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AO LEITOR.

Tendo tido a honra de ser eleito pelos meus Pro
\"incianos Deputado ás Côrtes de 1821, e ~s de 1826; .'
~ havendo-se em umas e outras deliderado, por u
nanimidade de votos, fazer novosCodigos: como
membro da CODunissão de Legislação julguei do meu
dever empregar minhas poucas forças, .em ajuntar

.~aterias para o Coqigo Civil, que é o mais defecti
vo no corpo das -Ordenações, que ha mais de dOUi
seculos nos. regem.

Julo'uci eI ão, e ainda aO'ora, que um Trata...
do dos'Direitos e Obri~ações Bivis, que fosse per
feito, seria o melhor Codido Civil, que desejar-se
possa: porque todos os milhares de questões, que
110 .Foro, ou fóra d~He, se podem agitar, vem a
cifrar--se nisto; se UlJ.la parte tem direito, ~e a ou--

:,tra tem obriga('·o.. '
As acções forenses) aihda que na Legislação

omana enchão lar~s aginas, a meu ver develn
ter o seu assento no ~õdigo do Processo ,. e ahi mes
.mo de,eráõ occupar pequeno espaço.

Pe, uádido-disto júlguei, que as doutrinas so-,
hre Dir ltõs e Obrigações Civis, podem conlll1oda-
mente distrihuir-se em tres Livros: .

r~o 1 o tratando' dos Direitús e Obrigações em
geral,. ou mais geraes; das suas diversas especies ;
ilos modos ele os provar; e moelos de as dissover.
Este o assumpto deste Toul.O, que é uma collecção
de regras de Jurisprudencia, aptas para a decisão.

e immenso nUIDero de pl~itos.

No 2 o tratando dos Direitos e Obrjgaçõ~s,

sue derivão .dos ~iverso! _~stados dé pessoaÂ'~~e que
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~e compõe uma familia =' pois que o Reino todo nãQt
é mais que o aggregacLo de muitas familias.

No 3 o finalmente, {ratando dos Direitos e
Ohrigações relalivas á propriedade.J ·aos modos de
â adquirir e per·der; e aos modos de agozar, COJi- n

~ervnr, e administrar.
Em qII si todos os artigos da Obra apontei as

Lei.s, on .DU. que os apoião; porque as Cortes,
que já mencionei, 110S eus Programmas assenta
rão qt e os no, os Codigos deverião conformar:-se,
quanto possivel fosse·, ás l ..eis e 'Costumes da Na
ção, e que sómente se deveráõ afasíél.r naqueUes
pontos, em que razões de j IS iça ou d'eqtidade
.assim o persuadissem. Por isso , para qüe não pa
I'ecesse aos menos versados em J.llrisprudencia,
que o autor desta OLra era grande innoyador, in
voquei em,auxilio de minhas opiniões DD. yelhos,
e já fallccidos.

Sobre as Leis Romanas fiz mais alguma fir
meza, do que sobre os ESGriptos dos DD., porque
não podemos negar-lhes al.gum gráo de autorida-
de extrínseca. Os novos Estatutos da Universidade
L. 2. T. SA Cap. 2. §. 19. em deçlaração á Lei dc~....,~.
\18 d'A.g~sto de 1769, diz m, que aqu el~~. eis são
applicaveis nos caso.s omissos nas do Reino, todas
~s vezes que se nã.o mostre, que ellas estão em
opposição com estas, ou com as Leis Naturaes ,
Politicas, . Economicas_, lVlercantís e 1\laritimas das
Nações civilisadas ; 'e dão esta fortissima razão = -

Porque é mais conveniente.ao bem publico, -' que
nos casos om17zissos haja uma Lei.J e norma fixa e
constante para a decisão das causas -' do qu.e ficar
a ad17'lÍnistração da justiça dependente do arbitrio.
llos Juizes. ~ 1 quanto pois não tivermos' Cocligos ~

,~



r5J
menos imperfeitos q lC as actuaes Ordenações, as
quaes em innumcrayeis lugares deixarão de dispor
o que era n cessario, mandando guardar o Direito
Comnn,m; n;"o podemos, como fizerão os }'rance-

• zes, desautorar de todo o Direito Romano, sob
I ena de fica 1'1 lOS em muitas materi s sem Lei algu
ma, lutando com a arbitrariedade. Na lfrança
mesn o ainda hoje é licito invocar o Direito Roma
no, não como Lei, mas como razão -escripta; ou
con o alguns dizem, non ratíone imperií" sed racio
nes imperio. [a]

Em apaiar muitos artigos s bre disposições de
Codigos estranhos, tambem não introdu.zi novidade.
Outro tanto se encontra em Jurisconsultos nôssos ,
e antigos: e a razão, que davão para sua desculpa,
era, que ainda que as Leis d'outro Reino não ti
vessem autoridade alguma- em o nosso, com tudo as
suas disposições podião muitas ,:ezes ser abraçadas
como opinião mais provavel, que merecêra ser ado
ptada por Lei. [h] .

Confesso que Jilais valêra apoiar as doutrinas
em razões, e impugnar as contrarias: mas em tal

,.caso seria necessario multiplicar volumes para tão
largas discussões, e estas sem/terem o merito de
novas farião mui diminuto o numero dos Leitores,
como acontece a quasi todas' as Obras muito volu
mosas. Contente-se pois o Leitor com as pequenas
~10tas dehaixo dos artigos:

[u] Dupio Ainé Pro..ffcssioll tl'Al'ocat Tom. 1. pago 301 Paris 1839,
(b) Valasco elc Parlo Cap. 1Q. n. 27" .&.l'tl\>ca ,l\.lle~ 2 11. 1~

..

oloR. Ep. I.

si non datur ultra.'Est fjuodam prodire
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;, . LIVRO I.
.

t)OS . DIlI:il.:ITOS E Oi3lÜGAÇÕES EM GERAL"

=~= ! 4

TITULO I.

Disposições geraes.'

i Tocla a faculdade, que a Lei concede a aI
~uma pe~soa de elar, fazer, ou não fazer, ou de
prohihir que outro- dê, ou faça, é um. direito.

2 O que não é prohibido pela Lei Natural;'
Religiosa; ou Civil, fa,z UP.1U parte da l~iberdade ci-
vil, e constitue parte do direito de liberdade.

3' Obrigação é o dever de dar, fazer, ou de
éopsentir o qUé a outro é_permittido em execução
do seu direito. [aJ

. 4 E bastante que. a Lei conceda um direito , ~

pc:!'ra . se entender que impõe obrigação áquelles,
contra o's qdaes aquelle direitó póde selO e:xercita
doo [b] .

5 J7ice-versa: é bastante' que a Lei imponha
certa obrigação a Ulll, para se subentender que
callcede· direito. aos inteJe~sados no cUl!1prÍl'nelito
daquella ohrigação. - .

,6 Os direitos J que' à Lei -Civil cofiéed'e, ou as
obrigações que impõe, sempre se entendem acom
panhados de Acção forense para os fa'zer effeetlVos ,
ainda que ella ó 'não ~eclaTe'o [cJ .

. . [a] L. 3., L. 25. pr 'ff. de (Jblig. et ((AJo. _v--,. .:.....,

[LJ L. 2. § fino f(. eod. lit..
te) L. ~. fI'. de Condiçt•. 'ex Zege. l •



•

[~) ..

r Ainda que a L~i Civ.il não imponha penas'
ae~ transgressores, não deixa por isso ·de ser obli
gatoria ; suppõe pená bastante o poder ser deman
dado o devedor da obrigação.

8 Os. direitos e obrigações, T-te derivão da
Lei Civil, só principião desde que ella é promul
gada na Gazeta do Governo . [a]

9 Os actos ou contratos devem regular-se
pela Lei existente no tempo em que forão feitos ,
porque a disposição das Leis não tem effeito retro
activo. [h]

1Q Ilorém a I~ei interpretativ<:l. etro trahe-se
ao tempo da Lei interpretada. [c]

11 As sentenças proferidas em sentido con
trario da Lei interpretativa, que passárão em caso.
julgado, quando a Lei interpretada era obscilra ,
conservão a sua força. [d]

.12 O direito superveniente, depois que a lide.
- foi intentada, aproveita a qualquer das partes con:

tendoras. [e]
13 l\las deve ser condemnada nas custas inu

teis a parte, que litigou temerariamente, antes de
lhe sobrevir o direito. [f]

14 Aquelle a quem um direito é concedido;
entende-se autorizado para ~ozat de t~das as van
tagens, que do exercicio deIte podem provir. [g]

15 Aquelle que usa do seu direito não é res-

[:.] É a providencia que parece idonea, uma vez àbro~ada a Cbancellaria
Mó," da Corte e Reino,. aonde as Leis devião scr publicadas. Ord. L. !; T.
~. S 10.

[h] L. 7. Cod. de LerziblH.
[c] Bubcl'. ad Pan.d~L. 1. Tit. 3. ~ tI.

w[d] To~ierDir. Franc. Til. Prelo Sect. ii. n. 81. Tom.~. pago SG. t~ e'\;,
GluO de Pan;•
• [e] Cancel' 3. Varo Cap. 3, n. ~6S.

[C] Castilho C01lt,,, Li... 5 C:lp. 93. ~ H. n. 31.
[gJ IIjão-se e;re~plos li;!, J,.. '7. I L, ~~ _Ii L. H ff, de USI!frU~/~
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{aj L. 151. Ir. deRe({. juro .
[b] V. ~r. Primeiro está o Senhorio das C:'SJli , do que o Empregadó ~ que

tem aposentadoria. Parlaria de 22 d_e Nov. 1814,
[c] L. 11., L. 12. §ün. fr. Quipot. (Ilpign...
[d] L. 6. § L Ir. Quae inj;·aucl. credo
[e] V. g'l0. Se o inquilino p6de viver commodamente nas casas, em ptanl~

o senl1orio as manda reparar. ·Ord. L. 4. T. 24. pr.
[f] L. 163., L. 163. fr. de Reg. juro

. [g] Ar~. da L. 76. ff. de Reivincl. , § 8. Inst. de Fideicom. haered., 'lJ:o,
h,er adRnlld. L. 5. ~. 4. n. I.

[hJ J". 2.. .10. e 16. tr.
o

J.Ve quid ift Zoc. pIlbl!

ponsavel pelo damno, que a outrem resulte do exe"r"';
cicio de tal direito. [a]

16 Se o direito de ~ll se encon,tra com o exer
cicio do direito -de outro, o direito menor deve ce-
der ao maior. [h] -

17 Em parir ade de direitos, o primeiro em
tempo é primeiro em direito. [c]

18 Se é desconhecida a prioridad.e do teII!po;
aqueHe que menos sofre deve ceder ao outro, que
sofreria mais. '

19 Assim aquelle que trata de captar lucro "
deve ceder áquelle, que trata de conseguir a sua
indemnisação. [d]

.20 Sendo possivel usarem ambos do seu di
reito ,. cedendo cada um de uma parte deHe , c,ada,
qual deve ceder o bastante, para usarem ao mesmo
temp~. [e]

21 O direito maior e mais extenso encerra
e~n si o !penor, e mais limitado. [f]

22 O mesmo direito que a Lei determina pa
ra um todo, entende-se determinado para cada
uma das partes desse me~mo todo. [g]

23 Uma JUercê que o Principe fizer a um /
sempre se subentende feita sem prejuizo do direito
adquirido PQr terceiro. [h] -



24 POl'que em regra, o que é nosso 'não 1108
pÓlle ser tirado sem facto nosso. {aJ

25 Nem pó.de ser tirado a cada uill o seu di.-
l";"eito , sem o seu consentimento. [bJ ,

26 ,Nã? é mesmo.licito a qualqtier yir a jÜl'- ,
zo, fundando q seu petitorio em direito de ter-
ceiro . .[cJ." . I . ,

27 E porem licito ao réo oppor ó direito ~cle
terceiro, se' com isto perirne a acção do autor. [dJ

28 O exe,rcicio dos direitos civÍs é ihdepeu7
dente da qualidade de cidadão. .

29 Os est~angeiros residentes em l>oriugai go
zão dos direitos -civÍs, (lue se achão estipulados nóS
Tratados feitos com as Nações., a quê ellcs 11ertcn
eellí, . e na falta dcHes regulão as Leis deste Reino
{'ara com os naturaes eleHe. "

TITULO II.

go Desde que a Lei é publica pela Gazeta
Official do Governo, os direitos e obrigações, que
ella produz, surtem o seu effeilo, ainda que os
interessados ã ignorem.

3 '! Se a Lei estahelece for'malidades para cer
tos actos, e os anllul a por falta della " a ignoran
eia da Lei não os valída . [eJ
-.4 ~_'.~-L-.-. ..::..' .....- _

[a] L. j j. lf. de Reg.. jllr.
Lh] L. s. ff, de Aq, crrí". p/uv. arco
[c1 L. 4-. § 7. fi'. Si .I'el t·~ ,;itur: ~ :Assenlo de 22 de No..-, 171i!L
rd] L. fiu. Cod. dc lleivincl., L. 6. Cod, deSerl'. Jug. I lYlend. 2.

4. Cup. 2. a, 7. : . .. .
CC I•. 3. : {:: !f. de lHr. etJac{. ign.

p. LJ.
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32 Ein l'egra a iuobservancia da& fórn~as ler-
'~aes não produz nullid.a~le , se a Lei expressàmen
te a não irroga. [aJ

33 Presume-se que a fórma determinada pera
J..Jei, foi para fazer mais seguro e autentico o acto
ou conlralo , e llão cõm int~n to dOe o annlular 120r
falta dcHa, se a Lei o não declara. [hJ

34 Se a- Lei Civil confirma o que já er~ -de.
termjnado pela Lei Natural, ou Divina; a igno,,
l'ancia daque~la não çlescnlpa a nÍhguem. [cJ

3~ Porém se o que ena detel;mina, até então
era pcrmittido , .ou <;\.cto indifferente, o tr~nsgl'es

S9r deve ser ouvido (se aUegar ignora.ncia da Lei,
l?rohihiti~~a ).' para seI' aUi"'iadQ. d~ pena .. [dJ .

36 Ej amda desculpavel no Jll~Z , a 19noranCH\
~de uma I...Ici estrangeira j ainda que c.sta seja subsj....
diâriiL ' LcJ

37 Se o Juiz porém não observa a Lei, de
pois de lhe ser élpontada, então se faz su eito"
e-póde por isso só ser recusado. [fJ

38 Quando a ignorancia de direito foi causa
unica de alguem se obrigar, ou de pagar o que
nem ci,-il , nem naturalmente devia; a obrigação
'se julga uuHa, e o pagamento póde ser reclama~

d9· [gJ

[a] Âssento de 23 Julho 18J1, Cod. de Pr/US. 1. p. T. 3. art. 40. Em
paiz algum a Legislação tem chegado ao ponto de perfeiç;jo , q.uc possa cstabe-:
Ieeer-se o principio de serem nullos todo os actos, em q~le as rórmas da Lei
niío forr.o..guardactaa. TOlllJier Dir. Emile. '. it. PreL n. 9. Tomo 1, pago 92,-
Contra L. 5. Cod. de Lcgib. .

[h] Cit. Cod. de PrusSia art. 4 L
- [c] L. 2. § 1. ff. Siquis in jus vocal. , L. 7. § 4. ff. ele .!uri.rdiet.

[d] L. 9. § 1. {r. I L. 1., L. O'., L. 11. Cod. de JUI. etjat;t. ignor., Cod. de-
PruslI. Iutrocl. art. 17.' ..

[e] Bohemer lntr. in Jus. Dig.., L. 22,. T. G. n. 3•.
[f] Ord. L. 1. T. 5. § 4.

" [gJ Com esta modificação ao Direito Romano opinár;o Vinnio, Q~aest. Se
leet. L. 1. Cap. 47. ) Don\at L. J. T. 18. Sel;t. 1. art. 11. Outros c1l#

B ~.
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39 Por quanto ninguem se deve locupleta~
COÚl o alheio com detrimento ou inj lu~ia ;de ou
tro. [a]

40 Porém se alguem pagou, ou se obrigou
·ao que naturalmente devia, por ignorar a Lei Civil,
que o desobrigava, nâo póde reclamar o pagameD;
to ,ou obrigação que fez, salvo se gozar de Restt
tuição. [b]

41 A ignoranc'a de direito tambem não apro
veita áquelle , que deixou pasl5ar o t€mpo da pres
,cripção , sem demandar o que lhe pertencia. [c]

42 A ignorancia de facto que desobrigava,
em regra é bastante para annullar a obrigação ,
ou para pedir o que indevidamente foi pago , por
que exclue o consentimento de quem se obrigEHl ,
ou pagou. [d]

TITULO III.

Dos Direitos e Ob.rigações pessoaes e reaes.

43 Os direitos e obrigações são pessoa-es ,
se autorizão , 'ou ligão certa pessoa, sem respeito
á posse de alguma cousa. .

44 Póde porém s~r objecto de um direito pes-

cordão, com nimia veueracão ás Leis Romanas.
[a] L, 206. ff. de Reg. juro
[h] Vinn. supra DOlUat supra art. 17., L. 9. § 5. ,L. 10; rr. arl Senat.

COflS. Maced.
[c] L. 4-, ff. de ,Tur. clfaet. ign., L. fino Cod. de Praesc. IQIlf!,. temp ••;

;Xhomas. ad Hub. Pand. L. 2.2. T. 6. n. 5
(d] L. 8. 1 L. 9!- fl~ de JlJr! etfa~t. 19n, .

•



o que· tem por
pessoa 'aJgllma

[13]

E 'lambem aquelles, que sã'o inherentes a
que tenha uma certa guali ade. [iJ
A cedencia, ou renuncia que 19uem .faz

~oal certa cousa , que outro nos deve entregar ~

ou fazer. raJ
45 Um direito se diz real, quando a faculda.....

de de o exercer é annexa a certa cou~a , sem res
peito á pessoa que a possue. [h]

46 Da mesma fórma obrigação real , a que é
annexa á posse de uma cousa . [c]

47 Estas obrigações transferem-se, ainda que
o possuidor ou o crédor não consinta , transferi
das que sejão as· cous~s , a que e las são c~nnexas.
[d] .

48 ~oréll1 o devedor de obrigação pessoal,
ainda que a transfira em outro , não se lin ,se o
crédor não co lsentio. [e] .

49 Tambem se diz direito rea
objecto certa cousa, sem respeito a
que q. possua. [f] .

. 5O Em regra , todos os direit s essoaes ou
reaes podem ser cedidos e transferido a outro. [g]

. 51 Exceptuão-se aquelles que são concedidos
a pessoa designada , para pessoalmente as ex rci...
tal'. [h]

52
pessoa,

53

-------.--------------_.-
[a] E o que cm linguagem dos Juristas se diz - jus nd rem. Waldec aá

Inst. § 213. . .
[b] Taes são os direitos de servidão predial. L. 12. Cocl. Conzm. pl'aed.
[c] V. gr. a obrigação de pagar as decimas preiliaes. L. 7. § 2. , L. 52. Ir.

de Usufr. .
[d] L. 4. Ir. de Servo rust. , L .. 2. Cod. de Praed. et omn. reb. navicul.
[e] L. 5. Cod. de Obli{{. et (J.ct. .
[f] Taes são o ilireito de donzillio, de servidão, de heranca, c de penhor.
[g] V. Olea de Cesso juro Tit. 3. q. 1. •
[ ] Exemplos na Ord. L. I. T. 0(;. e 07.
[i] V. gr. o direito de primogenito. Stryk Dissert. de Jur. non cessib.

