. 23. Silo i ento do imposto:

3.° A torna ou rep si.ões em dinheiro, pelo exce.. ~o
de ben lançarIa a um herdeiro ou oci , excepto se os
ben forem parLi veis ou se houver concerto para que uma
das parte fique com bens de valor superior ao seu quinhão
pagando-s ne. tes casos o imp "to da compra e venda
(cap. 6·, § 4.0 dos artigos da Sizl de 27 de S tembro
de 1476) .

4. o A acquisição feita por algum herdeiro no acto da
partilha do b"o do espolio, como indemnÍ ação do paaa
menta do imposto de que trata o art. 2° de~le regulamento
(Decr. de 28 de Abril de 18[..~, art. 50; Decr. de HS de De
zembro de i86Q; art. i2).

CAPITULO VI

DO VALOR DOS BEN PARA o PAGAMENTO no IMPO TO

Art. 24·. Para o pagamento do imposto o valor do bens
Lran mittidos erá:

I.o Nas hel'anças e leg;l.llos, o do inven larios.

Art. 20. A lifJuirlação tio pr ço quando e te não puder
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ser calculado á vista dos titulos de acquisição ou das de
clarações da parte, ou havendo fundada suspeita-de fraude,
regular-se-ha pelas disposições seguintes:

L" O valor dos bens livres em geral será arbitrada por
peritos;

2." O da constituição do empbyteuse ou sub-emphyteuse
será a importancia de vinte fóros, e da joia se a houver;

3." Do dominio directo, o de vinte fóros e um laudemio ;
~.' Dos bens emphyteuticos o do predio livre, deduzido

o do dominio dil'ecto; e dos bens sub-emphyteuticos, es e
mesmo valor, deduzidos vinte pensões sub-emphyteuticas,
equivalentes ao dominio do empbyteuta principal'

n." Do usofruto vitalicio, o producto do rendimento de
um anno multiplicado por cinco; e do temporario, o pro
ducto do rendimento de um anno multiplicado por tautos
quantos forem os do usofructo, nunca excedendo de
cinco;

6.' Da propriedade separada do usofructo, o producto do
rendimento de um anno multiplicado por dez;

7." Das pen ões vitalicias, o producto da pensão de um
iluno multiplicado por cinco;

8." Das acções de companhias e dos ti tulos da di vida
publica, o médio do mercado.

CAPlTULO VII

DISpOSIÇÕES GERAES

Art. 27.
§ 2.° Os co-herdeiros respondem solidariamente pelo

pagamento do imposto de transmissão causa-mortis.
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Ar't. 28. O pagamento do imposto realizar-se-ha :
'.

3. o Da ,transmissão causa mortis de immoveis, moveis
e semoventes, situados ou ex.istentes no dito municipio,
na recebedoria do Rio de Janeiro (Decr. cito de 1860,
art. /1-2) ;

4. o Da transmissão cal.tsa-rnortis de apolices' da divida
publica intel'l1a, no lugar da repal'tição encarregada da
transferencia OJ no do illventario (Decr. n. 4.113 de 4. de
Março de -1868, art. 2°);

5.o Da tr:tl1smissão causa mm't-is de ti tulos de divida
publica estrangeira, acções ue companhias nacionaes e
estrangeiras, crdl1itos e dividas activas, cujo trausmis ar ou
credor tiver dlJmicilio no municipio da córte, na recebedo
ria do Rio de Janeiro ou na estação fiscal do di tricto em
que proceder-se ao inveutario.

Al't. 29. O imposto de transmissilo de heranças e lega
dos de usofmcto será pago por uma vez, cessando, do 10 de
Julho deste anno em diante, a.cobrança eJfectuada por meio
das contas abertas na recebedoria antes da execução do
regulamento n. 4·355 de 17 de Abril de 1869.

Art. 30. A disposição do art. 70 do regulamento de 15
de DeZembro de 1860 não é applicavel ao inventarios, em
que só houver herdeiros necessarios.

Art. 31. A. favor da faz nela publica ontar-se-hão os
juros legaes desde que dçcorrer um anno completo do fal
lecimento do testado ou intestado, alvo e !louvei' maior
prazo para o cumprimento do testamimto ou e (ôr proro
gado o tempo da conclusão do inventario.
• Os juros do imposto de propriedade separada do usofructo
são devidos depois de um anno da extincção do usofructo;
no caso de fideicDmmisso, .depois de igual prazo, contado

I
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do dia em que a propriedade passar do domínio do fiducia-
rio para o do seu successor. .

Art. 32. O testamenteiro ou inventariante moroso é
pessoal e solidariamente re ponsavel pelo impo -to e res
pectivos juro, guardada a dispo ição do artigo antecedente
(Decr. cít., art. 25; Res. de 2f de Maio de 182f).

Art. 33. O pagamento do imposto de tran missão inter
vivos effectuar-se-ba antes de celebrad.o o acto que o rea
liza, mediante guia dada pelos tabelliães, escrivães e outros
officiaes publicas, ou escripta pelas partes interessada ; e
o de transmissão causa rnortis, nos termos do regulamento
de f5 de Dezembro de f860, na parte que continúa em
vigor.

Art. 34.. O jmposto de transmissão, quando devida
mente cobrado, não poderá ser restituido, alvo:

Lo Quando o contrato ou acto de que se tiver pago o
imposto, não se" etTectuar;

~.O No caso de nullidade de pleno direito do contrato,
ou acto, formalmente pronunciado pela lei em razão de
preterição de solemnidades, visi vel pelo mesmo instru-

o menta ou por prova litteral (Decr. n. 737 de 25 de No
vembro de {850, art. 684., § f 0) ;

3.o Nos outros casos de nuUidade ab oluta do contrato
ou acto, sendo decretado pela autoridade judiciaria, depois
de regular e contradictoria di cussão entre as parles.

§ Lo As reclamações devem ser intentadas dentro do
prazo de cinco annos; interrompendo-se, porém, a pres
cripção pelas questões judiciaes que sobrevierem.

§ 2. 0 A decisio é da excl usiva compelencia da autori·
dade ad,roinistrativa.

Art. 35. Das decisões proferidas pelos chefes das repar~

tições fiscaos, sobl'e questões relativas ao imposto e ás
multas, de que trata este regulamento e o de 15 de Dezem-o

II
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bro de t860, arts. 30, 32 e 4.6, caberáõ os recursos facul
tados pelo decreto n. 2343 de 29 de Janeiro de 1859,
arts. ~o, § iO e 27.

§ Unic('. As multas, em que inCOrI'el'em os juizes, con
forme o citado decreto de 1860, art. 29, serão impostas
pelo ministro da fazenda, com recurso para o conselho de
Estado.

Art. 37. No caso de denuncia por sonegação do imposto
os interessados deveráõ justificar o facto em juizo, exbi
bindo depois os documentos necessarios perante a autori
dade administrativa competente, que procederá como de
direito fôr.

Art. 4.2. Adefraudação do imposto será punida com a
multa de 1.0 °/0 a 30 "lo do valor dos bens, repartidamente
entre o comprador e o vendedor, e nos mais cacos entre os
interessados, que tenhão concorrido para a Iraude.

§ Unico. No caso de imposição de multa, por sonegação
do imposto de transmissão de heranças e legados, não se
pagaráõ os juros de que trata o art. 31.

.
Aet. 44. Ficão em vigor os capitulas 3° e 4.° do regula

mento de i5 de Dezembro de i8BO, na parte relativa ao
processo de arrecadação e fiscali ação do imposto. de trans
missão CcllUsa mo?,tis.

TABELLA ANNEXA AO REGULAMENTO QUE ACOMPANl'lA o DECRETO

N. 1:1581 DE 31 DE MARÇO DE 1874

I. Transmissão por titulo successivo ou testamen
tario:

47
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Em r ha ' ela S I s~ndo herdeiros neee.ssarios.
ln I e l nao sendo necessanos. .

Entre os conjuges por le: lamento
A. irmãos, tios irmãos dos p).tis, lios irmãos dos

.avós e sobrinhos nelos de irmãos.
Entre os mais parentes até o decimo grão, con

tado por direito civil.
Entre os conjuges ab-intestato.
A religiosos professos esecularisados, qualquer

que seja o grão ou a linha de parentesco.
Entre estranhos.

X. Todos os actos translativos de immoveis
sujeitos ã lranscripçao, na conformidade ela
legislação bypothecaria, além dos direitos
que devidos forem do titulo de transmissão.

AVISO N. 422 DE 9 DE OVElIiBRO DE 1.874

tO »

US. »
1.5 »

i5 »
20 »

Communico ao Sr. administrador da recebedoria do Rio
de Janeiro, para seu conhecimento e devidos elfeitos, que
o tribunal do lbesouro nacional resolveu deferir o recurso
que para q mesmo tribunal interpõz Manoel Moutinho de
Avilez Carvalho dos despachos do Sr. -administrador, de 27
de Fevereiro e'17 de Abril deste anno, exig.indo do recor
rente o pagamento do imposto de tran missão de pro
priedade -de bens de raiz, que de mais recebeu no inven
tario e partilha dos bens deixados por sua sogra, com
obrigação de fazer reposições ou tomas a varios herdeiros,
e sobre o qual informou o dito Sr. administrador em o:fficio
de 9 de Maio ultimo; porquanto, dos documentos com
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que o recorrente instruio o seu recurso, vê-se que a par
tilha foi feita por acto exclusivo do juizo, sem ter havido
accorelo'pu intervenção das partes interessadas, caso unico
em que o imposto era exigivel, nos termos do regulamento
ele i 7 ele Abril de i869, que eleclarou em vigor todas as
excepções ÇLnteriores, e entre outras, as do capitulo 6°,
§ 4°, dos artigos ela sizas de 27 de Setembro de U,76.