,Cap.2.§s.. \.
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. ·dó seu- direito ~ deve ~er clara c indubita'~el. [aJ
54 Aliás não se presume que aquelle que ti

nha direito , o quiz~s e renunciar. [h]
55 Ni~guem t>óqe transferir m.ais direito '. qlV~'

aquelle que tinha,. [c]
56 Se o éiireito de quem â,eu- çra resoluveI ,

não obsta á sua dissolução o ter sido transferido. [d.]
57 Porque a convença de duas pessQas 1)[0'

póde Qffender p direito de terceiro. [e} .

.Dos Direitos e Obrig4çúeS. conrlicionaes...

58 Um Direito', ou obriga,ção é condicio.
naI, quando subordinado a um acontecimento ,.
flue póde ou não vir a existir.

59 Se é certo .que d acontecimento ha de
eJ\istir l1:ecessariamente, ainda que incerto o qnan:
do , então o direito ou obrigaçãó reputa-se pura,.

60 Por isso, se este direito Oll obrigação e
estabelecid por contrato ,. ('eicle logo é transmis:
sivel aos herdeiros dos cOll;,trahenJes. [f]

ti 1 1\1as se foi estabelecida por disposição de
ultima vontade , equivale a condicional, se acaso
o herdcÍi'o " ou legatario morre antes do acontec~- .
mentá. [g]

, _....~
[a] Cod. de Pmçç. Inll'Ocl. art. 113 ..
[u] L. 25. pr. (f. de P:ubai. ei pmes.·
[c] L. SoL ff. de ReI{. JIII·.
[d] L. 31. i1'. dePia;lI. ci Ilrp.
[e] Giurba ad Conf lIJess. Cap. 1. Gloss.. 8.. 11. 53.
[f] § 4. Insl. de PerfI. obli{i.
~] L. 15. fI'. de Cond. el demo



se depend~
e em parte
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.

~2 ]~orque em regra a he 'ança ou legado ca
<luca, se o herdeiro ou legatario morre antes de
yeTÍficacla a condição. [a]

. 63 A condição é suspcnsiya, quando con
ccbida d.e modo, que do acontecimento dei a de
pende a acquisição do direito de um ; ou ohriga-
câ.o de outro. '
.' 64 Se é conceÍ)icÍa em modo, que o aconte....

. cimento faça cessar o direito adcJ1~irido , ou a oLri
gação conirahida.; então a ccindição é resollltiva.

, 65 E potestativa , se a exisi neja do açonte-
cimento depeÍlde sómeute da vontade da pessoa in
te.ressada. .

66 É cushál, se o acontrcimento depende do
àcasQ , ou da vontade -de um terceiro.

-67' :Mi, ta de potestatiya e casual,
em parte da vontadc do interessado ,
do aca.so~

68 A concliçã0 diz-se negativa; quando con-
siste em 11 ~í.o fazer alguma cousa. .

69 Diz"':se impossiyel, qüando o aconteci
mento' é superior ás forças da natureza; ou quando

.O})posto á Lei, ou aos bons coslhm:es.
. 70 A condição irrisoria cqui, ale a Í111]Jossi
T~l : bem assim a condição pCl'ple, a , ou inintel1i-
g'ivel. [h] .

71 A condição inuLiI, se foi imposta por dis
pesiçã0 de ultima vontade, póde ser dispensada
pelo Juiz· ,. ~e o ten.tador -morl'eo sem expor o mo
tivo razoav.el elc a ill)pôr. [c]

72 .D.evenl pOTém ser citados, c ouvidos os
_____________________0 _

[ã] L'. 109./r. ele Conri. el d~m., L., uno § 7. Cod. àc Caduco tall.
Ib] L. J4.• , L. J·G •.!!'. de Condito inst.
[c] C€Jd. ue:; PIUSS. 1. p. T. 4. <b:e, H1~ E}1l Direi o lloma,n,o Jlpcnns h'1

t
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intere sado§, € o Juiz só então dispensará d~ cum
pr'r tal condição, depois que conheça a sua ma
nifesta inutilidade . [a]

. 73 N~o se reputa condição o que .é deixado
na livre vontade do devedor, para este dar ou fa
zer" se bem uiz€r. [b1

SECÇA.Õ 1.

JJa Concliçuo suspf'nSivcb.

74 Antes de verificado o acontecimento da
condição susp(msiva, nã.o pólle o crédor .da obri
gação exercitar o seu direito..
. 75 Póde porém exercer os actos licitos, te.n-

den.tes a conservar o seu direito eventual. [c1
76 Se a condição fÔl~ negativa, o crédor pó

de entrar no exercicio do seu direito, da)1do 'cau
ção de restituir, no caso de acontecimento contra
rio. Ldl

77 Se o devedor da cousa obra com <ilólo para
impedir o acontecimento da condição, esta se ha .
por preenchida , como se realmente o fôra. rc]

78 Se foi fixado tempo, dentro do qual se
deveria, eri'frcar a condição , passado e1le julga-se

vesligios desta disl)osição na L. 113. § 5., e na L. 114-. § H. ff. de Legal. 1, o
[a] Cito Cod. de Prusr. art. J 35.
[h] L. 17. , L. 46. § 2. fi'. de Verbo obli~., L. 8. {r. de Oblig. t:i aei.
[c] L 129, fi'. de Verbo ohl.) Polhiel' TI'. des oblig. p. 2. n. 222.
Cd] L. 7. Ir. de Cond. et demo ã.o vejo raz~o p.ara gizE!\'c!l1 ,__Cj}lC a ean·

çiío TllCia~?a não·tem applicação ás co,ndiçães dps cOlltral<1s. Bru~sel d,e ~Oll~
({ii. L. 3. r. 2.11. 13.

[c~ L. l35. § 7. {l'. de Ver/!. obUg. ,'L. 1lJ,1. § 2. tr. de Reg. jur.;



'não cumpriefa, la] ail~cI.1é>· que' "é~í1li(l'> a· v:e.;ritiéi\r-s~
'depois:. ~ ,

7!9! Potfencl"o, llaver·oei·tez~, fjue' át cuntliÇãd
já,s> 1110- pó<Je verificar, julga-se não" v..erifi'cad_a ..
~]. .

8(}: Se- DUO: .foi mUFCatl(:} te.mpõ: varal. o j111pl't~·,

mento da condição, póde p.edh~-se- o: qpe fu-i. p"r6'~
J-llettid:ó , em todo o tempo que. ellh -se verifique. [eJ

8-'1~ ])·a.'1'<1' se: vcril1ear ti cundlcão: - s&-'mor-re:r

sem ter filhos ,. - é. pl.-cciso~ que n[b exisfu um sél
fi;lh(},,. ou ílU~a.,. .[tlj ne:m: mes!l1o posl1nufio; te] ou'
que' nfro cNisH10 .notes ,- [-pJ 'C01:1'1 ta'ü~o qtte· o' fil;h<t
ou ' ne túS" sej~i:o J~grtimos,. ou' ltlgitim~dos" 1?6-l'" se....
gyinte m·at imonio. [~Jj,' . _

.... 8~2} Qtlallllo -poro 'ôl{óitJo d~t~o-lld;l!ÇrfO- ve:l'Ífrcad':
re.sulta beneficio á terceiro, 11 cst-e é -Ol1'cedíd'U~ac-·
çãlo paTa, de-H.~al1d-àr' o sen iál! .r:esse'. I'hJ

, 83: lUns por' isso só:'quo- Up-l testador ll'l,mdõu,.
qUI) se seu ,herdeiro' mOTreI'" S-ei'l1 fi,.HlOS', os' hens
pa,sscm· a füão- '; B~l'O se .entel~de' que estes f?lhos.
p9stoS' em condição tem' dheit(}- ad'qpÍ1'id~ l' q~e'
p~'ive se,u pai de djspor deHes. ~i} ,

8q; ~~ in"'rpleurento cfu, COl'l'diçãó susp'ellsi!va ~em~

efre-ito reti'ooctrvo ao· dia, em que> o conLroto: foi ee-,
lebrac1o. [jJ'

',...

•

---_.--_._-----_.- -'-'-.---
[a~ L. 20, § G, fr: de Sini, lib.
[bJ 1.7. 1<1, , L. 115, § 1. fI: dê Verb-: õlilig':, L. 11;. §, 6. ~ de F'id~)!t$r..
[c] L, Ül1_ ir. de Cond, ei dcm.
[d] L. 101. § l. fr. de Crmd. ei demo , L. 148'. ir. di Piei'!' ..tignff
[c] L. 18, n', Quand. dies leg, ced"., ~, 2,0. ir. ArrSen•• CO(l$; '{reltez,:
[f] L 1. Cod. de ,Çnnd: il1s.
[15] L, &. Obd', "d'C-lJL,{; et sub:fl. , OrcP. JS. 2-. 'P: 3'5~ rlZ:

_ [h] L. 8. lt'. ~! qlti!.orn!,~is. cC!U,f' test." . 22: ~'. de, COf/d, ei rl,CI'1ft , -L.
2. Cod. de lJis-'qunc',stlú n~orl..,

[i] Perez in Dodo' V. 6. 'P. 25~ n, ~S. , l'hilier arl' Pand:' L. 28·: T. 7: D~ 7.
~1l~(OS são. de Ol).Lra Ol~ilJiii~- V,, Y'0et:ail; P'anrf~ ~,.211":<[,. ,~, 10. :
. B] L. 4'2--. pr. ffi'd~-ob!lg" E.7.8. fh de' Peru..o6üg. H. .18: ff: dl:"R~

Jur.

•



, 85 O hel'leiro condicion-aI tamb m é reputa-'
do herdeiro desde a morte do testadoI;, se a cou..
diçã0 suspensiva vem depois a verificar-se. [a]

86 Se este herdeir~ por morte do test,adol' se
ácha na posse da herançü, póde reteI-a, dando,
caução de a restituir, com seus rendimentos, se a
condição se não verificar. [lJ1

.H7 Se outro está possuiçlor, o herdeiro COIM

ilicional póde pedir-lhe caução de lha entregar "
eis que a condição se verifique. lc1

88 Os crédor€s. que tiverem negocios com ~

]lerança suspensa péla condição , podem~ requerel'
.curador a ella , para corri eHe os disculirem. LdJ

89 O legado condicional tambe!u se retro
. lrahe ao dia da morte do testador , se a condição
vem a verificar-se. [e]

90 Porém o l~erdeiro que deve pl'Pstar o lc~

gado, não paga rendimentos do tempo que este
ve suspenso, até o implemento da condição. [fJ

91 Bem como ó herdeiro fiJncial'io não paga
l'endimentos do fideicolUmisso, vencidos até se ve
rificar a condição. [g]

92 Se uma 'cousa em especie faz o objecto da
obrigação , e perece antes de se 'verificar a condi
ção , extingue-se a obrigação . [h]

93 Se a cousa se deteriora sem culpa do de.....

[a] L. '26. ir. de Condil, iii$.!.
[b) L. 1.2. Ir. Qui saJÜd. coh'
[e] Huber ad Pand. L. 38. T. 7. n. 10.
td] L. 1. S1. Ir. de Qural. bOIl. dand., L. 8. iI. fluib. e:e causo ia posso

'cal.
[e] L. 26. rr. de Conel. insto , L. 3. ~ B. Cod. Com. de legal.
[f] L. :n. S1. ir. de Leu. 1 ::>, L. uno S7. Cod. de Cad. lol•.
tg] L. 63. § 5. e a. ff. Ad Seno Cons. T,.ebel .

.d:h) Ord. L.~. T. s. § L, L.31. If. Fem. erei"sc., L. tO.-§ 5. Ir. dtJ«lÁ
'àgA _



1'~(10i' ; Batisf~\t clltl'egtmdo...a tal qual se ac1Ia. [á]
.94 Se o devedor teve culpa ;' ou se o damno

)~.col1teceo depois que eHe foi moro'so ~na entrega ,
tte"e indemnisar '0 crédor. [h] .,.

S~CCA.Õ II.

Da Condiçêlo resolutiva..'

9ti Em (fU:luto a condição tesolutiva se não
verifica, o acto ou contrato i'eputa-se puro , istQ
é, tomo se n:'o houverà condição. [c].

96 1)01' tanto a perda, ou damno da CÓllsa ,
'untes da' condição se verificàr ,. corre por conta
daquelle , que estava senhor della. [d]

O7 Quando esta c'olldição é posta em favor
de Ulna parte ~ n:ão op~ra a resolução do contra~

to, se a parte faYor~c.ida não quer que ella se re-
:fjolva. [eJ. .

98 Tamoem se j111ga não resólvid.o ).,. ~se de..:
:pendendo a cóndição de vontade de ter eiro , uma
das partes o induzio com dólo , . para vir res.olve-l'
o contrato, [f] .-

99- Em todos ós contratos que produzem,
'obrigações bilateraes , sempre se subentende a ç0D:
di~ão l~esoluliva, que um po~erá_.requerer á. dis~

-----.----------------'":'"-----
[a] Cito Ord. § 2., L. 8. pr. "Ir. de Per. el com. rei vendo
(h] L. 3. rI'. de COlltr. empL. , L~ 2~ § i-. If. Pro empl.
[c] V', a Nota antecedente. •

• [d] L. 2. § I Lf. de ln diem ({ddict. , L. 20, § t. If. de Praest:.l'lpl. fJe.lV:'
[~] L. 3. 1f. de lego Commisi. , Ol"d. L. 4. T. 5. ~ 3.' ,
EtJ bí. 4. § 5. tr. •lç Ir~ die,m ad t'CL' 1 Cod. de Prurs Lp. T. 4, a.rt~ H9., -.- -. - C * .:'" ,

~



~lüç~o",<la.-Btla-obtj.go.ç;o., sc·~:(mtpo senão.,pii S-4

ta,a.cump.rir a sua~ .La]
~1 00 E ist.o.,póde ]jc-.ita~ncnte :liequerer ~ ajnda

quando se tenha ohr' gU\do .(}OlnÔU~~amento, "[h1
;101 l?orém esta resolução de oLrigação não se

opéra iPSD jure: deve i.tttcl"vir·:sentença com cita
ção . da outra parte, e com commillüção de S~

haver a obrigação po.r desfel~a. [c]

'.

IYa CondiçÇi:o pote'fftat:iva ., -c{lsuql., 'OU Fni.TJta ..

. . .
102 (luando .(i) 'a€9'l1tecimcnto .depén<le do

acaso, tem-se pór .cumprida a condição posta ·em
,testam.ento , qu r o -acontecimento sc ·tenha verifi~

e-ado em vida âo Testadol'~, quer d~pois da Si.~a

.morte. ,Cd]
103 1\1:as se o acontecimento é potestatiy,o '.'

ou mixto de .c~s:Iª"é\l e Iwtestativor, deve yeúficar
,se-depois "da mo·rt~ ,do Testado,r , sendo tal o·.fà
-elo ·q-ue se iP0-ssa~reitel"a'l" [e]

t~4 Não sendo reiteruvel, c~mo quan<il'Ü 18.

.herança ·foi deixada ·a 'F., se casar " e ~ti er' casado
:em ..vida do Testadqr , tem-se por cumpriàa a C(i)ll--

.dição.• -[f J' _
105 As condições mixtás , que dependem'da

.. _. -- .----- ..
---------~-----------------

[a] L. 21. Cod . .de.Pact. , lll'llssel TI'. de Condito Liv. LT. t..n. 'lo

(b] Cap. 3. , Cap. 2~. ·x. ,de furejur.
[e] Pothier TI'. de olJlir;. 'p. 3. n. 630. " Cod. Civ. 'Fr. ,art. J j S·i-,
Cd] L •.2. Ir. de,COluLet demo
[ê]'L.·I1. ·.-de'Cdlld. tdem. •
~f) L. 10. lf. de CUlld. ~t tlcln., 'L. 7. GÓd. de .lll.r(. oel slI!Jsl;. "



[21]

'\-'Ol1tade ide tel'~ejl'o ; 'Vi. ~r. se eU$lr-eom ãf.", ou
.se rn.orar com .l~'. , tem-g'e 'por -cumpridas ., 'quando
o llerdeiro se offerece a cumprir .,e o terc'eiro' .não
.quer. [a] - .

•1'O-ô Tamhem 's'e tem ,por :cumpridas, 'se ':o
terçeiro não pódc annuir, Jpor :tcr fallecido. [h]

107 Quando o terceiro por ser absente não
póde aceitar o que se lhe 'mrrnda dar, satisfaz °
herdeiro, depositando-o. [c] ,

j 08 O terceiro que;por eITeito da condição é
beneficiado, póde requerer ao Juiz que assigne
tempo á pes&~'a ~lHiga(la.., .pm'a ~eumprir a condi
ção. [d]

'.1.09 ·Se·{) ·legaw:áo ':J:efusa o I gado ,deixado
eom,condição de 001' ta,lito a tercei.r,o., fica o hCl~dei

'1'0 ohpigaêlo ia dar· ríqueHe. o.que ,0;te:stCldor ':Bland@'U.
[e] .

i fO Se tO herdeilTo escrito·é tambem herdei
ro a ir::.te~lla(lo " l-e ;com ·.mulieia não quer 'usar do
testame lt ,:--;pm:a -se subtra:lúr ás obrigações que
~lle;]he !rl}.pi}e ; _pode ser .delll'anàlldo., .con: o ·h.er
deiro testament"rÍo. [f]

.1-:{ 1 Se.o .herdeiro -testanlOntari-o nao quer'
addir"a ~herança', os direi.tos e ol>rigaç.ães, , que a

- testamen.to ~Lhc impunha" são .dev-olvwas.ao ·suhsti
tuto ( sé '0 ha ) ; na falt~ delle aos herdeiro.s·a ~in..,.

testado. -[.gJ
------------------------....,..

'[à] L.3., L.'H., L.31.'ff.deCond. etdem.,'L. li. ff.de<Cond.inst •.•
1.. :lo Cod. de Comi. í:lrerl. , •

[D] L. 8. § 7.,' L:24. 'fI'. ,le Cond. Inst., ·L. 54-. S1.~e2, fI'. de;}2gat.
1. o O contJ:llI'io decide a L, 31.' lf. de CUlId. et demo

[c'] L:'7. Cód:dePacl. íll/. cmp/o .
,[d] L. 23. § l.·ff. de.//ael'd. íllt.
[l'] L. un. § ". Cod. de Caduco to71.
[f] L. . § D, , ·L. .tOAr. Si'flUis ommiss.,ctnts.·lestam. J •

[g] NoveL" 1. Cap.'l. 'S.l. ~ssiJll se observa,n paizes onde elida ql.l:a1.p6l1(}'
t~tar de parle da he/-:a1!ÇO-••'.o~t. (l<l Plf.nd L.-29. 'r. 4. n, iL , P~,in.Uarl.



1i ~ Quando () propr1o testador foi. clllpado
.el!1 se não poder ob~ervar,a condição mixt.", , de...
ve ter-se por cumprida . [a]

113 Se não teve culpa, mas foi causa 11 no..
e€ute de não pod.er scr cúmpl':i.da a conc.liçã.o·, en
ttio julga-se não cnmpr.ida. [bJ

,
sncçA5 1,.

l'Jas CondiçtJes impossÍf,'eis.

"

'1 í 4· Qualquer condiçã0 I impossivel posta em·
disposição de ultima vontade , tem-se por não C's
cri-ta ; sem que por isso fique viciada a disposição •. '
[c]

1 .{ 5 l?orém lUlU\. condição tal posta erL1 con...
trato, torna uuHo o mesmo contrato. [dJ .