Rege na provincia do Rio de Janeiro a cobrança do im
posto de decima elas heranças e legados o

DECRETO N. 2099 DE 26 DE DEZEIIIBRO DE i874-

Al't. i.o O selto de herallças e legado, estabelecido pelo
alvará de i 7 de Junho de i809, §§ 8° e 9°, é o imposto
devido pela tl'ansmi são, uso e gozo da propriedade por
titulo de succes ão legitima ou testamentaria.

Art. 2.0 O imposto será cobrado do modo seguinte:
§ i.° Pela transmissão da propriedade ab intestato:
L Em linha recta, sendo os herdeiros necessarios, gra

tuito.
II. Entre os collatel'aes do segundo gráo, contado por

direito civil, to % do valor liquido da herança.
III. Entre os demais parente até o decimo gráo, COn

tado por direito civil, e entre os conjuges, HS %,

§ 2.0 Pela transmis ão de propriedade por titulo testa
mentario:

I. Em linha recta, sendo os· herdeiros necessarios,
gratuito.

II. Entre os conjuges, havendo communhão de bens, 5%,

III. Entre os collateraes do segundo gráo, contado por
direito civil, e entre o conjuges, não havendo communhão
de bens, to 0;..
I
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IV. Entre os demais parentes, f5 %,

V. Entre os estranhos, 20 D/•.
Art. 3.· São herdeiros necessarios os ascendentas e des

cendentes successiveis ab inlestato.
Art. 4.. 0 Os filhos naturaes, reconhecidos por e c.riptura

publica ou testamento, nos termos da lei de 2 de Setembro
de f84.7, pagaráõ o se1l0 da herança a que são sujeitos os
estranhos, quando em juizo fôr contestada a sua quali
dade hereditaria, salvo o direito de restituição, quando o
reconhecimento fôr confirmado por sentença passada em
julgado.

Art. 5.· Os ascendentes e descenden tes por affinidade
não pagaráõ imposto, se a acquisição realizar-se, havendo
communhão de bens.

Os adoptivos, porém, reputar-se-hão estranhos, para
serem, como taes, sujeitos ao pagamento do imposto
devido. '

Art. 6. 0 Os filhos de pai ou mãi que passar a segundas
nupcias e succederem em bens hereditarios do irmão pre
defunto, nos termos da Ord., liv. 4.., tit. 91, § 20

, estão
sujei tos ao imposto como irmãos.

Art. 7. 0 Nos casos de curadoria e successão provisor\a
é exigivel o imposto, salvo o direito de restituição, appa
recendo o ausente.

Art. 8.0 A doação causOrIJ'I'l,Q?,tis é sujeita a imposto ao
tempo de tornar-se effectiva.

Art. 9.0 Nas deixas e legados commettidos em segredo
pelos testadores, nas cartas de consciencia, o imposto será
cobrado na fárma estabelecida pela resolução de 26 de
Julho de 18-13.

Art. W. O imposto de heranças e legados consistentes
em usofructo será pago de uma vez pêlo modo seguinte:
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1. De b~n moveis e semoventes, 5 "lo do seu valor em
inventario.

U. De"!:Je-ns immoveis:
N. L Quando o usofructo fôr deixado por: tempo certo,

10 "lo da quantia em que importar o rendimento liquido
conhecido e estimado de um anno, repetidos por tantos
annos quantos durar o usofructo;

N. ~ Quando o usofructo fôr deixado por tempo in
certo, :> %do valor conhecido ou e. timado do immovel;

N. 3. Quando os bens forem predios sujeitos á decima
urbana, o seu rendimento será o que tiver servido para
o lançamento deste imposto, deduzidos primeiramente
10 %equivalentes á mesma decima;

N. 4. Quando os predios não forem sujeitos á. decima
urbana, será o rendimento o seu aluguel na occasião ou
o que pderem dar segundo o arbitramento.

III. De dinheil'O:
N. L Quando fôr deixado por tempo certo, erá dedu

zido o imposto na razão de :1.0 %da importancia do juro
legal de um anno, repetidos por tantos annos quanto~

durar o usofmcto ;
N. 2. Quando fôr por tempo incerto, 5 % da quantia

deixada em u ofructo.
IV. De apolices da divida publica provincial, qualquer

que seja o domicilio do defunto:
N. L Quando forem deixados por tempo certo, 10 -/0

dos juros correspondentes ao tempo dousofructo;
N~ 2. Quando o usofructo fôr por tempo incerto, 5 -/0 do

valor das apolices deixadas, calculando-se es e valor pela
cotação média do dia do fallecimento do testador ou do
immediatamente proximo.

V. De fundos de companhias ou sociedades, qualquer
que seja a ~ua denominação: .
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N. 1. Sendo o usofructo por tempo certo, 1.0 "lo da im
portancia do rendimento 1quido de um ann )-, calculado
pelo ultimo dividendo, e na falta deste pelu ultireo balanço
da companhia ou sociedade, repetidos por tantos annos
quantos dmar o usllfructo;

N. 2. Quando o usofructo fôr paI' tempo incerto,' D %
do valor ds fundos deixados, regulando eote valor pela
cota.ção m'dia do dia do fallecimento do testador ou do
immediatamente proximo. Se este titulo não tiverem
cotação, será o sen valor estimado

Art. ii. QU:1O<10 o u~ofructo fôr constituido em dinheiro,
em bens moveis ou semoventes, erá cobrddo de uma s6
vez, e quando em bens immoveis, considerados taes por
sua natureza ou destino, sêl-o-ha por uma ~Ó vez ou em
pl'estações annl1as, como mais convier ao USoITuctual'io,
abrindo-se neste ultimo caso conta corrente na re pectiva
repartição fiscal.