'l{ 6 E se o contrato é .ajustado com condi
. -ção de não fazer cousa fisicamente impossivel ,: tem

se como puro. [e]
117 As condições-se !não casar ~ -se per

manecer lia. celibato ~ -postas por um testador;
tem-se por não escritas como oppostas aos bons cos-
tumes. [fJ -

. -
---------~-----------

L. o: T. 39.11. G. O que ~nlre}lós se deve ad.optar, arg. dil Oru. L. L,T.
82. pr.' •

[a] Perez in Cod. L. G. T. 1G. n. 12. ,-:: Gucrreil'. Tr. 1. L. 3. Cap. 10. n.
131>., Mauzio de Test. vaI. T. 7, q. 7. u, 15.
t [b] ·u1ZV1ent. Se/. Lih 2. Cap. 9. n .. 9. , Durand. de Coml. imposs. p. 3.
Cap.7.n.bO. , .
; [c] L. a. , L. 1&. , L. 27. ff. ele Cond. ínfl., L. 10J. § 1. fi'. de Legat;.
J.o

(d] L. J. § 9. e 11 .. fT. de Oblig. , L. 3&. § 1. Ir, d.e Verbo o.bl;,..
[t:] L. 7., Lo 8. fi. ele Ver/;. oúlig, . .
(1] b. 22. I ~. n( S5. ,.L. 160. tI·: de Canelo ee d~I1:~

.#



fiS, Do mesma' sorte a condkão'-se casa]"'". .

6'om pesso~l indigna. - [aJ
119 A condicão-se ndo tornar a casar-

. sendo posta a viuvo' ou viuvu, que tenha filhos. ,
enfende-se posta a favor destes, e a elltis se devol
ve o direito que tinha o pai ou mãi , se estes ,lor-
não a casar. [h] .

120 Com tudo o viuvo ou viuva que tal he
rança ou legado perder ; não é obriga-do u repôr 05'

rendimentos recebidos antes de tornar a casar. [c]
121 As condições -se tomar ordens sac,.a~ ~

- se for Frade ~ ou Freira ~ - tambcm se devem
havei' por não escritas , sr> o herdeiro ou legatal'Ío
declarar, n[io ter vocrição para taes estados, [d]

122 A condição-s~ ni'J.o for Clerigo~~ouFi'a:'
de ~ ou Freira ~ ~ é valiosa. [eJ

123 São tambem validas estas, -se 'casal' ,
-:.. [f]' se ca.sar com, F. - [g] ~ se casar com conse
lho e approvação 'de F. - [1 J ~ se ni1tJ caSal' càm·'
F. -[i] .

124 A condiçã-o de não casar a é certo tempo
sendo rasoavel : ou u de não casar em tal lugar,
podendo O he.I:deiro ou legatario co.mmodamente [a-"

.zel-o , é tamhel~l .valida. rj]
------_._~-------------

.Ea] L. 63. § 1. ff. de Conel. el dem. .
[h] Estc,Rarecase.rocspirito daNovella~2. Cap. 48. c·H. quedcrogou~

L. 2. e3. Cod. delnçIíct. "íd.loU, Lobão ao Li". ~o de Mcllo Dissell.
9.§38.e39.

[c] Cad: dePrus$.1. p. T. 4. art,1.20. 0138, Estadeci.s~opucooll'Jais
benigna que a da Autb. - Cuí relfc/um - Cod. de Indíct. vid. 'r".

.[ei] Em contrario ·Egid. á L. Ti/íae I. p. n. 14., Pineir. de .1'esfttVh
DIsp. 3. n. 223.

Lc] Porlug. de DOl/. Praclud. 2. §2. D. 89.
[C] L. 7. Cod. de Cond. ei subsl. .
I);J L. 211. oH. fr. dcCond.lnst. .

.. [h] Dnnmd de Conel. 2. 'p. Cap. 3. D. 7G. , Arouca á L. 2. de JII.rl. Ú·
-Jur.1), 25. Aliter Guerreir. 'n-, 1. L. 3. Cap. 10. n. 3.9. .
. [i] L. 63. fI'. de Cond. etdem.
, [j] l~ .. 62. ) .2., L. 72. ~ 5. lr. de Canil., el ~cm., ç.«.~re.ll.-. TI". 1. L. 6.



12:5.- k. condicãoi-S&'UilJeI1'cás.ta·~- vu T!ones,
tmnente " - não s~ reputa violada', P.!H'c.'S.'€ Cá~àr a?

pess.o~ ,. aquem.fbi illlposta-, Cal
-r-r.........,-""e!e~~~e~t---....·-1

SECÇAÕ V.

D.a· pluralidade'" eF indi$l.isibilidáde dás: CondiçÕ'es ~

12.6. Se l11.u.itas', c'O·ndiçães são p-ostas GOl)ula
tivamence, não:basta clunpl'-ip uma ou; outra, para
adquirju dlr.eilJo,. devcm-se.cumprir todas. Eh]

127 Se são postas·.di~iunctivamente,~astaqu~

se: CU1U}>l:a- uma pa:l~te c1isj1tneti:va.. [c],
128 O cumpI'imeuL-o da condição é indi T' si

vet, ainda- qua seja ·divisi"cl O, object'o (IeDa.,
.129' 1>01' isso. se aquelle, f(ll'e COliforme a Gon':'"

à~cão devia dar cem" der sóm nte cintlOtHita, não·
po'de pedIr .metade do que lhe foi promettida , ll()'

cas.o· erc da.r os cem; rd]' ,
1'30t.. l\ia'S se Ulma C:l1).usa f(i)!IrpI'OllHr~üd-a a cfn-.

versas pess.oas· colh:.ativamen l~, . se derem. a ón-tl'q
uma cousa divisiviJ; eada. UI1l pàd~ pad'iT ar SU.<f

respectiva parte, se-&er-a' S1\a qUbLa- parte ero. cn-~e
1he-,foi lnandad.o. [eJ

t31 Tambem é' pel'hlittiàq á·CJ,uelle., a. qdJem
f()'I'ã()' ~ixil'dns- alguns ben~.,_ deba'lxo' da côndi
çãQ. Gle d-ar· C€illta SQll1;lna a Q,utrol ,., 01 p:@c1e;c 1 eqUl.ewer

-.;; ...-
C:lp. 10. n. 48. e &0.' •

(al Perez in Cnd. L, 6. T. 40. n. 10.
[bJ r. ,s,: fI'. dI:' COI/rol inst.. , L. 129. [li; áe Kerb.ohlir;t
[cJ Cito LL.
[dJ L. 56. ü·. de Cnlld. et·dem., ~, 74. § 1. íF, de'Ar{;r \ler o)ni!t: h~erlitl,

Ee} L.. ·56-. ff. de-CFl. et dtm.

."

"



[25J

alJu 'mento o encargo, se GS bens deixados sa....
fterão sem ulpa sua notavel diminuição. [a]

TITULO V.

Dos Direitos e Obrigações Modaes,,~ ou Causaes ..

132 UlU dlre' to, ou obrigaç;'o é modal,1
quando se d r ou' promette uma co Jsa para UlU

determinad~'fim , qu se ha de cumprir de futuro •.
133 E causal, quando aqlleUe que dáou dei

xa uma co Jsa, toma por m:otivo de dar ou pro...
mettcl' um facto verdàdeiro, ou supposto, que,

. tem aconte ido ante~. '
134 Se são equivocas as palavras da disposi '

ção , sobre se importão con'diçào, ou modo ; repu...
tão-se condicionaes, se manifestão vO'ntade de dac
depois que se tenha verificado o evento: II odnes ,
se se 111 stra que o disponente quiz dar 100-0 e
que' o evento se seguisse depois, rbJ
. 135 Aindaqne o testa 01' diga, que dá ou
deixa l-aI cousa a· F" com condição que eIle dará
ou fará isto: aquella expressão mostra que ha ma-
do, e não condição, [cJ. /

136 Por quanto em to u a disposição , ou
acto, mais se uttende á mente, do que á fraze do
dispone te, [dJ

~- --------------'.........
. [a] Lt 43. § 2, L. H. §!l. iL de Cond. el demo /
[h] :;arment. "el. illt. Lib. 2. Cap. 3. n. 5., Durand Tr. de Cond. p. 5'..

Cap. Ln. 12. , Perez in Cad. L. 6. T. 45. 11.1.
. [c] Gom. 1. VaI'. Cap. 12. n. 70, , Brunncm. á L. 17. Ir, de Coná. çt
aem. n. g.

/!dJ h ..7. §. 2. ~. de Suppel. lego , L. 219. íf. de pj b. sígnif..- D. .
~ ...



[26-}

137- Quando (} implemento do. modo sómente
l'ec.lu da em proyeito da pessoa., a q,uem se dá ,
ou deixa uma cousa, reputa-se conselho , e não
obrigação. Em t-al caso aiJi da que se não cumpra 9

não se perdoe ,a dadiva. [aJ
138 'e resulta pl'oveito a quem deu, ou a

um terceiro '; deve precisame te ser cumprido o
modo : aliás o dQapOT póde reivinc}" cal.' o que de\: ,
ou o terceiro demandar o seu inter sse. [hJ

139 , póà.e-se pedir caução' ao legata':FÍo, de
restituir o legado.., caso l1àQ cl.lmpra o modo. [cj-

140 Se o modo não pó{]e licitatnente ser cum
prido pela fórma, que 9 testajor detcrmimm, pó-
de cumprir-se pel fónna tI.ue licite sej-a. [d] ,

141 Se o -clLmprimento do m.o.do se .fez impos
sivel ao herdeiro, -ou (!~:matal'iQ , sem culpa sua,
tem-se por não. escrito. [eJ .

142 Bem. assim., 'e o Ul'Odo é , ou vem a fa-
zer-se torpe. [fJ .

143 Em regra é llLuIla qualquer obrigação de
dar por causa- torpe. [gJ

144 lUas aquelle que deu per 'Cal,Isa tOl'p:e. ,
não péde tornar a pedir aquillo que deu, porque

. não merece sei' ouvido quenl allrega a sua t01rpe
za. [h]

145 Se não houve torpeza elU quelll deu,

[a] L. 71. fI'. de Cond. el demo , L. 13. §. 7. ff. de Don. int. vir. ~l ux.,
Eohcmer. ad Pand. L. 35 T. I, n. 18., oel eQd. til. n. 12.

[h] L. 02. U'. deCnlld. etrlem., L. 2. Cad. de lIisqllaesllúmod.
[c] L. 19. n. dP.L,{!.al. 3°, L. 40. § 5. fi'. de.C..nd.etdem.
[d] L. 16. n·. dI'. V.III, e~ !<Srif;·. lep"
[c] L. 1. Cad. de Legal., L. 10. Cad. de Cmulict. oh causam dai:
[f] Perez in Cod. L. 6. T. /.5. n. 4-., Voet ado Paná. L. 35. T. 1. l,1. 13 ..
[g] L. 8. fI'. de Condic. oh tUI'P. vrl illj. causo
[hJ' L. 8. J1'. , L. 2., L. 5. God. de condicl.,ab turp. CIWS tt '
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lUas 'lieuve-a 'nuiluelle que recelJeo;' 'eSte póde ser
demandado para repôr Ia]

146 Se aquelle que deu, ou prometteo d .1'-"
não declarou o fim para qpe dava ou promettia ,
() intento que eIle teve na mente de nada lhe a 1'0

vcita. [h]
147 O modú vóele ser cumprido pelos her

.deiros do herdeiro, ou legatario;' porque o seu
não implemento não impede a transl1l' são .. [c]

148 'ão 'se incorre ipso jure na pena de per
dimen o ,. por causa elo ,niío 11 11)]ememlo do modo,
.(leve preceder audiencia da flarte, e sentença con-
demrratoria, [d]. -

149 Se não foi mure do tpmpo para o'il1lp' 
mento doo modo, nâo ha lIgar a dçm l' ar o que
foi dado , em quanto é po 'sive1 ao d Batario ~

-preen.chel-o: [e3
1.50 E vá ida a doação-, o 1 legado, ain aque

seja erroneo oq. falso o motivo, c;m. a causa, pela
qual o doador quiz dar. [f]

t 51 COnltn o se o<1ér provar-se q le o doa-o
dor ou tes"'ador não daria, se sonlJ sse e falso

.o motivo que eIle d~clar(j)u, póde tomar a pedir
'se o que foi dado. [g]

152 Qu-ando o motivo ete dar é expresso em
fórma de . cOlldição , se o motiV"o for falso '. a da

iva é inválida. lhl

[a] L. 2. , L. -\. § 2. Ir. , L. G. Cod. de Ovndict. oh turp.
[b] L 7. Cod. de COfldict. oh cnur., L. 25. Cod. de Tran acto
[c] Arg. da.L. 24. If. Quand. dies lego cuJ., L. 5. ;1. . de Col/al. ~

Durand de Co..,d p. li. Cap. L n. 7. .
Ld] Cod. de P/UM. I p. l'. 4. arl. 156. .
[e] Cod de PrtlH. I. P T. 4•.art. 156. . .
[C] § 31. Inst. de Legf I. , L. 5 ., L. G5. § 2. fi'. de Condtei. wd.
{~] L. 72. §. 6.. Ir. .r/e Conel. ef demo , Cod. de Pr. supro ~t. 150.
[h) L.17, §. a. li. de Cumf. et deQI. D:
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.' 31.Jão póde aproveitar qua quer disPQs'çã~ .,
aqueJe que f i .causa voluntaria do errG o dis a
nente. Ia)

TITUI.ÁO VI.
?.',
..(..;

( Dos Direllos e Obrigações alternatif/as.

154 1 lU direito, ou obrigação é alternatiyl'l,~

quando o crédor pó e pedir de duas' COll~as uma;
ou (} de~e O' dar ou fazer uma de duas cousas.

155 . Em egra nas altel~nativas a escolha é
'do devedor; e ao crédor não foi concediçla ex-
pressamente a fact ~ade de escolher. [bJ .

156' Na obrigação alternativa de uma pres.ta
'ção annual, bem p'de o devedor em um anno
escolher de pagai' de um modo, em outro de ou-
tro modo. [c] '

157· Se uma cou'a da alternativa deixa· de
ser objecto da ()brigação, o ?e edor deve pagar
a outra precizamente. Cd]

158 Assim tambem , se t1ma das cousas pere-'
(;eo , ainda que o devedor não tivesse culpa, deve
lJagar a outra. Le1

159 Se ambas as consas perecerão ., uma pOl'
cu pa , outra sem culpa elo devedor, deve pagar
a estjmação da que pereceo por St a ulpa. [f]
---------------------,.---....--

[aJ Arf!. da L. ao. Cod. rlt: Tran..rat:t. ,PntI'cndorL de Jur.
;Nat. , L. 3. Cap. G. §. 8. , Cod. de Pruss. 1. p. T. 4. art. 148.

[b] L. 10. §. 6. Ir. de Jltr. doto .
(c] L. 21. §. 6. Ir. de Aet. empt.
[d] L. 72. S. 4-. fI'. de Soluto , L. 8't.~. 11. if. de Legat. 1. Q

I!J L. 95 §. t. lf. de Soluto 
l'D L. 95. lf. dç SO/Ilt, - - ,
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160 Se am as perecerão sem' s la cn!pa, e·
,sem ter havido móra a e tl'ccra extinguio-se ab ,

obrigação. r.a] .
161 Quando a cscoP1a é do cl'édor , e uma

das cousas pereceo por cul)a o. dcyedor , mas a.
outra ex' ste: hem pód~ o cré J or escolheI' a .estÍ
':l1ação daql ella que percceo. ILl

,
"',

TITULO VI

Dos D~reitos e Obrigaçues solidarias.

i 62 Um direito é soli(.:L'; e ltre mu'tos cré
dores, quando o titulo_ (~j cxp"ssa nente a cada
um deHes a fac elade de c 1:l" ' a d' 'ida' oda.

163 A obrigaç-o é SOl' a 'ia, uaD o os de
, vedores são muitos, e ca a r.. ene' póde ser

demandado 101' toda a divida,
164 Qu ndo são muitos os cr' .01' s solida

rios o-.deycd'or póde pagar a qUJ.l quizer , e pagan
do-~ e fica desoLrigado para com todos. [cJ

165 :l'las depois de começ do a demandar por
um dos cr'dores, já não ) 7 de pagar a outro. [dJ

166 Um dos cr'dor .s solidarios não póde
perdoar mais que a sua respectiva parte da divi
da. [e]

167 Se um delles intcrrompe a prescripção

-------------
[a] L. 5. lf. de Reb. ered., L. 33. ft~ 1.0 rerr,. ,tUf:.., L. 117. 6. de

Solut.
[h] Cod. Civ. Franc. art. '1194.
[c] §. 1. Inst. de Duob. reis 4tip.
[d] 1. 16 . .(T. de Duob. I'ei's.
~) L. 27. ir. dePttctis.



c'OlleçaCla pe o deve 01' , isto aproyeita a'Os outroS;
com-crédores. [a1

168 O crédor, que rec beo a divida teda.,.
fica responsavel a dar aos outros com-credores as
suas respectivas. pai·tes ,. S jão ou não sejão soci<Ys~

[h] -
169 Um dos devedoTcs SOo idar:os, se Ido de

ma ado pelo total, póde valer-se elo bene io
da divisão, excepto se os. com-devedores foren
fa lido , o 1 absentes é1

. 170 J}ode tambem" pôr todas as exc~rções

resu 'a lte da natur za la obriga ào, que lhe fo
rem COUllUUllS c.om os outros co-réo.B : mas não pó
de o pôr as excepções puramente pessoaes daq lel
Is. [11]'

17.. O co-réo devedor, que pagou a divioa
toda, p r de dem ndar os ouiros pelas suas respe
..cfvas artes, ainda s.em ccdencia das acções do
crédor. [eJ

172 Se lIDl elos com-devedores tiver falI ido :r
3 sua parte é rat ada lJor todos os outros [fJ

173 . e a cousa devid pereceo por culpa de
um . co l-de, eilor, s outros o podem delIu.nd&r-
pelas erdas e intere ses [g}

174 E per itti io ao cr~der, que c:')meçcu a
demandar um dos d vedor s so idarios ,o esistir-

---------=--------------
[a] L. fin. Cod. de DU'lb. CIS.

[b1 Latüerlach. r.d Palld. ,L. 45. T.~. §. 18. Esta é a opinião confór~

me á equidade. A Lei 62. pr. ff. Ad Le(!. Fnlc. sómenle dava direito aos _
crédores que Llão delllaLldár~o, se erdO socios aquelle"que demandou eco:
broll a divida toda.

[c] ovella 99. Cap. 1. ,S1ryk. Us. modo ,L. 45. T. 2. S. 6 ..
[d] L/o .• L. ~n 1f. de Dunn. reis, L. 21. ~. fin. fi'. de Paelis.
[e) Vinnio ao § 1. Inst. de D""b. reis n. L" 'od. Civ. FNmc. art. 1213.
[f] Cito Cod. Franc al'l. /214
[g] L. 32. § peno ir. de Usum, Pothier '.L'r. di: Oà:ig. 2. • Cap. 3. iU:~

t. II' ~73. 0#
{.