.Â.rt. t2. Havendo entre as dividas activas da herança
algumas incobraveis ou de diffieil liquidação, é p rmi tLido
ao herdeiro pagãr o impo'to sobre o pI'oducto das mesmas
dividas em hc1.sta publica, em juizo do inventario, ou
renunciar ás dividas para se exonerar do imposto, sendo
os respecti vos ti tulos arrecadados pelas collecctorias e peJa
directoria de fazenda na capital.

§ Unico. Se os devedores rehab:lilarem-se, serão os
titulas entregues aos intereRsados, quando os reclamarem,
pagando previamente o imposto.

Art. t3. o. imposto não é extensivo aos fructos e tendi·
mentos havidos depois do .fallecimento dos te:;;tados ou
intestados.

Art. '14" A favor da fazellda provincial correl'ao ou
juros legaes desde que se completar um anno' depois d~

fallecimento do te. tador ou intestado sem. que se tenha
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pago o imposto, salvo se no te tamento se der maior prazo
para sen cumprimento,ou se na fórma da lei fôr prorogado
°prazo pa,'a a conclusão do inventario.

Art. I". O valor dos bens para pagamento do imposto
será. o do tempo em que este e tornar exigivel, se elle se
effectuar um anno depois da a\ aliação judicial dos mesmos.

Art. i6 São isento de impo to:
L o O lega<los deixados ás ca a de caridade da provin

cia, ao asylo de Santa Leopoldina e ao hospital de S. João
Baptista de Nictheroy;

2.o A aiforrias ou doações de liberdade em testamento
e os legad os para elias;

3.0 As heranças não excedentes de '100$, nãQ se com
pl'ehendendo nesta expressão as quotas hereLlitari'a ;

4." A vintena do tef\tamenteiro, o premio ou legados
a te tamentciros até a importaocia da vintt::na, sendo esta
arbitrada na rórma do decreto de 3 de Jnlho de 18M;

5.o Os legados pios deixados á pes oa incerta;
6.o Os legados para serem applicado em utilidade dos

municipios da província ou da instrucção publica nesta.
Art. i 7. O imposto erá. resti tllido sempre que por sen

tença irrevogavel do poder judiciaria fôr annuHado titulo
de successão, em virtUll~ do f{ual se pagou o imposto, ou
quando este fôr pago em exce~ o.

A.rt. 18. Nenhuma transferencia de apoUces por titulo
de ucces ão legitima ou Lstlmentaría se effectuará na
directoria de fazenda sem que coo te o pagamento prévio
do imposto nos ca,o em que fô\' devido.

ArL. 19. A sonegação ou defraudação do imposto será
punida com a multa de 10 a 30 % do \'alor dos bens.

Art. 20. Ficão revogadas as disposições em contrario.
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AVISO DE 9 DE JULHO DE 1878.

A' recebedol'ia communicou-se em 9 de Julho de 1878
que fôra presente ao tribunal do thesouro o recurso inter
posto por José Meirelles Alves Mf)reira e seus filhos meno
res, e o DI'. Eduardo Meirelles Alves Moreira, da decisão
da mesma recebedoria, indeferindo-lhes o requerimento em
que pedirão restituição da quantia de t3:924.8997, a que
se julgão com direito na qualidade de herdeiros da falle
cida D.l'eliciana Meirelles Alves Moreira; e que o mesmo
tribunal, embora reconhecesse que o referido recurso está
prompto por já ter sido a questão decidida em '1873, entre
tanto, considerando o pedido como reclamação:

E, attendendo a que o finado commendador Lourenço de
Souza Meirelles instituio, na accepção juridica da palavra,
um verdade iro {idei-commisso de seus bens; que, tendo
fallecido a fiduciaria D. Mariana Cecilia de Souza Meirelles
passárão, em vista da respectiva verba testamentaria, os
bens della para os fidei-commissarios D. Feliciana Meirelles
Alves e Joaquim de Souza Meirelles; devidamente repre4

sentado pJr seus filhos, pois era fallecido a8 tempo em que
deixou de existir a obredita fiduciaria, que na verba
testamentaria ue que se trata houve uma limitação bas
tante clara, fazendo o testador a substituição dos bens de
raiz e apolices que existissem ao tempo da morte da fidu
ciaria; que, finalmente, a ordem n. 289 de 12 de Outubro
de 1870 não revegou a de n. 136 de 28 de Maio de 1864.;