\ -
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,{ta accão contra cne, e intentaI-a 'contra qualqt1e~

dos 0{rtros. [a]
115 Ainda' que o crédor passa se quitação a.

um des co-.réos" que lhe pabo . r' d. ivida ,
Hão perde por isso o direito de soiidar edade contra
os ou ros. [h]

176 Tamhem ainda que recebesse de um dOQ
eo-réos a s a respce iva parte 'Os jt 1'0 pretcrí
tas , não perde por isso o direito sol"d io eon l<'a
eUe 'elo capital, e juros futuros. [c]

177 A solidari€dade da obl'igação não se pre~

8um<e; deve ser expressa e declarada. [tI]
1(38 Exceptuão-se os ca os em que a Lei m€i

ma determina" que os devedores Ibel:ào solida..
:IÜOS. [eJ

TITULO VlIl.

D6JS Direitus e Oúri{{aç ~es indivisiveis.

. 179 Um direito e obrigação é indi.visivel ~

quando tem por gbjecte uma COl:1Sa, q e na sua
'entrega , ou um facto, que na sua execu. ão , não
é susceptivel de divisão. [f]

- 1.80 Se os crédores são muitos, ou muitos os

[a] L. 28. Cod, de Fidei.
[b3 L. 8. §,1. de legnt. 1.°
[c] POlhier TI'. des OMlg. 2. p. Cap, 3. n. 279. O Codigo Civil Francez

restringia sta regra, no caso do crétloll ter recebido os, jul'os de parto da divida
por eiez Olmos consecutivos.

[d] }... II. fi.'. de Duob. reis, L. 48. íF. de Rejud.
[e] Como no caso de arrendamento de bens Nacionaes, pela L. cIo 22 De'á

176'•• Til;. 2. § 3J. '
[f) L, 2. ~ L , L. 72, ff•. de Páb. obli~,



herdeinH5 de UlU'" só cré<.1or, qualquer d'elles póde
dernandar' o cumprime lto da obriga~ào ín soli
dum. [a] -

181 Da mesma sorte se são muitos os de
vedores, ou muitos her eiros, de um só deve
dor, qualquer deI e póde ser dem::wd do in soli-
dum. [h] •

- 182 Mas ao herdeiro, que é demandado pe-
lo total da obrigaç:--o , ci permittido chamar á auto- 
da os seus co-herdeiros , para que o aju~ern a, de-o
fender a causa , o I a Pilgar a oLrj gaç~lo. [cJ

183 Em regra um herdeiro é obrig!ldo SÓ...I
mente á parte da divida do defanto, pIopoI'cio-
nada á parte que tem na herança. [dJ .

184 Exceptnão-se os caso", seguíntes, para
poder ser demandado por toda a divida ': 1 o Se
esta é de um corpo certo , e elle só. o iJossue: 2 o
Se a divida é hypothccaria , e elle só possue a hy
potheca: 3 o Se eHe só foi encarregado pelo testa
dor de ·fazer o pagamento. [e]

185 A solidariedade estipulada, per si só ,
não dá á obrigação () caracter de indivisivel. [fJ

186 l)orém o (revedor, que se ohrigou. a to...:..
da a divida, não se exim de responder por toda
ella , por ena ser divisiyel, e elle ter feito divisao
do 'seu casal. [gJ '

I • 187 Neste caso, bem como nos casos do art.
---------_._---

[n) L. 2. § 2. iF. de Verbo oblig
(b) L. 192.pt'. 11'. de Regjur.
[c) L. 80. § J. íf. Ad Leg. Falc. , Potbicr TI'. eles Oblig. 2. p. Cap, 4. D.

3','3'. • .
Cd] L. 2 Cod. Si I/flUS ex p/UI'. !Lacr. .
[e] L. 25. §. lO, ir. F'am. el'c. , L. 9. íf. de Dllob. reis, L. 2. Cod. Si WI.

e); plur. !lacr.
[r] Cod. Ci\'o Fmnc. art. 1210.
[g) .rouca A flcg. 51. D. lJ., Itepert. da Ord. !trt. - llIarido flue t'illTt~

~ivúias ant~s que ca asse, &c'.



.t 84 , o devedor que paga toda a uÍv1.da , póde te~

J'egresso contra os beneficiados 130;1"' tal lJGlganJ.el}.~

tt?, [aJ

TITULO IX,

. Das ol)/:if!;aç{)es de dar ~ fazer ~ ou não fazep~

188 A Ohrigação de dar imporhl na de eIl,.,
1regar alguma C01.1Sa , ·e de a cons rvar até :O act@
-da entrega, sob-pena de i.ndemnisar .ao -credor

. perdas e interesses. [b]
189 Em l'egra aquelle que é ob,rjgado a con-,

servar "Uma ·cousa, deve applicar nisso o .cuidado ,
.que· um bom psli ele fallü!ias CO'stt,nna .a us~r com as
:a~ suas cousas [cT

190 A.inda que o devedor se queira eximir de
.entregar a co lsa, ofTerecendo-se . a pagar.a estima....
ção deTIa , ,não pódc : se.o crédor poder cpllsegui-f
a 'en-trer:ra por ·autoridade indiciaI., o Juiz I)$.endo
;requerido, o d.eve a·u.-jliar }lara isso. [dJ _

_ 19 I Toda a obrigªçã0 de fazer, ou não fa.....
zer, no caso de não ser cumprida pelo ueovedor, se
l'e.solveem perdas e inlleresses. [eJ'/ . .

192 Não ohstante isso, o .crédor te·m direito·.
.de requere·r, que se desfaça aquiHo, (rUe tive,r sidQ
feito em contravenção da ,obrigação, á custa 09
.deve-dor, se for po.ssivel.. [fJ

._--_._,..----,"""
[a] LolJiio a MelJo-L. 2. T. ~. § fI,. n. 33. rag. 39",
[h] Potuier Tr.,dcs Oblig. 1. p. Cap, 2•. 1. n.,14-2,.
[c] Porbicl' ib. . ,
Cd] OJ;d. L. 3. ;I'. 86. §.15.
(e] Lo 1~. (f. {te Reju{l,., Valasc. de.lU/:. Emph.

~.• 4.T.2.§5 .
. Jf] .l~o.lhi~1' 1'r. fl~ Oúlig. 1. p ..Cap.. 2. n. 157.

.E•:.a,



1·93 _. róde tamhem no caso de inêxecução re
~llel'er , que a o111'a ~f'jé\ feila, por outro, á custa do
devedor, se isto é po~ ~;i, el. [aJ

'194 Quando a obrigação cOl1~iste em nJo fa
zer., as perdas c interesse }1Od Jll. ser demanda
dos, eis que se verifique a coutrav"nção. [hJ-_..........................--

SECCA.Õ [.

D(f,S perdas ·e interesses.

195 As perdas e intercs"'s consistem no
que o crédor perdeo elo seu, e no que cIle deixou
de ga~hllr ,por não ter sido cltmpricla a obriga
~ão. [c]

196 A pcrda .e interesse, gne um devedol' de
YC indcmnisar ~ é sómente o qne é consequencia illl

mcciata da inexecução da olJl'1gação. [clJ
197 A perda u intcresse ren oto , qne não

fqi , on não podia ser prcvisto pelo dcvedor nO
tempo da oJ)l'igação contrahida, não (eve ser in
demnisado. [e]

198 Sc o devedor da obrigação , ou na f~lta

de cumprim.ento dclla , ou no' modo de a execu
tal', foi comprehendido em dólo , ou culpa-larga;
é rcsponsavel não só pela pcrda , mas lambem pelo
lllcto que o crédor dei~ou de tcr. [1'J

[a] POlhirr ib. , Tatasc. dc Jllr. Emph. q. 14. n. 11.
[h] Cou. Civ.·P/ollc. art. 1145.
[c] J.. 13 Ir. Rem. rnl/I(lb., Ord. L. I.. T. 2. pr. e T. 70. § I. •
[u] L. 21 ~ 3.11'. dcAcl. cmpl., Polhier 'f'/,. dcs Oblig. 2. p. Cap. 3. n.

)61., Cou. CIV. FrUI/C. 3rt. 1151. .
[e] Polhicl' ib. 11. 160. .
[f] :PoLbiel'ib. n. J66., Dom;]t Liv. 3. T. 5. Scct. 2. art. 8. Cod.. de l'rltJf,~ •

l •. p. T. 5. 3rt. 2SJi. e T. 6. _xl. 7. . •
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., 99 Se ÍoÍ cOlllpr~hel1dido Cl~l culpa leve sé
mente; eleve paga' a perda, mas não o lucro ces

. sante do crédor. L;;t ]
200 Quando por convenção se ajusl'ou pagaI"

um tanto por I crdas e in erosses, Ílão póde ó
crédor exigir mais cousa alguma por esse l~eSJ.)ei:.
to. rb1 . .

20 I Ounndo a obri!racão consiste em pagar
certa quanti:l de dinheiro <.1, ~m falta de -ajuste de
out!;a .pena , t:;atislal o devedor moroso a todas as
pC'das e interesses ,paganqg o juro de cinco pOF
cento [cJ - .

202 GOll:)idera-se cm... mói'a o devedor-, desde
q ue foi iuterp Had.a. por citação pára pao'ur: exce
pto nos casoj) em que a Lei ipso jure manda l)agur-
os rendimentos. [d:J .

203 Os j"uros podem prodllZir novos juros,
intervindo novo contra~~o , pelo qual os juros vcn-·
ciclos sejão convertidos em capital. (c] .

204 Bem assim um terceiro , que pagou pm'
conta do devedor capital e juros, póde demandé\.ll'
juros de toda a q.uantía, que descnibolsou. [fj

-----------------~-----

[a] Cod. ele Pruss. T. 5. ar,t. 288.
[b] L. fin. ir. de P,aelor. stip. § fin. , Inst. lle Velh. obltg~, Mor. da

E:uc. Liv. 2. Cap. 12. u. 49.
[c] l?eg. F~r. C:tp. 28. D. /;81. , MoI'. supr. n. 74.

'Cd] VoetadP{ind: L. 22. T./. D. 1/. e 12., Cod. Civ. Franc. art l/50,'
te] 1\101'. supro D. 55. e 57., Stryk Caut. Contr. Sect. 2. C. 1. § 30 , Cod.

·.lePruss.1.p.T. H.art. 819. OcoDtral;o determlDou aLo 28. Cod. dI'
Usuris.

[r] MoI'. supro n. 58. , Pothier 1"'. eles Oblig. 1. p. n. 172.• Cod. orvt
l'/JflfZ:. art. llàS.·

-Bt



SECÇAÕ II.

-Das especies cl~ culpa., e. acasO'. _

205 Oulpa larga é .a falta de diligencia , qu&
~incla as pessoas uissolutas costumào llsar. [a]

206 Esta especi~ de culpa.é equiparada ao
dólo, u prepo-sito de fazel: ina~ ,;, ql\ando se trata.
de indemnisar qualquer Jerda. [h)

207 Culpa leve é a falta -de diligencia, que'
~ostuma fazer qUíl;lquer pai de ~amilias bem- governa.....,
do. [c]

208 J?or 'via de regra qúalqu~r pessoa cons
tituída em oj;)rigação', é resp.onsave1 pela cnTpa le......
ve. [d]

209 Culpa levj5sill~a é a falia, que se não
~óde evitar:J se não com uma habilidade transcen
dente, O~l com uma força de attel1ção. maior que a
c·ommUlll. [e] _ .

210 A esta especie de culpa se entende res-'
ponsabilizar-se aquelle , que se encarregou ele uma
obrigação, _ que persi mesma exigia smnma capa
cidade, ou uma attenção maior que a c·ominum. [fJ

211 Caso fortui.to é o acon.tecimento que ·não·
podia ser p'revisto, on ainda que ° fosse, não .se
lhe poderia resistir. [g]

~ ...-.........----_.........._------ ,~-----"""'------

[a] Vinn. ao § 2. Inst. Quib. modo J:e €ollir, oblif;. n. 7., Waldeck all
1h.sl. § 597.

[b] L. 226. Ir: de Vel'b signo .
[c] L. 23. Ir. de Br/.rn. ei per tut. , Cod. dli Pruss. j. p. 1'. 3. 9rt 20.'
[d] VinD. supra n. 12.
[e) L. JS. fi'. Commod., Cod. deP7~15s. supro 3rt. 22.
[f] L. 5. §. ff. Commod. > Ord. L.~. T •. 'S0. ~ 2,-> Cod. de Pruss. Lp..;.r. b. 3rt. 279. epeg.

. [~J Wald~k ad lM/. ~ 591)-•
...



que d.as ou maIS
ou não faz r a gum'\

[31]

21 i tom regra ningúem é rcspo .sa'-cI p.ol:'
casos fortu't s. [ I

2 I3 Exccptu;'o-s.e os cas.os: 1 o Em que al
guern e obrigou a respo c.l.er por elles: .2 o Se a
mór ou culpa do. dcyedor os motÍYou: ~ o e ~

]JeÍ IJ.6ga a i'csF~nder p r eHes. [bJ
214 Póde convenciona:::-se de rcspo der pe....

los ca.sos fu.r· Ilitos; ou por maio I' , ou menoF grá.
de culpa, que aquella que a Lei ge:ral det l'mí-
na. [cJ .,

215 E invaliga porem a conve ça de não seI'
l'esponsavel pelo dólo e malicia, que hnja no CU~l,~

primcnto' da futura obrigação. ]

TITUIJO X.

Dos Direitos e Obrigações., que derivão d~ Con
tlYttos.

216 Toda a convença;
pessoas Ü1Zem de dar, fazer,
cousa, é um contrato. [eJ

21 7 O contrato é bilater~l, quando pI'odu~

direitos e obrigações. de amb~s as partes .
. .2 I8. -U nilateral, se produz direíto a uma par

te -' e obrigação á outra ..

--...,.-----......------1'---..5'....-... -,..--.--.....

[a] L. 23. lf, de ReI{. juro .
[b] L. 7, § 15. ff. de Paclis., t,. 82. S1. [. de {/ült. {lv/ir:. , L. á. ~ i.,f1

7. ff. Commod.
[c] L. n. ii', de Reg. juro
[dJ L. 27. lf. de Paclis, L. 1. § 7. fi. Deposit.
(e] L., j •. ~ 2.11'. do PlUiÜ? Cod. Civ. Bralu;. art, 1161'.
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SECÇAÕ I.

Dos essenciaes do Contrato.

2 f9 8Jo cssenciacs para a validadc de qual
quer contrato: 1 o Que as partes tenhão capacida
de para contl'latar: 2 o Que intcFvenha consenti
melito da pessoa que se obriga, . e aceitação da que
ndq ire direit6: 3. o Que seja licito o objccto do>
contrato . [a] .

220 Dcvem tambem guard r-se JS fórmas
estab 'lecidas pela Lei; quando c1.La commina pena
de I ullid.. de por nã.o sel'em obsel'vadas. [h]

2! 1 AquiHo que é da natureza de um con
traio, mas nãG lla subs aneia dcUe, subentende
,se, ainda quc c:xpressamcnte não tenha sido esti
pulado. l}ódcm porém as papt s estipular o con
trario.

222 Os accidentaes de mn contrato não s~

Sl hentcndem, se as partes os não estipulúrão ex
pressamcnte . [c]

Das pessoas'capazes..J e íncCtpa'lJes de conthúos.

223 Podcm ser partes cm um contrato não /
só pessoas fisicas, 'mas tamDem corporações licitas.
legitimamente repre~entadas# [dJ.
.

[a] Cod. Civ. Frn.nc. art. 11 OS. •
[h] V. fír. ~os E pon ae~ as lormalidades da Lei de G.dé Outubro de 1""8.4•
.te] Potluer Tr. des Obltg. 1. p. Cap. 1. n. 5. e seg.
[d) L. 7•. L ff. ~od caj. rlniw:rsit. MIn., L. n. Ir. de Fedej.

r



.224 Quando uma corporação ycm a' rednúr
.sc a uma só pessoà, e la reune os direitos e obri-
-gaçoes da corporação .. [a] . -

225 Todos os membros da corporação, que
tem voto) devem ser convona los para qualquer
ncgocio della .l\l,!lS basta que compareção dU3:;>

terças partes dos vogaes para poder tratar-se o ne
gocio Lb]

226 O que se VCJ1CC pela maiorid e de vo
tos , tem-se por valioso : [c]

227 Os nienores de sete annos , os furiosos,
e mentecaptos são incapazes de fazer contrato
algum. [d]

228 Os maior s de sele anuos , e os prodigos
privados da administração de seus hens , podem
estipular os contratos, que lhes são vantajosos;
mas não podem validamcnt~obrigar:-sc p sem inter
vir autoridade de Beus tutores , ou curadores. [e1

22!> AqueHe que contratou com o ménor Otl

prodigo , não póde requerer se m llulle o contrato
que- com eUc fel, fundad.o nà faI ta de autoridade'
do tutor ou curador. [fJ

230 Antes de rJ1.mlquer fazer o contrato, dCT'e
informar-se , se a pcssoa , com qucm intenta con
tratar , 'é ou não idonea. [g]

231 Se o menor depois de tcr maior idade
expressa ou tacitamente ratifica o COI1 trato e oLri-

[u] L. 7. § 2. ir. Quotl cuj, unlv. 110m.

[b] L. 2. § 3. a'. de De'~rct. ab ord, fac. , L. 3.) L. 1. íf. Q/tocl cuj. 71flill.
nOIll.

[c] ~. 17. § fin. Ir. de !l(cepl. et qui arb. reco , L. lD. fI'. Ad ilfunicip.
Cd] § 8. elO. lJlul .If'i" , l.. 6.) L. 40. lf. dc fle{f. jllr.
[e] L. 28. fr. de Pactis, L. 2D., L. 41. Ir. de COlldict. il/d., L. G. ff. de

Pcrb.o!JIig .
[f] L. G. Cod. de Lcgiú.
h,gJ L. 1D. Ir. de I ego jNr.
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bução feita na m-:-noridadc, subslste valida. [a]
2"2 A mulheT~casada não pódc faz'cr coutratQ

~lgum Sêm autoridade do marido.; exceptos os ca.... ·
sos pro rid nc.iados nas Leis. [h]

33 Porem só o marido 'p "de impugnar o
eontl'alo feito p.ela mulher sem 'sua autoridade. [c]

SECÇAÕ UI •

.Do C071s-entimento•.

231 ' O Ccmsent.ili1ento de uma parte só nã()
faz sontrato, de, e int~rvir o de amhas. [d]

2.35 E s lfl'J.cicnte oeonsentimcnto taci"o de
uma das pM'tes ; e presume-se , quando a )arle
obrou actos', licitam.cn1:c não púdéra obrar, .se
l:l~tO ;tivera consentido . [e]

23G :E nul[o o COl sentimento , se inlerTeio
erro sobre a suhstancia da .c.o ISO. , que faz o o )jc-
eto do contrato. [fJ. .

23.7 O mesmo é h~vendo erro á"crca da pes
soa, quando pelas circnnstan.e.ias se colija, que tal
con lrato não teria sido feito , se o erro fôr.a eonhcc
eiuo. rg]

------------------~------------------~---~

[:'lJ L. 1., L. 2. Cod.. Simaj./act. ral hab., Gomes 2. Pé. Cap. ii.
oU ...1 I.