Attendendo a que, havendo a fiduciaria D. Mariana,
fallecido em Julho de 1870, e devendo cobrar-se o imposto
pela transferencia da propriedade, tendo em vista o gráo
de parentesco entre a mesma fiduciaria e os' fidei-commis
sa.rios, na letra da ordem de i8M, muito bem se calculou
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e cobroll pela tabella annexa ao regulamento de i 7 d@
Abril de 1869, na razão de ia 0/., na parte concernente"
á (idei-commissaria D. Feliciana, mãi e avó dos recor~

rentes; e
Considerando que a restituição pedida pelos recorren

tes da metade dos direitos que- forão pagos, por enten
derem que o gráo de parentesco devia ser o do fidei
commissario e o do testador, para assim regular o quantum
do imposto, e não o da fidei-commis aria e fiduciaria,
é contrL1. a disposição rIas leis que e tavão em vigor ao
tempo do fallecimento do instituidor, e que semelhante
disposição está consubstanciada na referida- ordem n. f 36
de 28 de Maio de 1.864, em que se baseou a recebedoria e
que vigorou até a expedição da dita ordem n. 280 de f2
de Outubro de f870, que não tem applicação ao caso que
pretendem os recorrentes, mas cuja doutrina passou para
o art. 6° do regulamento de 31. de Março de f874 j

Con iderando que nas heranças de sub tiLuição -reci
proca o fiduciario e o fidei-commissario deyeráõ pagar
hoje a taxa correspondente ao gráo de parentesco como
testador, sendo, porém, devida a corre pondente ao gráo de
parente co entre os mesmos fiduciario e fidei-commi sario
quando e te apenas tiver clit'eito ao que restar por ser
facultado áquélle o direito de dispôr'

Considerando que no regimen da legi lação anterior o
gráo de parentesco que determinava o quantum da taxa
era o que existia entre o fiduciario e o fidei-commissario,
disposição que se fundava no principio de que no fidei-com
misso a propriedade passava para o fiduciario, apena~ gra
vada com a substituição em favor d fidei-commi sado, e
nesta hyppothese o imposto era lançado segundo o gráo de
parentesco ~xi tente entre o possuidor da propriedade gra
vada e o substituto, e que e o citado regulamento de 3f de

48
· I 'l



378 UPEl'(DICE A' PRIMEll\A I'ARTti:

Março estabeleceu outra regra para a incidencia do im
posto não pOde ter a retroactividade que pretdndem os
recorrentes, porque imposto devido é o que e"istia ao
tempo da instituição feita muitos annos anles deste regu
lamento, que só é applicavel aos casos que occorrem depois
delle;

Considerando que os recorrentes laborão em mal1ifesto
erro quando julgão que a fiduciaria D. Mariana era sim
plesmente usufructuaria da herança que transmittio por
morte a D. Feliciana, e que os direitos, obrigações e
effeitos juridicos, que dimanavão do usu!ructo e dofidei
commisso, são mui distinctos, porquanto o usufructuario
só tem o uso e gozo da propriedade, que fica pertencendo
ao instituidor, quando no fidei-commisso a propriedade
passa para o fiduciario, apenas gravada com a clausula
resolutiva da substituição, e que só por esta condição dos
dous actos vê-se a immensa differença que ha entre um
e outro;

Considerando, finalmente, que a razão em que se fundão
os recorrentes para asseverar que o gráo de parentesco se
deveria regular, como se D. Mariana fosse apenas usu
fructuaria não tem procedencia, e é diametralmente opposta
ás mais triviaes noções da jurisprudencia civil.

E tendo em vista os fundamentos que servem de base
á referida decisão:

Resolvêra negar provimento ao recmso e confirmar :ii.

decisão recorrida.

G. do, Silveira Mo,t,tins.
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DECl\ETO N. 7303 DE 31 DE MAto DE i879

Promulga convenção consular coneluida. em 21 de Outubro de 1878
entre o Brasil e a CQnfederaçãg Suisaa.

Tendo- e concluido e assignado nesta côrte aos !i <lias
do mez de Outubro do anno proximo passado, entre o Bra
sil e a Confeder~cão Suissa, uma convenção sobre attribui
ções consulares, e tendo sido essa convenção mutnamente
ratificada,~trocando-se as ratificações em Berna aos 16 dias
do mez de Abril do corrente auno, hei por bem que seja
observa'da e cumprida tão inteiramente como nella se
contém.

João Lins Vieira Cansans-o de Sinimbú, do meu conse
lho, senador do Imperio, presidente do conselho de minis
tros, mini Lro e secretario de Estado dos negocias da agri
cultura, commercio e obras publicas, e interino dos negocias
e trangeiro', assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio -de Janeiro, aos 31 dia do mez de Maio de 1879,
quinquagesimo-oitavo da independDncia e do Imperio... -

Nós D. Pedro II, Imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brasil, etc.

Fazemos saber a todos os que a presente carta de confir-·
mação, approvação e ratificação virem que aos 2i dias do
mez de Outubro do corrente anno se concluio e a signou
nesta côrte, 13ntre nós e a Confederação Suissa, pelos res
pe~tivos plenipotenciarios, que se achavão munidos dos
competentes plenos poderes, uma convenção consular, cujo
theor é o seguinte:

Art. to. No caso de morte de sub<lito de uma das altas
partes contratantes no territoria de outra, a autoridade 10-
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cal competente deverá sem demora commuuical-a ao consul
geral, vice-consul ou agente con. ular do distric,to, e estes
por sua parte a communicárão igualmente áquella autori
dade se ante tiverem conhecimento.

Art. i i. Pertence aos funccionarios consulares do paiz
do fal1ecldo exercer todos os actor necessarios para a arre
carlação (recouvrement) , guarrla, conservação, administra
ção e liquidação da herança, assim como' para sua entrega.
aos herdeiro ou seus mandatarios devidamente autorisado .
em qu:tlquer dos ClSOS seguintes:

i. o Quando os herdeiros são desconhecidos;
2." Quando, pertencendo á nacionalidade do fallecido,

são menores, ausentes nu incapazes;
~.o Quando o executor nomeado em testamento está au

sente ou não aceita o encargo.
Art. i2. O inventario, administração e liquidação da

herança correm pelo juizo territorial:
Lo Quanrlo l1a executor nomeado em te tamento, que

esteja presen te e acei te o encargo;
2.o Quando ha conj ug obrevivente a quem perten a

continuar na posse da herança como cabeça de casal (cher
de famille);

3.0 Quando ha herdeiro maior e presente, que, na con
formidade da lei local, deve ser inventariante;

4.0 Quando com herdeiros da nacionalidade do finado
concorrerem herdeiros menores, ausentes ou incapazes,
pertencentes á diversa nacionalidade.

§ Unico. Se, porém, em qualquer de tas hypothe es,
eoncorrer herdeiro menor, ausente ou incapaz, que seja in
contestavelmente da nacionalidade do finado, oconsul-geral,
consul, vice-consul ou agente consulat, poderá requerer á
aut ridade local competente nom.eação para exercer as func
ções de tutor ou curador, e a. dita autoridade lh'a poderá
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conceder se para negaI-a não tiver motivos legaes ou 6utl'os
que lhe pélJ:,eção attendiveis. Feita a partilha, o funccionario
coosular arrecadará (p?'endra possession) a quota heredita
ria que couber aos seus representados, e 00 tinuará na
administração dos bens, assim como das pessoa dos meno
res e incapazes.

Fica entendido ql1e, finda a partilha e entregues os bem;
ao funccionario consular. ou a seu procurador, ce sa a inter
venção da autoridade local, salvo para os el'feitos de que
trata a segunda parte do n. 2 do art. i8.

Opai ou tutor nomeado em testamento exercerá as fun 
ções de tutela dos respectivos herdeiros menores, podendo
ser neste caso o consul-gel'al, consul, vice-consul ou agente
consular investido nas attribuiçõe de curador do" ditos
menores. Se o pai ou tutor declarado fallecer ou fôr remo
vido, obseryar-se-ha o qne dispõe a primeira parte de. te
paragrapho.

Art. 13. Aos hcrdeil'Os menores, nas iuo no Bra iI de
pais suissos, será applicado o'estado ci\'il üe seu pai a'é a
sua maioridade, nos termos da lei de 10 de Setembro
de 1860 e para os effeitos do que é esl ipulado na pre enle
convenção. Reciprocamente os coo ules bra'ileiros na uLsa
terão a faculdade de arrecadar, liquidar e admini traI' as
h~ranças de seus compatriotas em i'I nlicas circurnstan
cias.

Nos effeitos de qne trata e te artigo não se compreben
dem as funcções de tutor e cmador, as quae só podem seI'
conferidas pela autoridade local e regulada pelas leis do
paiz.

Art. 14.. Os' legatarios universaes ã equiparado aos
herdeiros.

Art. Ui. Quando todos o herdeiro forem maiores 110

deráõ, por mutuo accordo, proceder' a inventario, admioi 
I 4'
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I

tração e liquidação da respectiva herança pel'ante o juiz ter
ritorial ou funccionario consular.

Art. t6. O funccionario consular, oos casos em que pelo
art. ti lhe compete exclusi vamente a arrecadação, inven
tario, guarda, administração eliquidação de herança, deverá.
observar a"seguintes dispo ições:

t." Se o arrolamento de todos os bens fôr possivel em
um dia, praticará esta diligencia logo depois do faIlecimento,
tomando os ditos bens sob sua guarda e administração.

2," Quando o arrolamento não puder ser feito nesse
prazo, porá incolltinenti os s!lllos nos elIeit s, moveis e pa
peis do fallecido, fazendo depois o rol de tod,) o bens, ao .
quae.3 dará o destino declarado.

3." Os actos referidos nos dous numero antecedentes
serão praticados na preiiença da autoridade local, se esta,
depois de prevenida pelo funccionario consular, entender
qlle deve assistir, e de duas testemunhas idoneas.

4..' Se depois do falIecimento, observado o disposto no
:l.rt. tO, a autoridade 1 cal, c mparecendo na residencia do
finado, abi não encontrar o funccionario consular, limitar
se-ha a apPôl' os seus sellos.