[h] Per. Dec. 77. n. 3., iUOl'.• de E:rec.. L. 2. Cap. ~O., D. lJ9.
[c] Cod. 'Civ. FrlJ.nc. art. 11·25.
Cd] L. 55. tI. de OMig. el art.
[c] L. 5. Lf. Rem ,.ai. hab., L. L fI'. p/o'socio. .
lr] L. 7. Ir. de Obli~. el act., L. 1 IG. § 2. Ir. de Rea. jhl'.
[gl Potbier 'fI'. des Oblig. I. I, Cap. I. n. 1~. 10., Cod. Cil'. FraR!c•

.art. ltHl.. ) CÇld. de Pl'etss.. Lp. T. 1. art. 7G.· ~ .
r
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245 Aquelle que depois de ter cessado a for_o
ça ou medo', expressa ou tacitamente ratificou o
contrato, não pode ll)ais annp.llal-o por esse.Ip.oti
voo [iJ

238 E uuHo o consentimento extorquido por
força., ·.ou por aIneaças. '[aJ .

. 239 lUas as ameaças devem ser taes, que fa
ção temer -cl pel;da da vida , da' saude, da ~lonra ,
'Oú da liherdade. [b I

240 O mes no é que as forças on ameaças.
fo~seni feitas á pessoa sontrahcnte, ou feitas a sell

.consorte, ou a álgum. seu descende !te ou ,a&cen-.
dcnté. [c] .

41 O temor reverencial pPf si só não é suf
ficiente para annullar qllalquer ac10, ou contrato.
[d] Nem tambem as an~eaças de intentar deman
da. [eJ

- 4 ~ O contrato fejto por pessoa retida em
carcere privado é llullo. rfJ. .

243 O preso na cadêa publica ~ para contra
tar validalnente com aquelle que requereo a sua
prisão, deve ser autorizado pelo Juiz, o qual deve
antes informar-se se o contrat-o é rasoayel [gJ
_ 944 Se foi preso a requerimento do senhorio
da Terra, o contrato feito em proveito do dito se-'
nhOFio é nnHo, aüída que autorizado pelo Juiz.'
[hJ

-----------------------
[aJ L: 116. Jf. dr. I?ef{. jlll. '
[b] L. 4. , L. 7. Cond. dr. Hí.ç quae mel. gesl. mni.
[c) L. 8. §. 2. e 3 íT. Qllocl mel. causo •
Cd] T.anterbach. ad Pan.rl. L. 4. T. 2. §. j 1. , Coel. Civ:. FrMc. art..!

1114., Cod. ele PrcISS. T. 4. art. 4·1. •
[<>J L. :lo § f. fl'. Quocl mel. c·aus., Cad. de Pruss. ib. n. 38.
[f] O~·d. L. ~. T. 75. pr. .
[sJ Clt. Ord. L. 22. tr. Quorl meto C,?-US.
l!1] Cito Orel. § 1. Lei notavel contra 'os oppressões dos grande" reudatal'toa~
~lJ L. 2 .• t. 1, ·Cod. de Hisf7uae VI mclusl'C ca.us •.-. F. .

,j
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í46 São concedidos -dez annos áquelle, que
foi privado da sua cousa pol' violencia, para a de
mandar da m'ão ue tercei! o possuidor. [a]

247 n'las para poder requ-erer '(1 nulliuade do
contrato, ou para reivindIcar a.cousa, quando
ella está eln poder daqueHe , que connnetten a vio
lencia ou arl1'eaças, até trinta annos é permittido.
[bJ .

2 Li 8 O d610 é outro vi c'io do cOllsentimento',
por causa do quaJ se podem annnllar os contra
tos ; quando uma' parl'e emprega ta'es manobras
para enganar , f;"t'? a ou'l1'a parte não teria consen
tido no contrato, se as soubera. [cJ

249 .O dólo não se presume : é preciso pro-
yar indicios graves para ó presumir. [dJ -

25'0 Se o dólo foi, manobrado pot terc'eiros ,
~em nenhuma parte influir., não se unllulla o con-:
trato. O enganado póde demandar perdas e inte
resses ao engq.nador. le]

251 Quando uma paHe COill engano e mali
cia fez que outro se lhe obrigasse a mais do que
devia, incorre na pena de perdimento ele .l.udo) ain
da do que na yerdade lhe era devido. [f]

252 . Jo~ contratos commutativos , nos quaes
um dá o equivalente do que recebe, a lesão enor
missima equivale a dólo. [gl

253 Diz-se lesão enormiss'ima, quando al-

[a] BrunemanáL. 3. Cod. eod. OCod: CivüFranc. art. 1304. gencrll
lisoll esta Lei.

[h] Stryk Uso 1I1od. L. 4. T. 2. § 4. Bohemcl' in Jus Dig. cod. tit. n. 9.
[c] L. 1-. § I. 0'. de Doi. mal.) Pothior 1'1'. eles Oblig. 1. p. Cap. 1 n.

29., Cod. Civ. Frallc. art. IIIG.
[d] L. 6. Cod. de Doi. mal.
[e] Cardoso verbo - Conlraclus-1'I. lO., PothicrsuprZln. 32.

> [f] Ord, L. 3. 'r. 34. § 1.
(Il] L. 5. GoJ. deDIJI. mal., Ag. Barb. ib. 11. 7., P.cg. For. Cap. 2S l,.n. r.H. .
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258 A renuncia da acção de lesão é i.nvalida;
e aindaque dissesse que faria doação da maioria do~

valor da cousa" Eóde o renunciante iutental-a
[f]

gue·m.· l'ecefu.eo· somente a terça parte do hlstO v:alor
daconsa. [a] .

254. Lesão enorme, quando reGeheo- menOj
que metade do j'usto valqr, qlle deu. [h]

255 A acção de dólo, e de lesão enonnissi
ma dura trinta annos ; e não só se póde pedir res
tituiçã.o da cousa ,_ mas tambem os rendimentos deI:"'
la, desde a injasfa posse. [c]

25.ü Contra terceir.o poss:túdol' da·cousa, nem
a acção de dóIo, nem a de lesão póde ser inten~

tada. [dJ -
257 A acção de lesão enorme sóment€ dura

quinze annos'; e o réo tem a escolha de s lpprir o
justo "alor da cousa·" ou-de- desfazer o contrato •.
[e]

259 Denega-se acção de lesão aos ~llestres de
obras., q~e aj:ustando a oJ)l:a por lllcno:s , lU~strão'

ignorancia da sua arte ou officio. [g] ,/
. 2üO Quando amhas as partes com. malicia fiÍl~

gem um contrato , que reaLnente não querião CO~l:"'

trahir , este contr~to simulado é llullo . [h]
2.6,1 S~ o contrato foi simulado pm:a fraudar

..------
[aJ Os DD. dcixão a arbitl'io do Juiz o julgar, quando a lesiíe é enormissi

lUa. Süva,ti Ord.. L. L.a-d RubI". art. 4 ..n. 81-
[bJ Ord. L. ~. T. 13. pr., L. 2. Cod. de Rêsc. vendo O Codigo Civil dI!

Franca abolio a diIT'crenca enLre Icsiío enorme e enonnissima Vid. o art. 167+.
[cJ' Cit. Ord. § 10., 'l\lOl,-·de Exec. L. l>. Cap. a. n •. 17., V{)et adPand.

L. 4. T. 3. n. 12.
[dJ oeLL. 4. T. 3. D. 10.'eL. 18 T. 5. n. 6., Per. Du. 15., Repert ..

da Ord. ~rt. -. Lesão quando in,tervie/: /lO conlralo da venda &c.-, .
[cJ Ord. L. L T. li\. § 1. e5.
lf] CiL. Ord. §D.
[gJ' Cit. Ord. § 8.
[hJ Ord. L. 4. T. 7t.



os erédores , tnna parte perde (:) que deu, 01:1 S~

obrigou a dar; a outra õ equivalente. A terça
parte destas penas é para o·Thesouro Público, ou
tra para a pessoa da ullificada., e a outra para o
'aceusador. _[a] -'.

262 Se a simulacão foi feita em' fraude de al
guma Lei; metade da~ penas, é parâ o Tliesouro ,
a outra para o accllsador. [h]

263 P-erdoa-se a pena á parte que denunciou
a simu lação , antes de accusado. Se não provar a
,simulação denlU1ciada, é responsavel á outra parte
IJelainjuria. [cJ

SECÇAÕ IV.

Do :Objec~(j do 'contr~tc;

264 O üI iecto elo contrat(:) deve ser- cousa li
cita e possivel. ld]

z65 n contrato é nuHo , se o objecto dellc já
não existe , ou nunca poderá existir . [e]

266 O contrato tendente a metter em circula
ção cousa , que 'não está em commercio , é nullo ~

. (fJ .
267 Bem assim o eOI).trato sobre cous·a t,orpe ;'

,-------------.----------
[a] Ord. L. 4. T. 71. pr.
[bJ Cito Ord.
[e] Cito Ord. § 1.
[dJ L. 28.,.L. 38. -dePactis.· •
[e] § 1. Inst. deIllut. stip., L. 31. íf. cleR~g.jur.

1/] § 2. Inst. de 1: .ut. Slip.
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porque as cousas contrarias aos bons costumes tem
s~ por in po~siveis. [aJ

268 . A herança, que se espera herdar de pes
soa ain a viva, não póde ser objecto de contrato,
salvo se essa pessoa o assignar. LbJ

269 s contratos surarios s~o tambem nul-
los. [cJ .

~70 Em eluvie a, se o contra~ô é ou não usu
rario, decide-sé pelo ireito CauOl.ico. [dJ'

;z 71 O ohjecto elo contrato deve er cousa
. certa e determinada oa sua especo e. reJ

27.2 Quando a incerteza a q!1aJ j ade da
cousa póde ser determina<.: a por arbitrador ti, o
contrato é valioso. [fJ

2-73 l\las se a de erminação a cou a é deixa
da no arbitrio do' proL itlente, o co 1t.l.'c lo n ~ o -pro-
duz obrigação. [gJ .

274 Os' contratos cuja execução ão dá pro
veito nem perda a pes oa alguma , de, em r an
nuHados pelo Juiz, a requerimento d.:.q le :es a
quem são onerosos [h]

~75 A utilidade de um terceiro póde·s r ol)je
. elo de um contrato. [iJ

z 7·6 lUas deve acceder o consentimento desse

-------------------------
[a] L ..26., L. 123. a. de Verbo obli{!;.
[l1J ardo L. 4-. T. 70. § 4., L. 1. íJ',' de Haelerl. et acto vendo a Con.

Civ. Franc. art. 1130 não adIUitte a valid de > uem mesmo cO)Jvindo o lCl'ct:;i~
roo

[eJ al·d. L. 4. T. 67.
[dJ Cit. Urdo §!l.
[e] L. !l4. tr. de Ve,:b. oblifJo
[f] Ord. L. +. T. 1. ~ 1. , Cod. de Pruss. 1. p. T. 5. art. '12.
[gJ L. J08 § 1. fi'. de f7úb. oblif{.
[.h] Cad de P'uss. I. p T.5 art 'i0. .

4 [IJ iunio ao" 4-. Inst. de Iaut. de stip. 11, 3. , Thomas. a Huber. ~od. n•. -.
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terceiro, prnnell'o que elle chegue a adquirir di
reito. [aJ

277 Em quanto (} terceiro não manifesta o seu
consentimento, bem podem os contrahentes des
fazer, ou alterar o contratado. [bJ

- 278 Póde ta.mbem ser objecto de contrato,
o obrigar-se um,' a que um terceiro dê ou faça
alguma cous_a. [c]

279 Aquelle que promette, que um terceiro
dará ou fará ce~ta cousa, é obrigado como seu
principal pao·ador. [dJ -

:i80 Nos contratos beneficos feitos purameri
te, e sem encargo algum do donatario, a aceita
ção do Tabellião é sufficiente para lhe adquirir di
reito, ainda ante$ deHe dOllatario manifeslar a sua
vontade. [e]

SECÇAÕ. V.

Das jórmas ele contratos.

281 Quando a Lei" não tem det~nrrinado

fórma alguma para um contrato , é valido de qual
quer modo que seja, intervindo os essenciaes del-
le. If]

282 Nos. contratos.: feitos fóra do Reino, so- \
bre moveis, elevem guardar-s~ as fórmas estabele-

~~J Cad. de Pruss. 5Upl". nl't. 75. , Cad. Civ. Franc. art. 1121L
[hJ Grocio ele Jur. Bel. L. :1. Cap. 11. § 19.
[eJ Vinnio ao § 3. Inst. de Illut. stip. TI, 3.• , Voet ad Pand. L.45. 1'.1.

n. 5.
[dJ Vid. Cad. Civ. Franc. art. 1120.
[6J Ord. L. ~. T. 37. § 2. e T. 63. pr.
LfJ Barbos. e Tab::-r. 1'lzesauI'. Loc. Con~. verbo - F onna - § t,
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cidas pela Lei do paiz , onde o contrato foi feito~'
[h] .

.283 Sendo sobre bens immoveis, sitos lI0S

Dominios ])ottuguezes, deve o contrato contar as
fórmas estabelecidas pelas Leis deste Reino • [h]

'284 'Em regra a'escritura não é da substancia
do contrato; exceptuão-se aquelles, em que a Lei
determina o éontrario. .

285 Quando as partes ao ajustar o contrato
convierão em fazer escátura delle, o contrato
não tem firmeza antes da esc,ritura ser feita e as
signada por eHas. [cJ

286 O mesmo é se convierão em o reduzir a
escrito, ainda que l1ãó declarassem que o contrato
seria invalido antes de escrito, porque assim se
subentende. [d] ,

287 Podem pois as partes ar.rependcr-se anlC5
de' feita a escri{ura , ou escrito aju~laclo. [cJ .

288 Em todo o contrato, em que sc transfc
re domino de bens immoveis , ou dil'cito e acção a
elles , se presume ajuste de se fazer escritura ou
escrito desse contrato. [f] .

SECÇAÕ VI.

Ba prova dos Contratos

289 'Em outro lugar se dirá sobre os diversos

-\------------------------------------~----_.
[:I] Ord. L. 3. T. 50. § L
[h] Voet ad Pand. L. I. T. ~. n. j 5.) llullcr ad Paild. L. 1. T. 3. n. 14· 15•
.[c] Ord. L. I~. T. J 9. § J.
cd] Cito Ord.
[~] CiL Ord. § 1. in fine. .•
[l J Porque cste é o uso geral do Remo.
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modos de provar os direitos e obrigaç'"es Os qu·e
deri vão de contratos de maior quantia, tem a par_o
ticularidade de não p'oderem ser provados por teste
munhas. Iéll .

290 E contrato de inaior quantia o que exce::
de a .doze mil reis sobre bens imll10veis , e a cento
e oítenta mil reis sobre moveis , semoventes , ou
dinheiro. [bJ

~91 Os contratos entre pai e mãi e filhos;
entre sogros e genro ou no'a ; entre irll1~os , ou.
cunhados; entre sobrinhos e tios irm;' os de pai e
111ãi ; e entre primo cD-irmãos, de qualquer sexo
não são comprehendidos naquella J.Jei , que exclue
as testemunhas. [c]

29~ ~ Lei que exige prova. literal do contra
to , tambem a exige para o distrato. [d]

293 Aindaque o contrato seja de menor quan
ti , se se fez e~cr.itura delle , não vale provar o dis-
trato por testemunhas. [e] .

294 Os escritos de pessoas nobres, feitos e
assignados por elles; os escritos feitos pelos Secre'
1a1'los dos' A.rcebispos, Bispos, ou Grandes do
Reino , e por estes assignados , contendo obriga
ções de cada uns delles , tem tanta fé contra' elles ,
como se fossem escrituras pu.blidas. [fl

.295 Da mesma sorte os eserrtos dos Nego
-ciantes matriculados, relativos a obrigações, OlI

objectos do seu negocio. [gl
----- -----_._-------------------------

[a] A Ord L. 3, T. 59 e:;if(c p:'OYO por cscriptllro publica. Pode modili-
car-sc, ~'<iÕ:'indo,sriIllCulept'ova por escrito. seja O,lI ~ão escritura.

[b] Clt. rd. r. 59. pr. , AlI'. 10. de Sef. 1$1'" ~ 2. ,
[c] Cil. Ord §, 11.
(dI Ord. L. 3. T. 59. pr.
(c] Cito Ord. §. 3. c 15.
(f) Cit. Ord. §. 15. ,,'jlva ih. u. 50. e sego
(s) Assento O. o de a de ovo lí09. I L. de 20 de 111nl:o de 1774•. 42.

•

~ I



. ~9(} Equivalem a escritura pttblica' os Auf{lS ~
e Termos judiciaes escritos pelo Escrivão da Cau
sa , assignados pela parte com duas tes·temunhas.'
[a]
. . 297 Bem assim os Termos, ou Recibos dos
lJivrõs das Sizas , e outros de cobrança de fóroi
ou contribuições. [h]

298 Tambcm valem como esc 'ituras públicas;
as que fazem os Escrivães dos Navios a bordo,
durante· a viagem; as quaes deyem fazer teanscre
ver nas Notas de u.u Tabellião , ou no porto onde
descarrega~'el1l " ou naquelle d'onde partírão. [c}

-299 Os Livros dos casamentos, obtitos, e
haptismos ,. feitos por autoridade Ecclesiastica,
tumbeni provão como escrituras plihlicas. [dJ

300 A quitação da divida escrita por letra do
crédor 'nas costas da escritura, achada na mão do
devedor, tillubcm vale como escritura de distra
to. [e]

30'{ Porque em regra os assentos que o cré
dor faz_no dorso , ou á margem do titulo de cré

,dito , que estava em seu poder; tendentes a deso
nerar o d~vedor , fazem plena prova contra o mes
mo crédoi... [f] ,

302 Nos casos em que a prova literal é ne
cessaria para prova do contrato, devem fazer esta
prova, não só as proprias partes, ou seus herdei-

.,
[II] Ord. L. 1. T. 24. § 19. e 21.
[b] Ord. L, 3. T. 59. § IS.
[c] Cit 0ru. § 2. ' .
[d] 0rd. L. 3. T. 25. § 5. e L. 5. T. 38. § ~. , Rarbosa de f!/filJ. Par. p. I'

Cap_ 7.. n. 7. - ~ . '\
[e1 E o eSlilo. Lobão Atid. a lI/elln L. 1. T. 8. ~ 8. 11. Sil. c se"'.
Ç1J POlhier Tr. deJ Oblig. p. 3. u. 72a. ". ç.

J



[õ.o]

rêS; 111as tamlJem lIlm terceiro que allegue tal tofi...
'trato. [a]

303 Ao crédor do contrato de maior quantia
não é licito restriIlgir o seu l:retitorio, á quantia
de e'el1to e oitenta mil reis, para -ser admittidQ a pro-
va ele testemunhas. {bJ _

304 Bem assim lll."\Aherdeiro não é admittido
~ p1~ova de testemunhas, ainda que a sua quota
da: di ,ida s ja menor que -a quantia da Lei, se o
contrato originario era de maior quantia. [c] .