Estando presentes o funccionario consular e a autoridade
local serão levantados os sellos, e o dito funccionario proce
derá na presença da mesma autoridarle ao arrolamento dos
bens, querendo elIa assistir.

Se não estiver presente a mencionada autortc1ade, ofunc
cionario consubr a ella se dirigirá por escripto, convidan
do-a a comparecer em um prazo nunca menor ue tres dias,
nem maior de oito, para que tenha lugar o levantamen'o
dos sellos e demais actos enumerados. Dado o não compare
cimento da autoridade lucal, o funccionario consular proce
derá por si só.

5.' Se durante as snpl'acitadas operações apparecer um
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testamento entre OS papeis do defunto, ou se existir testa
mento em qualquer parte, a sua abertura será feita, se
gundo a~ formalidades legaes, pelo juiz territorial, o qual
remetterá deUe cópia authentica, dentro do prazo de quatro
dias, ao funccionario con~ular.

6.' Dentro do prazo de quatro dias o funccionario con
sular remettel'á á. autoridade local cópia autbentica dos
termos, tanto da apposição e levantamento dos seilos, como
do arrolamento dos bens.

7.' O funcci nario consular publicará o fal1ecimebto do
autor da hera nça (personne de la succession de laque~le

s'agit) dentro de quinze dias da data em que tiver recebido
a noticia.

Alt. i 7. As questões de validade do testamento serão
submettidas aos juizes terri toriaes:

Mt. 18. O funccionario consular, depois de praticar as
operações que fic1.o mencionadas no art. '16, observará, na
adminis~ração e liquidação da berança, estes preceitos:

L o Pagará. antes de tudo as despezas do funeral, que c:::e
rão feitas conforme a. po ição e fortuna do fallecido.

2.o Venderá immediatamente em publico leilão, na fórma
das leis e usos estahelecidos, o bens que se pos ão deterio
rar ou que sejão de defficil ou despendiosl guarda.

Para venda dos immoveis requererá o funcdonario con
sular autorisação do juiz terri toriaI.

3.0 Cobrará, quer amigavel, quer judicialmente, as divi
das activas, renda, dividendos de acções, juros de in crip
çães da divida publica ou apQlices, .e quaesquer oulros
rendimentos e quantias devida á herança, e passará quita
ção aos devedores.

4.' Pagará, com as quantias pertencentes á herança ou
com o producto da venda dos bens, tanto moveis, como im
moveis, todos os encargos e dividas da herança, cumprindo

lOJ 7..
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os legados de que elta esteja onerada, conforme ~.~ disposi
ções testamentarias.

5.· Se, a.llegando a insufliciencia dos ralores da herança,
o funccionario consular recusar-se ao pagamento de todos
ou parte dos credILos, deTidamente comprovados, os credo
res terão {) direito de requerer á autoridade competente, 3e
o julgarem conveniente aos seus interesses, a faculdade de
~ constituir em concurso.

Obtida esta declaração nos termos indicados epelos meios
estabelecidos na legislação do respecti vo paiz, o funcciona
rio consular deverá immedi:ltamente remetter á autoridade
judicial ou ao' syndicos da fallencia, segundo competir, to
dos os d cumento:), effeitos ou valores pertencentes á he
rança testamentaria ou ab intestato, ficando oreferido func
cionario encarregado de representar o herueir s ausentes,
os menores e os incapazes.

Art. '19. A superveniencia de herdeiros de nacionalidade
diversa da do fallecido não fará ceSSlr a a.rrecadação e
açlministração da herd.nça que se effectuar, nos cas s de
que trata o art. i l, senão qU::l.Ildo os mesmos herdeims se
apresentarem com sentença de habilitaçio passada em jul
gado, e em cuja acção e processo fo se ouvido competente
mente o re5pectivo funccianario consular.
. Art. 20. Se o fallecimento se der em localidade onde não
haja funccionario consular, a autoridade local o communi
('.ará immediatamente ao governo por intermedio do presi-

. dente da provincia brasileira ou da autoridade competente
da Suissa., consignando na sua participa.ção todos o e cla
recimentos que houver obtiuo sobre as circumstancias do
obito, e procederá á apposição dos sellos, arrolamento dos
bens e actos subsequentes da administeação da herança.
Pela presidencia ou pela autoridade competente será nos
mesmos termos e sem demora transmittida aquella partici-

o
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paç~o JI) funccionario consular, o qual poderá comparecer
no lugal. ou nomear sob sua responsabilidade quem o re
presente, e e11e, ou seu representante, receberá a herança,
proseguindo na liquidação se não estiver terminada.

Art. 2{. Se o fallecido tiver pertencido a alguma ocie
dade commercial proceder-se-ha na fórma das pre cripções
das leis commerciaes do paiz.

§ L o Se ao tempo do fallecimen to os bens ou parte dos
bens de uma herança, cuja liquidação e admini tração são
reguladas por esta convenção, se acharem embargados
(fmppés d'apposition), penhorados ou equestrados, o func
cionario consular não poderá tomar posse dos ditos bens
antes do levantamento do mesmo embargo, penhora ou se
questro.