305 Se o capital da divida ela de menor quan-
tia ~ .mas jnnt~. '~l:10S jUr4>s excede a quantia da
Lei , é em tal caso necessaria a prova literal. [dJ

306 Admitte-se a pedir dispensa da Lei, que
~xige prova literal do contrato, aqueI e GJ.ue alle
gilr ser incapaz de corromper testemunhas , e que,
as que pertende produzir [ que devem ir nomea
das na supplica ], são incapazes de corrupção: esta
dispensa' concedel'á o .Juiz de Dil'eito, tomando
snmmario conhecimento das ditas circunstancias.
[e]

307 A disp~nsa concedida a uma parte apro
yeita á outra, para provar ta1nbem por testemu
nhas a sua defeza. [f]

308 D'ora em diante não se concederá mais
tal dispensa.J se a parte obrigada pelo contrato sa-
bia ler e escrever. [g] -

309 A perdá da prova literal por incendio ,

[aJ Assento 1. o de fi de Dez. de 1770.
[bJ Ord: L .. 3. T. 59 §,,24., Silva ih. in. pr. n. 19. , Pothier supro n .. 755.
[cJ PotIner Ib. , Cod. CIV. Frrmc. art. 1344.
[clJ Cod. Civ. Franc, al·t. 1342.
[c] O uso com que- estayall10S das Provisões por prova de direito CODllllllln t

pal'cce pcdir csta pl·ovidencia.
[IJ ~ilva à Ord. L. 3•.T. 5JJ. pr. n. 43.
E~] E o ca,so cm que aql.leUa5 dispen5às sii.o tolcraveis.
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ou por outro caso fOrLtúto, pó'ele pro,rar-se pot'
testemunhas: e se forem discretas, e-deposereni
o teor do contmto, haver-se-ha cQmo reformad~

pelos seus testemunhos.. [a1
• J

....
SECÇAO VII.

Requisitos da Escr.itura pública.

31"0 Uma escritura pública deve ser feita por
'fahellião de Notas legitimamente constituído., [h]

311: E deve uer escrita por eHe proprio, e
não p6.i.' mnalluenses ,. no Livro de Notas, que de...
,e ter, numerado, r-unricado, ~ encerra lo pelo,
Juiz territorial. [c] .

312 A escri ura (fIe se não achar nó Livro
das rotas,. oude seg .ndo· a ordem chronologica
devia ser lavrada, é n.ulla. [d] - .

213 Tambem é nulla a e3critura fei-ta por unl>
TabeHião , fóra do districto marcado para o exer
cicio do seu officiD, e BÓlJ1~nte póde valer como.
escrito par.tic11Iar. [e] .

314. Porém, no seu districto póde fazer escri
tura pública, ~inda que todas as partes sejão d~

diverso territorio. [fJ 
315 Os Escrivães rlo_ Foro Ecclesiastico ,. os .,

[aJ. Ord'. L. 3. T. 60. § 6" Lobão .-1cf. Sumo § 2i>. ,.l~thier TI'. eles Obli~.
'3.n.78L ,

[b] Orei L. 1. T. 78. § 3.
[e] Cito Orei. § lh

[eI] Peg ci Ord. L. 1. T. 78: § 2. Ir. 5. ,,]\'for. de Exec. L. 4; Cap. 1. n. 6&.
[e1 VaIase. Cons. O , Pego n 01'61. L. 1. r. 50. Glos. 3. n. OS. pago 216.
,[f) Porque nenhwua Lei lho prol~.

G~



,~'Otarios 4postoJicos , .e Secretario~ do~ Cabidos o~~
Mbsteiros, não podem fazer escrituras, nem ainda'
de afora'mentos d6S bens' das Igrejas ou .l\iosteiros ;
aliás não tem a fé, qde tem as escrituras publi
cas. [a]

316 Uma escritura pública, deve declarar ~

1 0 0 dia, mez e anno, Cidade, Villa, ou
Lugar, 'rua , e casa , onde é feita :

2 o Se o Tabelljã9 conhece as partes, ou se são
êonheciclas das testemunhas do contrato, ou de
óutras , e estas devem assignar , e ser conhecidas
do Tabellião : .

, '. 3 o Deve declar:ar o contrato, que as partes ou
torgárão com todas as condições, e clau~ulas, qu~

quiZere.Ill, e não forem r~provadas : .
. 4 o Deve dizer, ,qlle foi ,lida perante as partes

, e as testemunhas depois que a outorgárão :
5 o Deve copiar a procuTa~'ão , ou procurações ,.

se o ne~ocio foi feito por procuradores:
.6 o ~e fizer alguma emenda, ou riscadura , ou

houver na escrita cousa que dúvida faça, deve re
ssalvai-a antes das assignaturas :
-- 7 o Devem assignar ~lle Tabellião, as partes,
e duas :testemunhas pelo menos; . e quando alguma
das partes não saiba escrever, deverá assignal:' a
:!leu rogQ outra pessoa, além das duas tcstenlU-
}lhas. [bJ _ .

317 A cada uma das partes devé o Tabellião
dar um traslado da escritura, se'ndo-Ihe pedido, o
'flual deve ser concertado perante a outra parte,

=-_.... ,__ "'__,, ~ 1Iit

til] Ord. L. 2. T. 20.
{bJ -0rd. b. i. 'li. 7i ....S4•• $6;_



õu na falta deIla, com outro rrabellião, e rolJorá '
do com Q seu sinal p íblico. [a I

3 t 8 Pódc dar segundo traslado á mesma par
te , procedendo despacho do Juiz, e juramento da
]Jarte de não poder fazer uso do primeiro trasla
do. [b]

319 Nos casos em Cjue a escritura não é da
substancia do contrato, a nullidadc ddla não in
duz llllllidácle do contrato, se este póde provar-se
por outro modo legal. [cJ

320 Havendo dúvida sobre a fidelidede da
traslado, deve o TalJeUião exlJibir t\. Nota original ,
para se eXaTpinar, se concord.a ~ [dJ

321 E obrigado a guardar os Livros das ti 0-

tas de quarenta annos pretéritos. [eJ .
322 Dcvcrá gnardar' tambem as procurações

copiadas nas escrilurüs, cm appendix a<? IJÍvro [f]
323 A escritura deve ser corroborada com o

jUl'amento jndicial das testemunhas do contrato ,
se for arguida de falsa , Í10r seI; suspci 'o o TaLel
lião , cm razão de ter sido convencido de faIsario ;
ou por ser suspeita a parte que a ex iihe , c n ra
zão de ter sido convencido de usar de documentos'
falsos. [g]' ,

324 o traslado de trasla.do regúlarrncnte não
faz prova. LhJ

,------------~ • .-v-

[a] Cil..Ord. § 19. T. 79. S(I. c T. 80. S l~.
[b] AI". de 27 d'Abril de 1647.
[c] L. 'l-. , L 5 li". de Fid. inJlr. , Baglla Res. Cap. J:. D. 12••
Cd] MoI'. rl~ Exec. L. •.. Cap.•. n. 16. .
[c] Ord. L. 1. T. 78 S1.
[r] Não está providenciado por Lei; mas couyem que o seja, porque a PJ:~

.~u1"ação póde ser falsa, fi mal se póde nreri~lIaI". 5~ ~o llJ:>pareoa. '
[go] Ord. L. ,3. T. 60. S3.
[ia] L. 3. Cod. dlllJi1Jfrs. rescript.



- __._lb..- ......._.-

G25 J\las se um_a prtl'le offcrcceo em Juizo o
trasla lo como verdadeiro, ou o .c 7. registar em
um Lin'o de l Jotas ; o traslado que a outra parte
l'equel'el' daquclle traslado, sendo devidamente
co lcçrtado terá a me8lna ~' c~ntra aquclle pri
mciro. [a]

1'; E c ç.Á Õ VIII.

Clausulas reprol'cuJas na .Escritlfl'ct..

29 É prohibido em qualquer contrato o ju
rameo o promissorio ~de dar, fazér , ou não fazer
al~lIn a cousa. Ie]

330 O juramento assertorio , pelo qual se
affirma um facto presente, ou de preterito , não é
prohibi lo: tf] .

331 A clausula de se.obrigar a pagar em Il1Qe-

326 -É prohibida a dausula dc renuncia dé
.citação , consentindo o co,lltrahente em ser con-
uel 'mado sem ser citado, ou. citaclo por conta del
le o Distribuidor: [h]

327 'Igualmente.a clausula de não ser ouvi-
do sem dcpqsitar [c] .

~t8 E .penneLida porém esta clausula deposi
'taria nas transacções sobre pleitos; 'c nos contratos
de fretes, de seguros, e soldadas de gente de mar.

. [d]

-----------'-
{n] Maec:l. Occ. i>4. n. 1ft., l\fOI', de E:vcc. L. 4-. Ca,p. 5. n. 16.
[h] L. de 3J d Maio de 1774., Orel. L. ft.rl'. 72.
[c] L. de 31 de .:Maio de 1774. § L
Cd] Cito L.
[~] Ord. L, -I, T n. § 1.
Li] Lima ri Ord. L. 4. T. 73. pr. n. 'i-,

•
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tla antiga, que no tempo do contrato j5. não cor-"
re -' é tamb~m prohilJida. [aJ /

332 E licita porem a clausula, que o paga
mento será feito em moeda equivalente á do tempo
do contrato; e assim se en tente sempre, ainda que

I se não convencione. [bJ
333 Tambem é licilo o ajuste 5' que o paga

D1ento será feito em moeda nietaIlica, e que se fo),~

fei to em papel moeda, se pagárá o agio, que esta
mo~da ti,~er no tempo e lugar do pagamento. [c]