§ 2.· Se durante a liquidação sobrevier embargo, pe
nhora ou sequestro dos bens de uma herança, o funcciona
rio consular será depositaria dos me mo bens penhorados,
embargados ou sequestrados.

O funccionario consular conserva sempre o direito de ser
ouvido e de velar na observancia das formalidades exigida
pelas leis, podendo em todos os casos requerer oque julgar
a bem dos interesses da herança; e tanto no juizo commer
cial, como no da penhora, se a execução se effectuar, rece
berá as quotas liquidas em os remanescentes que pertenção
á mesma herança.

Art. 22. Liquidada a herança, o funccionario consular
extrahirá dos respectivos documentos um mappa do monte
partivel, e remettel-o-ha á autoridade local competente,
acompanhado de um relataria sobre aadministra ão e liqui
dação dos bens que lhe houverem sido confiados.

§ Lo Estes dous documentos poderáõ, e a autoridade
local assim requisitar, ser confiados com os originaes que
para tal fim serão franqueados no archivo con ular.

49
J ..,
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§ 2. 0 Aautoridade local mandará juntar o map"" . e rela
taria do agente consular ás cópias authenticas termos
de apposição, e levantamento dos seUos e arrolamento dos
bens, e fará á partilha, formando os quinhões e designando
as tornas (sonetes) se houver lugar.

§ 3.0 Em caso nenhum os cousules serão juizes das
contestações relativas aos direitos dos herdeiros, coUações
á herança, legitima e terça; estas contestações serão sub
mettidas.aos tribunaes competentes.

§ 4.. 0
' Depois de proferida a sentença de partilha, a au

toridade local remetterá ao funccionario consular um
tl'aslado da mesma e do calculo respectivo.

Art. 23. Se algum subdito de uma das altas partes con
tratantes faUecer no territorio da outra, a sua successão,
no que respeita á ordem hereditaria e á partilha, será regu
lada segundo a lei do paiz a que eBe pertencer, qualquer
que seja a natureza dos bens, observadas todavia as dispo
sições especiaes da lei local que regerem os immoveis.

Quando, porém, acontecer que algum subdito de uma
das altas partes contratantes concorra em seu paiz com
herdeiros esLrangeiros,. terá elle o direito de preferir que
o seu quinhão hereditario seja regulado nos termos da lei
de sua patria.

Art. 24.. O funccionario consular não poderá fazer re_
messa ou entrega da herança aos legitimos herdeiros, ou
a seus procurad.ores, senão depois de pagas todas as di
vidas que o defunLo tivesse contrahido no paiz, ou depois
de haver decorrido um anno, a contar do dia do falleci
mento, sem que se Lenha apresentado reclamação alguma
conLra a herança.

Art. 25. Antes de qualquer distribuição do produ~to

da herança aos herdeiros deveráõ ser pagos os direi tos
fiscaes do paiz onde se abra a successão.

•
•
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Este~ rlireitos serão os mesmos que pagão ou vierem a
pagar o .ubditos do paiz em casos analogos.

O funccionario consular declarará previamente ao fisco
os nomes dos herdeiros, e o seu gráo de parentesco, e,
pagos os direitos, fará o mesmo fisco a transferencia do
dominio e posse da herança para o nome dos herdeiros,
nos termos dessa declaração.

A.rt. 26. As despezas que o funccionario consular fôr
obrigado a fazer em bem da herança ou de parte della,
que não estiver sob sua guarda e administração, nos ter
mos desta convenção, serão abonadas pela autoridade
local competente, e plgas como despeza de tutoria ou
curadoria pelas forças da mesma herança.

Â.l't. 27. Se a herança de subdito de uma das altas
parles contratantes, fallecido no territorio da outra, se
tornar vaga, isto é, se não houver conjuge sobrevivente
nem herdeiro em gráo successivel, será devolvida i fazenda
publica do paiz em que se deu o fallecimento.

Tres annuncios serão publicados consecutivamente, por
diligencia do juiz territorial, de tres em tres mezes, nos
jornaes do lugar em que a successlo se tiver aberto, e nos
da capital do paiz. E tes annuncios deveráã conter o nome
e appellido do defunto, o lugar e data do seu nascimento,
se forem conhecido , a ptofissio que exercia, a data e
lugar do fallecimento. A.nnuncios semelhantes serão publi
cados por diligencia do mesmo juiz nos jornae da IQca
lidade em que nasceu o autor da herança e nos da cidade
mais proxima.

Se decorridos dous annos, a contar do fallecimento, não
se tiver apresentado conjuge sobrevivente ou herdeiro, quer
pessoalmente, quer por procuraàor, o juiz territorial, por
sentença, que será intimada ao funccionario consular,
resolverá a entrega ~a herança ao Estado. Aadministração
4 ~
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da fazenda publica tomará então posse da mesm2 erança,
ficando obrigada a prestar contas aos herdeir. que se
apresentarem dentro dos prazos em que o direito de peti
ção de herança se póde tornar effectivo a favor dos subdi
os nacionaes em identicas circumstancias.

FIM DA PRUfEIRA PARTE
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