334 Nas escrituras de conJissão de dinheiro
emprestado tom ~ ou se n juro, não ~e pôde pô!'
clausula de renunciar a excepção non 'nwneratae
~~~.~ ,

335 A reuuncia de acção de lesão llOS cou"':
tratos commutatiYos, é pl'olúbicla. reJ

336 Bem assim a dausula de doacão da maio
ria do preço r'ecelJido pelo vendedoi'. [i]

337 A renuncia do beneficio YelIeane, COll

. cedido ás mulheres. que se obrigárJo como fiado
ras, ou que tomárão sobre si dividas aIneas·, é
tamhem repr'Ovada. [gJ .

_ 338 A renuncia do dir~ito de revogar a doa
ção, por causa de ingratidão ao donatario, é tam
bem prohibida. [hJ

339 Na-esc!ituré1- de compromisso o reuunci-

~----------------------------------------------~---~

(a] Ord. L. 1. T. 78. § 10.
[u] Ord. L. 1. T. 02. § '17.
(c] Assim o pede a boa fé dos negocio~ ..
[d] Ord. L. ,~. T. 51. pI'.
[e] Ord. L. -L T. 13.. !lo
[1'] CiL Ord.
[g] Ord·. L 4. T. 01. § 9.
lb] Ord. L..It. T. G3. ~ 1~.



/

-ar ao direitQ de appellar da s€.ntença dos arbitros;
é igualmente prohibido, L<:l]

------"'""";...,..;13..._-=---------'- .
SEGC!.Õ H .•

JJrtS penas conr,JenctOl1aes,

342 O Juiz com parecer de Louvados póde
modificar a pena convendonal , se o devedor tiver
cumprido em parte a ohrigação. [d]

343 O c1'8dor póde demandar as perd...as c in
tercsse~ devidos por causa ele inex~cução do con
trato, cm vez de demandar a pena convencioval :
mas ex.igir uma e outra cousa não pó le, [e]

344 Se a obrigação é uuHa ,a pena é nuHa
tambem: lUas a nullidade da pena não- induz nul
lidade da obrigação. [f]

345- Ao contrato de emprestimo de dinheiro
não póde impôr-se maior pena, que a de ser o de-

34 O TI III contrato é como IJci entre as J.'wr-
tes , que o on lorgão : podem por isso ajuntar-lhe
penas, no caso de se não cumprir a obrigação. [bJ

341 Se a pena pecuniari do coutratu excede
t> valor da obrigação principal , é naHo o oxcesso.
[c]

----- ------,--------------------------
ra] Ord L. 3. T. f G. pI'. , Reg. rlns Desemb. do PaliO § 5!•.
[b] L 23. fI' de Re;. juro , Ord. L. i-. T. 70.
[c] Cit. Ord. pr. "
[dl Pollller T". de; Ob/ig. 2. p. n. 3iG. , Cod. Civ. F,anc. art. 1.23/, Em

~onlrario MoI'. de E:l:ec L..2 C~p. J -1. O. 7.
[cl L. 4. S7. Ir. de Doi. mal. except, , L. 4 (. , L. U. ff. Pro Sacio, T...

~S. Ir. Act. empt. .'
lI] Oru. L. -\. T. 48. ~ l. e T. 70. ' 3. , Cod. Cív. Franc. art. 12.27~
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vedor obrígado à pagar o juro da Lei, -se não pn.~

gal' quando prometteo. [a]
34. 6 ~las a um emprestimo de generos de pe

so ou medida , póde-se ajustar a pena de pagar
perdas e iriteresses , que o crédor sofrel~, por lhe
não serem entregues , quando promettidos [bJ.

347 Se aIguem prometter a outro de o inst.i~

tuir seu herdeiro , é nuHa a pena que aj mtar a
esta promessa. [c1

348 E tambem nulla a pena, que se aju tal'
á promessa de aceitar herança de pessoa·, qu ain
da vive. [d]

349 llIas se duas ou mais pessoas, que espe
rão ser herdeiros de outro, convencionarem que
um deHes não herdará sob certa pena; esta pena
é valliosa. [e] I

350 Tambem vale a pena, se o herdeiro pre
sumptivo pl'omette a uma pessoa viya, de repu
diar ri herapça deste por sua morte. [1']

350 Se. aIguem faz doação entre vivõs de to
uos os seus bens, havidos e por haver, sem re
serva alguma, e promette não impugnar a doaçãG
sob certa' pena, esta pena é uuHa. [g]

352 A pena de prisão, ou outra pena 'corpo
ral, a que se sujeite o devedor da obrigação , se
a l:ão cumprir, é nulla nos casos em que as Leis

. não impõem tal pena por tal transgressão. [h]
-.

[a] A Ord. Lo 4. T. 70. § I. csl~i dcrogada pelos AII-al'ás de li de Ja.lleire ç
de G d'Agoslo dc fiái • que permittem o juro de cinco por cento. .

[b] Ord. L. '.. T. 70. . f.
[c] CiL. Ord.. 3.
[d] Cito 01'11. § 3.
[c] Cil. Onl. § "':
[C] Ord. L. 'to T. 70. §~.
[g] Cil. Ord. § 3.
eh] Cod. de Pruss. 1. p. T. 5. art. 297. , Cod. Civ. FI'fl/lc. art. 2003 . .1\..

QcJ. L. 4. T. 76. ~ 2. eslá deroo..ada pela Lei de:/O de Juuho de 1774•. n ..- .... -;, ... "'\ H. ,. J

.,
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353 A pen:a convel,léional de poder sel' de'"
mand.ado excclltivamc~te, como se a escritura .fôra
sentença, é valiosa. [aJ .

354 Pôdc tambem ajuntar-se na eSCl'itu.ra da
di"ida ,. que esta seja logo julgada por sentença,
dando-se o devedor por citado para isso. [h]

.J 55 ra·ão pode porem o devedor ren meiar ao
&ireito de ser citado pa 'U a execução; ou ao di
reito de oppõr á execução os Embargos, que ti
ver • [c] .

556 P6de q 'nIquer renunciar ao seu fOl'O,
obrigando-se a responder perante certo e decla
.liudo Juiz. [dl

357 Se se o>: rigar. a ·responder perante todas
e quaesquel,' justiças, tcnU'l'lciafldo ao seu [oro;
somente ÍJóde ser demandado no seu foro, ou no
Juizo do Lugar , onde for ach do. [e]

~58 Quando a obrigação é indi -isivel, a con
'lravencão de nm só dos h.erdeiros do devedor dá
h1gar ~ pena tolal do contrato. 1\1as a totalidade
só póde ser dem,mclada ao herdeiro, ql e contra
):cio: os outros herde:ros podem ~er demanda
do~., cada um pela sua quola parte, salvo o seu
rogrcsso contra o delinqllcute. L[]

.'359 Se a oln·jgação é divisiyel, póde sómente
ser demandado o herdeiro, que contrayeio, pçla
sua res} ectiya parte da pena. [g]

360 O pagamento da pena convencional não

[n] Mor. de E;r:cc. L. 1. Cap. 4. § 1. n GS., Lobão Proe. Exec. HG.
[u] Assim se pl'atiea em Lisboa quotidianamente.
[c] Ol·d. L. 4-. T. 72.
[d] Ord. L. 3. T. G' § 2.
[c] OreI. L. 3. T. G. § 3.
[f) L. 2.. ~ 5. , L. L § 1., L. 85. § 3. ff. de FálJ. o/;lig., Cod Ci~.

]irallC UI't. 1232.
[SJ Cod. Civ. Franc. art. 1233.



dissolve a ohrigação de cumprir o eou.rato, quan
do neste se declarou, que paga a pena, todavia o
contrato será firme : [a]

. 36 '{ Ou quando pelas circuns aneias se ma
nifeste, que a pena foi estipulad pelos prcj uizos
da demóra , e não para indemnisação total do inte
resse do crédor. [h]

.3G2 A pena póde ser demandada summaria;
mente, quando é liquida, e a escritura mesma ,:
ou outro instrumento prova a móra elo c1evedo-l' ~

pela qual e§tá incurso na pena. [c1
36.'3 E a )so]V· L o da pena o devcJor, quando

prova justo im1)edimento de p.ão ter p-odido cum
Jlrir o promettido. [d}

Do tempo e lugar da execcw;ã dos ·Contratos i

364 Quando no conlrato se -não marco 1 o
tempo , eIl qüe a obrigação será cumprida, suben-

• tende-se, ue será cumpriEla logo , se é possivel ,
ou aliás no tenlpO rasoavel., Le]

,165 róde-se requerer ao Juiz, que com pa
recer de peri,os marque á parte obrigada um termo
rasoave , em que dê cUlupI'imenh} ã obrig"çãe [f]

[a] L. 16. tr. de Transact.
[h] Pothier TI'. des Obli~. 2. p. Cap. 5. D. 345.,
[c] lHor de E:r:cc. L. 2. Cap. 14. n. 2.
[d] L. 5. 1f. ele Beb. cred., L. 10. § 1. Lf. {Ul Leg. RfLOd. Mor. supro n..~

'12.
[c] Lo 4-1. § j. fI'. de Verbo nblig.
[f] L. 137. §. 2. o 3• .fi', de Verbo fJálig.
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366 Passado o dia mflrcado nó contrato, ou
ê tempo rasoavel de cumprir a obrigação, se o
in eressado o requer, é o devedor constituido em
nlÓra. [a]

367 Se o créclor antes do tempo marcado de
Inanda o pagamento injustamente, tem a pena de
ser ohrigado .a esperar ao devedor tanto tempo,
como o que faltava. [b]

868 lUas llão.incorre nesta pena, se o deve
'dor tiver fallido de bens depois da obrigação , ou
tiverem fall..i.do os fiadores do contrato. [c]

369 Se o dévedor espontaneamep.to pagou
'antes do tempo que era obrigado, não póde pedir
o que pago 1. [d]

370 Não se tendo ajus-tudo o lugar onde a
obrigação será satisfeita; se eHa consiste na entre
ga de dinheiro, ou de c usa moveI, suhentende-se
que será entregue no lugar do contrato. [e]

.371 Se a obrigação for puramente benefica
para o crédor, enteI de-se qu~ a entrega será feita
na morada do devedor. [f]

:372 Se a entrega é feita em lugar diverso da
queIje que devia ser, o devedor póde ser deman
dado pelas perdas ou interesses,' [g]

37.'3 Se o devedor for condemuado a pagar a
estimação da co sa, por não poder entregar a cou-

IIG.....~.__- ________ --------'-( o

ta] L.82. 1., L. 114. íf. de Verb.oblig., Ord. L. 4. T. 50. § 1.
[b] Ord. L. 3. T. 35.
[c] Silva á Ord. L. 3. T. 35. n. 2., Pothier Tr. des Oblig. 2. p. Cn. 3~

ft.235.
[d] L. 70. fI. de Soluto
{e] L. 9. JI de Eo '1uud certo lo~. , Ord. L. 2. T. 53. § 9.
[1'] Olca de Cess.jur. T. I. q. 6. n. 67., Cod. d~P1lIss. f. p. T. 5. arh

~~!l. .
r.ll'J L. ~ .. 7. i': de· EIt C],uod cert. loc~
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~a propna; deve pagar a estimaç'ão que ti. cou
sa teria tido no tempo e lugar onde a entrega devia
ser feita. [a]

574 Quando a obrigação consis,te em fazer 
obra immovel, não pôde ser constituido em móra
o devedor: em quanto se não marca Q h gar P' onde
tt obra deve er feita • [h]

5ECÇA.l> XI.

Das garantias dos Contnüos·.,

.371) Em todos os contratos onerosos, se as
;Leis ou ·pactQs 11=10 e etermin:"o o contrario, ma
parte é obrigada a garantir á outra o uso da c usa,
que lhe cede , segun o o e~igir a natureza e fim do
contrato. [c]

376 Se aqucH que recebe a cousa, não póde
servir-se della, segundo a nail reza e conteúdo
do contrato, póde dCIDane ar a su indcm isac;:'lo.
[d]

.'377 lHas se a impossibilidade de se servor da
cousa provém de caso fortuito, u de cu1l a, ain~

da que leve; claquelle que a reccheo, não pode
pedir indemnisação • [e]

~--- ~.

.,

[aJ L. 22. tr. de Reb. cruZ., tli1va á Ord. L. 3. T. 31. pr. n. 31.
[h] L. 3. § 5. Ir. de Eo 'luf)d'Cerl. loc.

o [c] Hnbel'. ad Pand. L. 21. T. 2. 11.3., God. de Pmss. 1. p. T. 5. 3rt•
•'3 j 8.

Cd] L. 15. § S., L. 33. in fhl. ir. Local.
[e] 1. 27. § 1., L. 33. fi'. Local .• L. 5G. S. -3. ir. de Epíct,,. Cod. tlc

FUlS•• 1. p, '1'. ii. arL 3:21. c· 322.
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-'

378 Aql1elle que ccd~ a cousa, é ob'rigéldo
tamhem a garantir as .qualidades , que no contrato.
declarou, que eUa tinha; se as não tiver , nem.
qinda tU g 'áo mediano. [aJ

.'379 .Bem ass'l11 deve garantir as qualidades %

que cousas taes costumão ter , se a falta deHas não ,
for manifesta 10 tenpo do contrato. [hJ

380 Igua~Hl nte deve garantir o menos preço,
que a cousa tiver por causa de encargos gl'avosos,
se estes não erão manifestos , e as- cousas daquella
especie os não costumão ter. [cJ

381. Deve fina me lte garantir a fruição da
cousa, contra as per en~ões de terceiro, se este a
pertende tirar .ao possuidor por falta de direito ;,
'que ti esse aqueHe , que lha cedeo . [dI

SECÇAÕ XII.

Da interpretação dos Contratos.

882 Em todo O, contrato ou obrigação dcve
se at endel' á intenção, que as partes tiverão, com
preferencia ao sentic {) iteraI das palavras, em que
elle est.' conceb' dQ. [eJ

383 As paiavras susceptiveis de diversos sen
. tidos devem ser entendidas naquel1e , qlte mai.s
convém á materia de que se trata. [f]
-_-o----------~==------~_=__~-------------.~

[a] Ord. L 4. T. 17 .. 4. e 9., L. 19. <j 4.1J'. de dedU. u{;iet., L. 4à.
pr. 1:1'. de Cnnll' empl

[bl L. 43. §.1. fI'. de Confl. empl., L. G. fr. de El'iet.
[cl L. 61. O'. rleAedit. edict.
Ld] L 1. LI'. r1eErJiet., Ord .. L, 3. T. 44, pr.
[e] L 219. {l'. de Verbo signlJ. , Ol'çl. L. 1.- T. 62. § 53. iufiq.
[f] L. 67. il. lle Reg. juro _
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o S84 Qualquer palavra amLigua deve ser en
fendida segundo o u o do paiz, onde o contrato
for feito. [a]

385 Uma clausula susceptiv'fl de diversos 11

tenderes, entende-se em aquellc , em que p ssa 
ter effeito ~ e 11ão no outro , em (lue não teria ef
feho algum. [h]

386 As clausulas, cue são do coslume , su
bentendem-se c[õ,tipuladas, se sfio precisas para a
validade o co ltrato, u quando sejão da natureza
eleIle. [c] .

387 As clausulas de um contrato serve 11 de
interpretação umas ' s outras, ql er sej'lO antece
dentes , quer consequentes. [d]

388 Na (lU"\~ida um acto ou contrato in 'erpre
ta-se a fa ror da parte ohrigada , e não a ÜI.Y r do
crédor. [e]

.'389 Por muito gentes que scjão os termos em
ql e foi concebido o contrato, este só comprehen
de as cousas , sohre as quaes as partes se pr po
zerflO tratar, e não as cousas de que cUas não co
gitárão,. [f]

... 90 oe BO coutrato se ex Jrcssou um caso,
par.a explicar a obrigação ; llão se deye julgar que
as partes a quizerão restringir _áqt cHe unico caso,
quando eIla por direito é extensiva a outros casos.
[g]

[a] L. ,H. II'. de Re'l' lur. , L. 50. § 3. fi'. de Legar. 10
[h] L. SOo n·. de Ferb. oMig. , L. 12. ff. de Reb. dub., L. 3. 0". de-

Tes/am. mil. .
[c] Valase. Cons. 14G. n. 15. " Cardoso Pra:r. Jud. verb,-Clausula-n.

31. , Cod. Civ. Franc. art. lIGO. '
[d] L. 125. ff. de Verbo sif!,TI((. , L. 50. § fi)). ff. de Le~at. 1 o
[e] L. 38. fi'. de Prrctis, L. 38. ~ 18. fI'. de Verb. oblig.
[f] L. 9. § r. lT'. de Transact. , Cod. Ci\'o Prallc. arl. '1IG3~
l:s"l L. 56. O', MandaI, L. 8J. Ir. de RCf:. jur,
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, .'-3D t ~8ta~ pegras servem igualmente para a
in crpretação das ultimas vontades ~ eÍll tudo o que
podem ser-lhes applicaveis. [aJ

tITULO XI.

Dos Direitos e Ohrz:gaç5es accessorws.

.~92 A's obrigações dos contratos., e outras.;
se podem dar fiadores, e abonadores.

Fiador se diz aq!1elle, que se obrigar por
outro a elar ou fazer o que este deve, no caso que
não cumpra ..

•1D.3 Um mel 01', ou outr:l pessoa, que tiver
curador, sc fiar scm autoridade do curador·, e
llulh a t1ança. [hJ ,

.3D4 Ainda in tcrvindo a autoridade do cura
dor , poderá pedir o beneficio da restituição. [cJ

895 Qualquer mulhcr não póde ser fiadora.2
nem tomar em si obrigação alhêa. [dJ

2!H3 l\Lis se a 111.ulher é herdeira de outro ,
póde' renovar em si a obrigação do defunto. [eJ

:.197 Póde lambem ehrigar-sé a pagar ao seu
fiador o que eS'e tiver pagado por ella •. [fJ

.398 Se a mulher que invalidamente fiou al
gn lU, 'vem a ser herdeira deste, fica nesse caso
obrigada como he deira, e não como fiadora. [g]

[al L. 7 § 2 rr. de SUI'l'cl. legnl., L. :1. § D.ff. ele Adim. \lei ll'{lIlsf.legal.
[h] ~ o. Inlit. de L'IUi. .fllil.
[c) ard. L. 4. T. Cl. § 7.
[d] Ord. L. ~. T. (iI. pr.
[c] Cil. Ord. § 4,
[f] Ord. L. 4. T. 51 .. 4,
w) Cito Ord. § 5.
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.39~ Se a mulher recebeo do devedor a quan
-tia, pela qual o afiançou, fica obrigada como Sg

legitimamente o fiára. [aJ
-400 Se a mulher ficou por fiadora de dote "

que outro prometteo para casamento, tamhem va':"
le a fiança em favor do matrimonio. [bJ

4 OI :00 mesmo modo se eHa for fiadora dó
resgate de um captivo: se ella se vestio de homem,
para enganar o crédor : oÍl se finaio herdeii'a do
devedor, e nesta qualidade tomou sobre si a d.i.yi~

da deste. [c1
402 Este beneficio Velleano concedido ás I11U·

lhercs , não póde por ellas ser renunciado ~ -salvo
quando .se obl'lgão como tutoras ou cnl'adoras dos
filho , ou netos. [d]

403 T'Odas as vezes que a obrigação princi
pal é nulla , é nuHa tambelll a obrigação accesso-
ria do fiadol'. [eJ -

404 I\fas se a obrigação principal 'não é nul
la , ainda que possa ser rescindida por .alguma ex
cepçâo puramente pessoal do devedor, a obriga

. ção fide;j llssoria não se rescinde. [f]
405 O fiador ilão pód,e obrigar.;se a maior

divida que a do deved.or; aliás é naUo o exceden-
te. [gl .

40G Pode porém ohrigar-se mais rigorosa
Inente, v. gr. daL).do penhores, ou hipothecandoá
divida os seos bens. [hJ
- -------------~_.-----------

(ri) Cito Ord. § 6.
[1J Cil. Oru. ~. 2,
[cJ CiL Ord §. /. e 3.
[d] Ord. L. 'L T. lG. ~ 9. e Til. 102. § 3.
[~1 Ord. L. 4-. T. 48. § 1. T. 50. § 2. c T. G7. § 8.
[I] L. 13. II'. de Minor. , L. 25. Ir. de Fidej.
[~J illnio ao § 5. IllSL. de Fidej.
~~l~ L. 5:>. Ir. dr:. Fidej.
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40t Obrig:m.de....se o fiador a "tuna cau~a di,..
'versa da que deve o deyedor principal, a fiança é
nulla. [a]

. i!io-S A fiança inc1efiniela da obrigação p'rinci
pal , comp'rehende ta~bem os jutos da d,ivida. '['b]

"09 A fiança nito se prCSlIl~'lle ; deve sei' 'ex
pressa, e não se estefi<ila alem dos limites elo con-
trato. [c] •

4 10 Se al~uenl fica POi' fiaclor de outro, sem
~ste o saber -' reputa-se gestor do s-eu negocio. Se
se obriga a rogo do devedor, reputa-se ·seu man-.
datario , e, COíU.0 ta! lhe é conceàida a acção de
mauclato. [el]

·411 Não se rejluta Bndo:r aq1l1eHe ~ que em boa
fé recommenda outro, affirmanc10 a sua }!)l'obidade.,
ou -solvahi1iclade. [e I -

4,1:2 Mas 'Se :se vcrifi.·ca dlSlo 'na reCOllllUe'llida
~ão , ou asserção, é responsavel pelo 'daml1o cau-
sado. lfJ .

413 P.óde-se dai' ·fiador ao damno, que qual
quer -possa causar no excreieio do Selt oaieio , ou
oceupação. [g] .

414 1\las é J:l.ulla a fian-ça -CJl1 -auxili@ d€ um
facto iUicito , <Iue"oll.lro se lJiH'Q:p0e a abrar. [h.]

415 Quando a IJei manda dar fiança, en:teÍl
de-se 'qüe o nador deve ser .pessoa capaz do con
'fraLo , e que tenba hens de -raLZ livres e desenrba.r-

[a] L. 42.fl'. de Firl,'j.
Lb] L. 52. § 21. , L. 50. § 2. ff. de Fidej.
[el Pothier 'Pr. der Oblig. 2. p. Cap. G n. 401. c 402 •

. / .c.d] L. 4. pI'. (f dI! Fidej. , L. 00. ir. de Reg. juro
te] L. 12. § 12. íf. Mandat.
[1'] L. 47 ti: de Reg juro .
[g] Ord. L. 1.1'. 75.'§ 3. T. 80. p. T. 88. ~ 54. C T.,g~. St.
LhJ L. 70. ~ fin. tI'. da [lidei.
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.. gaelos no lugar, oÍlde é dado '" ou' no distrldo da~

quelle Concelho. [11]
41i> Fallindo G fiador prestado, é o devedor

obrigado a dar novo fiador idQnflo: [h]
417 ~'Ias se aquel1e· , que d.eve dar fiança an..,.

tes escolhe depositar penhor· eq:uivalente â obriga
ção , d'C ve ser admittido . [c]

418 Em crimes, que tenhão pena capital,. ou·
de degredo para. .Africa. ou Asia por mais de cinco
·annos; ou de trahalhos publicos por mais de trei
anHos, não se adn'lÍtte fiança, Lei]

ti J 9 Quando um· rendeiro dá fiança. á segu,=,
rança das rendas públicas ,_ eUe e o fiador devem
cleda.ra:r os bens, que \ o.brigão ,. e o ellcarregadu
do arrendamento "os deve ma.n.d.ar. avaluar por pe±
ritos, paTa evita.l' as f~audas. [eJ. .

420 Se a mulher· do fiador J;lão out6TgOll- a
fiança do marido, não ficão ohrigados_ nem aindu..
f)S moveis da. mcaç-ão deHa. [f]

5ECC.\:Õ l.

Dos beneficias i:nocedic/os ao fiador.

42 t O Fiador em regra não pode se}' c1eman-

.[a] Ord. L. j. T 62. § as.
Çb] L. li) § I. lf. Qui satisd. cOfr. .
[c]. Ord. "~. 5 T. 117. § 7. , L. 25. ff. de Reg. jtlr.
[d] Decrelo de 16 del\faio de 1832. :-Irt. 194-. ~ I,
[e] Ord. 'da Fazenda Cap. IGG. e 167. .

, [f.J Desidel'atllJ". O contrario determina a Ord. L. -4. T •.60. com bem ponca
]\lstlça.



Jado antes ae o ser o principal devedor; e de 'se
l'em excutid s os bens este. [aJ

422 JUas pócle ajustar-se, que o findor possa
ser demandado e executado primeiro, que o deve-
dor. [bJ ,

423 I~ b~stante dizer o fiador, qlle se ohriga
como principal pagador·, para poder ser obrigado
primeiro, que o devedor principal o (çJ

424 Ao fiador, que for rustico , nn!'cs qne el...
le se obrigue como principal pagador, deyerá a(hcr
tir-se a [orça desta clausula, e se convém em re~

lluncial'ao beneficio da ordem. [dJ
425 Em todo e qualquer çaso póde ser de

.:mandado primeiro o fiador, quando este judicial....
mente negon, que era fiador. [eJ

426 Provando-se, que o devedor não, tem
com qtle pague, póde tambem o fiÇldor ser deman-
dado primeiro. [f1 .

427 Bem assim se o devedor estiver abscnle
da Cidade, Villa e Termo do sell domicilio, [gJ

428 Neste caso concede-se ao fiador espaço
l'asoave1, segundo a distancia, em que o devedor
estiver , para o fazer citar, e appl'esentar a citação
em juizo; e para mostrar os bens defembnrgados
1:10 mesmo devedor, em que se possa fazer execu-
ção. [hJ

-----------.-........-~--.-----.--
[a] Ord. L. 4. T. á9. pr.
[b] Cit:Ord. § 2.
'[c] Cito Ot·d. § 3.

r [dJ Uesidernlur. Todos os dias se vem vc.~m~s em tallS pessoas, filhos de
ig-nor~uci~ iuvencivel ; ~'cJ.:aJl1CS que t~rii.íQ evitado, se tivês'sem sido adve.'rti..
'dos do J~co.

[ll] Orê!. L. 4-. T. 59. § 1m CiL Ord. pr.
t.~J Cito Ord. pI'. ,
'r~J Cit, Ord.Qr•. Ord. L. .3. T. J,)~,
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42f) O fiador, ainda que I ril1cipal dcveàolç
_,

demandado póde ppôr todas as exc pções extin--·
cJivas ela obrigação, q ie poderia oppôr o devcdo1'-
principal. [a] . /

LUfO Se sendo dernandado requerer, que @

devedor seja citado parô assistir á causa com todas
as excepções que' coha, com comminação de ser
simultanca:TJCI te cond"mnado com cne fiador ,
assim se. deve ft.zcr. [hJ

431 N:"o cOJnparecendo o devedor citado, ou
não provando cousn, fIne o rele e de p, gar , o fia
dor sjmultan~amcntccOlldcmnado pód r querer,
q ue a sentença ~e execute nos bens d,.. le dcycdor i
e desta eXCC1..}1O fica sendo -romotor. [c]

432 l .... C o fiador não chamou o devedo" para.
a defeza, ão póde removcr a cxecução L ohre os
bens deste, sf'm que prlmeiro o demande ,e con
vença. [d]

433 SClld,o dous nu mais os fiadores, scm de
claração alguma d~ parte da divida, que cada UL11.

afiança , cada um deHes, póde ser dema dado por
toda a divida, [c1

434 Neste caso nm dos fiadores deman lado
póde fazer citar o devedor, e os COI findores, para.
assistirem á causa com a C011u11inaçHo de serem
tambcm estes simultaneamente condemnados , e
de poder ser removida a exeC'ução sobre os bens
d~lles pro rata da diyida. [f]

435 O fiador pagando fica ipso jure stlbrogado.
---.-'

[a] L. 32. ff de Fldfj. .
[b] Dl'llOlleman á L. 20. fI', ilJandnl. D. 2.
[c] Barbosa ri Ord. L. ". T. 50. Pt', D. 3, ,Jl1cllo Liv. ". T. 3. § 23.
[d] Orcl. L. 3. T. 37. ~ 2. -
(~] Ord. L. 4. T. 50. ~ 4.
.LI] L.. la. § 1. Ced. do id,·idej. , SLTy!;. Uso Moil. L.. j6. T.l. ~ :li, C 2!}.
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-

110 direito e accão do crédór , sem necessidade dê
outra cedencia' [a]

436 Pócle pois demandar o devedor por tudo
o que por eHe pagou com seus juros, sem, que el
le se desobrigue, ainda-que n~Qstre ter já pag() par
te da divida , ou toda eHa. [h]

437 1)01' quanto o devedor eleve infarmar o
seu fiador dos paganlentos que feZ', para que este
os não reitere [cJ

438 l)ó(le tambem demandaI-o pel~ damno ,
que lhe resullqu, causado pela móra culpavel d.eHt!l
devedor em não pagar a tempo [d} -

439 Se o crédor th er na sua mão penhor da
divida, o fiador, que lJaga , póde pedir (;) penhor
}Jara a sua'mão [e] ,

440 Se o dcyedor' tiver hyp.othecado bens, o
fiador, que pagou, póde demandar os terceiros
possuidores. das hypothecas' lfJ

441 Ainda antes de ter pa.gado póele o liador
demandar o devedor, para que o-livre da obriga....
ção fidejussoria ; _

1 o Se é passac10 o termo marcado para fazer ó
pagamento : [g1

2 o Se elle liador está começado a ser demanda
do pelo' crédor: [hJ

[a] Ord. L. 3. T. 93., Cod. de Pruss. I. p. T. 14. art 338. , Cod. Giv.
Flànc. arL 2029., oel L. 4G. T. j. n. 30.l'oI' Direíto Romano não el:a as

,sim,
[b] L. 2·D. pr. e § 2.1f. Mand. ,Cod. de Pruss. supro ar!. 3H. , Cod. Civ;

-!F, allc. at'l. 1028. " - I

[cl L. 2D. pr, tr. Mandat.
[ci] ·Cap. 2. X. de fiidei. , l\-Jnnzio TI'. de Eo qllod' interest Cap. 2<;. n. {) ••

-VoetL. 46. T. 1. n. 31, Cod. de Pl'lIss. supro art. 351.
[e] L. 2. Cod. de Firlef.
[1'] 1... 14. God. de F.icbei. Es.la Lei.exigia cedencia das acções do crédor, JIlas

ê desnccessaria.
[g] Cod. de Prusr. j. p. H. ~rt. ,8,56., Cod. ,Cív. Franc. art. 2032. n. 4-".
(bJ L. iD . .God. JIrland. ).Po.tluer 'PI'. dcs Ohltg. 2. p.. n. 442.
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;j ó Se o <.1e·ved'Ot vai d:ilapidando os bens, ou
-decnhindo de forlunn: [nJ

4 o Se o fiador afiançou por' certo tc:mpo , que.
é já passad@ ; ou se houve pacto de o desobrigar
€lll certo tempo. [h]

ó o Se são passados dez annos depois da fial1
ç·a : ainda que a obrigação fosse por tempo inde-
finido [cJ .

44'" Nos casos sobreditos se o deyedor de
mandado não. appresenta ao fiador quitação, que
o livre da fiança, é condcmnado a depositar a di
vida , e se o não faz é executado. [d j

443 Ao nador é lambem concedido, se tiver
excepção liber~toI'ia da obrigação , fazer citar o
cl'édor ) para que 'O 'venha demandar em ceJ.'to ter
mo , sob pena de ser coudeml1aclo a perpetuo s'
lcncio contra elle fiador' .[eJ

444 O fia~or judicial goza dos mesnws bene
ficios concedidos aos fiadores dos contratos. [fJ

445 Ao fiador, que se obrigou fi apprczentar
em juizo certa J)essoa , em certo tempo, e sob certa.
pena -' é concedido um mez , além daquelle tcmpo ,
para o apprescutar , sem que entretanto incorra
na .pena. [g]

446 r ão h'in endo estipulação de pena., en
tende-se ohl igado o fiador ás perdas e interes
ses. [hJ

[a] Cito L 10. Cod. Mand.
[h], CiL L. 10.
[c] L. ~8. § 1.. Ir.. Af~nel. , Alme!da TI'. de Numero quinaria Cap' 11. n. 9.
[d] Hermg. ele Fulq. Ca~. 25. n 36., SLry~ U.r. Mod. L. 4. T. I. § 30.
[c] L 28 fI'. de Fidej. , ::il'yk iLid. .
Cf] Ord. L 3. T. 92. , Silva ti Ord. L. 3. T. 20. § 6. n. 28. O Cod. Civ.

Franc. at'L .2042 exceptua o 1Jeo.eficlo da discussiío do devedOl' principal.
[~J Ord. t. 3. T. 46. .
C1J L. 2. § fino ,L. 3, 'ff. Qui $R/. cOI;, , Allt: l\1ell. de Crimill., IA. 48. T.

H. g. 13.
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447 l~inda que o fi dor se obFigasse a sofrer ~
'pena corporal, que o réo deveria sofrer, se appa
recesse , esta ohrigação seria nulln. [aJ

448 O fiador do fiadoi'; c o fiador da-jndemni
sação, sómcnte podem ser demandados depois de
excutidos todos os bens do devedor principal, e
do principal fiador. [h]

SECÇA.Õ II.

Da exlÍncçilo da fiança.

!~q.9 A Übrigaçflo do fiador não acaba POl'
sua morte, passa a seus herdeiros r.c]

450 Extingue-se porém a fiança pelos mesmos
modos, p€IOS qu.aes se extingue a obrigação prin
cipal. [d]

551 Tambem se extingue pela !lovação, se a
obrigaç.ão fôr convertida .cm outra, scm onadol'
consentir. re1

452 Ainda que o devedor de noyos f1.adoJ'es ~.

não s suuentcnde que os primeiros ficão li, res ,
se 11ão lla declnração sobre is. o. [f] .

L~53 O fiador do emprestimo gratuito não se
livra, por isso só q.ne o devedol~ se ?brigou nova-

Cal Aul \Uauh. de Crim. L. 48. T. 1'>.11 11. c lii .
.. [b] L,21. § 1., Ir. de Fidcj., L. UG. Il'.;de f7erú. oúlig., i\101". de Exec.
L. 5. Cllp. II. n. 11. •

[1 L. 4•. I. ir.oIe Fil,'; ,Ol·d. L. 3. T. 4G.iu fino
[Jl Pr. Inst· Quiú. mod. tnl!. oúlig.
[01 L. I. , L. lS. f1'. de Novat. I L. 4. Coi!. de Fide;.
[f] PCI'. Dse. 17. ,StJ' k. Uso fllod. L. 1G T. 2. § 2 , 'OCl L. ·\G. T. 1.J

H. 31t.
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mente a pagaI' jtll'OS ; aos qanes pórem não é res...
ponsavel o fiador [a]

45(~ Tambem se não livra.., por isso que ú.

né'dor pl'orogou espaço para pagar ao dev dor. [h]
455 Livra-se porem, quando por facto do

crécl r , este não póde fazer-lhe ced cia do direito
e acção ; que tinha contra o devedor• [c]

_ "e-G&CC2S

TITULO XII.

Dos eb:reilos e obrigétções~ que. deriiJelO de deliCiOS
ou quasi delicios.

456 Qúa quer pessoa, que sofreo damno na
sua pessoa, ou bens., ail1<;ta que possa querelar,
e accusar crimiualmenté o réo', se querelar não
quizer, póde demandar civilmente a sua indemni
sação. [dJ

457 I Em regra aque le que dê propositb , ou
p'or culpa grave offende a outro em sua pessoa ou.
bens, cfeve pagár- he damnos e interesses. [eJ

458 Se a culpa foi leye, deve pagar-lhe só
mente a pe~da. iml1lcdiata, que resultou da offell
sa. [f]
---~-_._------------------

[a] Fachin. Contl' juro L. 12. Cap. 30., Voet L. 4G. T. 2. ri. 5.
eh] '7iunio L. 2 •. Select. Cap. /12., Polhier 1',.. des Oblig. 2. p. Cap. G;

II. !t07.
[c] Arg. daL. n5. §11. deSolut., Pothier TI'. des Oblig. a.p. Cap. 1.

n. 520.
Cd] Ord. L. 5. T. 117. § 21"., L. lID. Cad., Quando cilJ. aet. crim~

7'raejud .
. [e] Puffend. de Of!. IJom. L. 1. Cap. 6. ~ 9., l\lanzio TI'. de Eo 'luod'
mt.erest, 3. p. Cap. 1. n. 10n.
, [f.] Damat. L. 3. T. 5. Sect. 2. art. 8., BnrJamaq. Vir. Nat. Tom. 3;;
Cap. 3. n. n7., Cad. de Pl'uss. 1. p. T. 6. art. 12. e 15.

J•.'



'459 O caso fortuito não livra de pagar a per
da , quando o acto que a causou, era contrario a
llma Lei prohihitiva. LaJ

460 Ou quando aquelle que fez o damno,
por sua conducta illicita se poz em circunstancias de'
a causar. [hJ

461 Não se livra o offensor de pagar a perda
immedíata, causada por culpa grave, 1Jo1' isso que
da parte do offendido interveio tambem culpa gra.

.'I;1e. [cJ
462 Se o offendido teve culpa grave, e o of

fensor cülpa leve sómente, aquelle não póde pedir
a este indemnisação alguma~ [dJ

463 T~lllbem se não pode pedir indemnisu
ção de damno , que resultou do uso, que outro fez
do seu direito. [eJ ...

464 Se o offendido ·com uma attencão me
dia< a, que fizesse, teria. evitado o dam{lO , ~=;)
póde pedir a perda mediata, nem os lucros ~~s

santes.. [fJ
565 Se duas ou mais 'pessoas fizerà _3.:::11no

11m ao outro, cada qual deve responde::, 'pe~:) que
fez, confórme o gráo de culpa. rg]

466 Se duas pessoas emprehendendo um acto
prohibido forão causa reciproca do damno um do

[a] Arg. da Ord. L. 4. T. 51. S8., L. 21). pr. ff• .Ad Leg. -Aquil.) Cod
ac Pruss. supra art. 16.

[h] FortLIDa de Jur. Nat. L. 1. C~p. 8. S200.
[c] Cod. dcPruss. supro art.JS.
[d] L. 103. fr. de Reg.jur., Cod. dIlPrmJ. 1.p. T. ~.ll1't.!e.
[e] L. 151. tr. de Rq;.jur. .
tfJ L. 9.' § 4., L. 11. pr. ff• .-id Leg. Aquil. cit., Cod. de PruJJ. arto'

~l.

[g] L. 39. tr. Ad,Leg•.Aquil , Cod., dePruu •. ib. IU't...2~.) Ord. L. 4~
!I. 78. p., L. JO .~ 2. fi. dQ CQm, ..
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çutl'O , cada qual deve sofrer o que lhe acollteceQ ~-~

[u]

472 Se não houve culpa deste, o damno é
um caso fortuito, que não admitte indemnisação.;
salvo se do daUlno mesmo proveio lucro a quem o
causou, [g] -'

473 Se o aamno foi dado por um impubere ,

467 Se muitas pessoas causárão damno de
propol)ito, ou por ·culpa grave, e não se póde in
dividuar qual deHes o causou, um responde por
todos , e todos por um. [h] _

/168 Tamhem quando é impossivel determinar
a porção de perda, qlie perteJ1Ce a cada um dos
co-réos , cada um responde por todos . [c] .

469 Quando um co-réo tem feito a indemni
sação por conta de muitos, tem direito a haver de
-cada um destes a sua rata. [d]

470 A perda causada por um acto involun
tario não póde ser imputada áqueHe, que a cau :
sou. [el

471 O damBo causado por um furioso, ou
menor de .sete aunos-, deve ser indemnisado pela
pessoa, que o tinha dehaixo da sua guarda, veri
ficando-se culpa em o não guardar, ou vigiar.!
[f]

~-------------------------- -----------
:"'0 '.:0 '. [a] L. 36. ff. de Dol. mn!. o

[h] L 11. § 2. e 4. lf. dd Leg. Aquil., L. 21. § 9. ao. de Furt. Grodo
de .lur. Bd. L. 2. Cap. 17. § II., PnlTcud. Jur Nat. L. 3. Cap. t. §. 5.

o [c] Cod. de Pru.r<. 1. p. T. 6. arto 32 .• L. iiI. § I. a'. /td Leg. Aquil.
[d] POlhicr TI'. de~ Oblif{. 2·. p. n. 282. , Vinoio ao § I. Insto dc DilO".

"cis n. L, Voel L. 45. T. 2. n. 7.
:. [e]. ~ 3. c 5. Insto Ad L~g. Aquil.
. [C] Cml. de P"Il~S: supro art. 42. e 57., Cod. Cív. Franc. art. t~ L;

Fortnna Jur Nal L ,. § ~M. .
[=:] L. 5. §2. A.i Leg. dl/., L. I'!. fC. Ad Leg. Com. de~ic'll'.

~ ~ J *
"'
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que tinha uso de razão, -d ve' ser indemnisado á
custa dos seus bens ; ou pelos pais, ou superio
res , que tenhão tido culpa em não o acautelarein.
IaJ

474 No caso do pai não ter tido culpa algu-
ma no delicto do fi. ho, não pócle ser obrigado a
indemnisar o damuo. [hJ

475 AqueUe que ohrou por ordem d pes
89a, ',a quem devia obedecer, não é responsavel
pelo damno ,-mas sim qnenl, o mandou. [cJ

476 Se o acto mandado era de sua natureza
máo, ou prohibido pela Lei, tão responsav-el é
o malldatal'Ío, como o mandante. [dJ

477 Se o mandatario ex.cedeo o mandato , é
responsavel pero damno do cx'cesso, se era faei!
cumprir o mandato sem ó exceder> rc]

478 Aqllelle qlie por ignorancia executou or
dem contraria á Lei, tem regresso contra quem o
mandou. [C]

479 Se a ordem não era contraria á Lei,
quem a deu não é responsavel pelo damllo prove
niente da má execução 4 (g1

!~SO Se o mandante tcve culpa em escol ler
um marl-datario inhabil, no caso, de este 'não tcr _

[a] § 18. Iost, de Obl .. quae cx delict:, "innio ib, n. 2. Vid. Ord. L. 5.
T.135. -

[b] L. 3. § 12.,íF. de Pecul., L. 1.. L. 3. Cod. Ne filias pro pra!r.,
Lobão 'l',.. dos Dir I'ccipr. § 1GO

[cl L. 100. Jr. de Reg. juro
[d] L. 157. de Reg. jur., L. 6.§:l., L. 22. §G, íF.llJand, L.20. n'~

de~Oblif.f~el ac!. '
[e] IIuber. all 1l1sl. L. 3. T. 27. D. 6., Cova.rl'UV. mCap. Pecallln! 2.}),'

1. TI 2.
[f] Arg da L. j. § 12. tr. de ri et vi ttrm\
[!il,Co~, d~ Pl'lISS. 1. p. '.('. 6. ;u:t. 50., '

...
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com que repare õ damno, é aq~lClle responsa\ el.
[aJ

~ 81 Aquellc que, podendo impedir o acto,
que faz damno a terceiro, o não impede, é l'es
ponsavel na falta de "quem o obra. [h1

482 Os pais., c amos, que sabem que os fL
lhos ou criados fazem damno, c os 1110 vigião e a
cauteLão, são como cumplices, e l'C 'l)onsayeis pe-
los da nnas, que elles fazem. [cJ ....

483 Se sabelll, que os 1.i !lo:> ou criados são
imprudentes conl o lume , OH 'om a luz , e s não
acautelão, são tambem responsaveis pelo in ....en
dio, que eUes causarem. [dJ

!.8i Sendo.evidente, que um damno fOI 'cau
sado pelos familiares de uma casa, vasandoaalgu
ma cousa na rua; o chefe ela féllnilia é responsa
ycl , salvo o regresso contra a pessoa da üunilia ,
que fez o damno. [eJ

485 Aquelle que entretem animaes selvageris
e nocivos , é responsuvel pelos dumnos, que fiie
rem, soltando-se, ainda que não interviesse culpa
do dono na soltura. [fJ '

486 O dàmno fei.to por ammaes domesticos )
~ólllente deve ser indemnisado pelo dono, ou

----------e

[a] L. 27. § n. II. Ad. Leg. Arf. ,L. GO __ § 7. 1l:. Local., Ord. L. .. T.
53, § á.

[b] Lo 44. § 1., L. 45. O', Ad Leb . Arf., L. 2., L. 3, ff, L, 2. , L.--l.
CoJ, de Nox. nct.

[c] L. 5.. 10. íf. de Bis qui ~fUll. veZ dei., L, /2. § /. '. de Publicfln.
Cu] A.rg, da L. 27. §~. e 11., L. 30•. 3. fi'. Ad Leg, Aq., Cod. de

PrtLSS. 1. p. T. G. <lI'L G3. caGo
.[e] L. 2. , L. Ú. § 2. e 3. Ir. de Ois quicflld. veZ dei.
Lf] L. 40. 41. c42. iI'.deEdil~l. Edict., OumatL. 2,'1'. 8. Secl.2. art:

, 0'1 Cod.. de PI/us. supro art. 72. , Cod. Civ. Franc. acto J385 .
.- ... ..
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})ela. peSS6a que o~ devia acautelar, se interveio
falta de vigilancia da sua parte • [aJ

[l87 Qualquer que seja o animal, se fez' o
damno provocado ou irritado por alguem, o pro-
vocan te é o responsavelo [h] .

488 Se o damnificado foi o provocanle do
animal, não pode pedir indemnisação • [c]

489 ~e o animal de um dono provocou o
animal de outro, e este sofreo damno , .0 dono do
primeiro deTe indemnisar o do segundo. Se o ani
mal provocante sofreo o damno , não póde o dono
pedir indemnisação. [dl

490 Todas as indemnisações, que podem ser
demandadas a quem obrou o de1icto , ou quasi de
licto, podem ser demandadas a seus herdeiros.
[eJ

491 O dono de um edificio é responsavcl pela
])erda que causar, arruinando~se ; se teve culpa e
descuido cm o mandar reparar, quando ameaçava
ruina. [fJ

492 Porém o dono da- casa arruinada livra-se
de pagar o damno, abandonando-a, e os materiaes .
cahidos ao damnificado; se acaso não tiver daelo
canção ao damno, que de futuro, podcsse aconte
cer. [g]

493 Assim tambcm o dono de um animal,
que não' teve culpa no clamno, que o animal fez,

I

[:l] L. IL §. 3. Ir. rle Prru:scr. verbo , L. fino Cod. de Leg. Á'Iuíl.
[b] L. 1 f. § 5. II'. Ad Le~. A'I" L. 1. § C. lf. Si 'lllElflr. pauf. fec. dic.
[c] L. 203. a. de Re~. jw. oct L. li. '1'. I. n. 'o.
[d] L. I. SI'. Lf. Si 'lunAr. paup. tl:C. dic. .
[el L. uno Cod. E.r delicl. elif. Cap. 5. X. de Repl., Villllio aG § 1. JIlSt\

de Perp. el t-emp. rlcl.
[C] Cod. Civ. Franc. art. 1386.
~d.J L. 10. § 1.11'. de Neg. gest., L.G., L. 7. SI. ff. dC-?111l"l. in/.
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livl'a-se de o pagar, abandonauclo-o pelo damno.
[a] .

SECCAl> I.

C017'lO se liquida a indemnisação.

494 A Reparação do dâmno faz-se, repondo.
as c 'lsas no mesmo estado , que estavào antes , se
isto é potSsivel; não o sendo, pága-se, o equivalente
em dinheiro. [b]

495 As cousas,. que não tem certo e deter
minado preço, são estimadas por Louvados l)eritos:
cada uma das partes nomea tl'es pessoas sem sus
})cita, a outra pa-rte escolhe ; os dous escolhido~.

fi:izem o arbitramento. [c]
!,96 Se uma das partes refusa nomear e esco

lher Louvados, ou é revel, o Juiz nomea e ~scolhe

á sua revelia. [dJ
597 Os arbitradores escolhidos podem ser·

tompellidos couí prisão a darem o seu laudo de
baixo de juramento; e tem direito de pedir salaria
pelo seu tI~abanlO. [e] ,

498 Se os dous Louvados discordão, as par
tes torllào a eleger cada uma tres, e entre os dous
escolhidos se lanç[lO. sortes, aq:llelle que a sorte
designa deve dar o seu lado. Lf]
---------------------~

[~ Pr. Inst. Si'lund. paup, Ice., L.1. fr. de Nox. act., Ord. L. 1;. T.
16. § 5. Alitllr Metio Jus Crim. T. 7, §' 7.

[b] L. 13. § L íf. Me Rejud. , L. 81. ff. de Yerb. oblig.
, [c] Ord. L,. 5. T. 86. § 1. , Guerreir. ·1'r.·i, L. 5. Cap. IJ. D. 32.

[d] Guerreir. TI'. 1. L. 1. Cap. 11. n. 13. I Lob~o 'j.',.. ;'1($ 4f'Il/ultEiC!
.S 123. "

. [~] Guerreir. su.era , Lohiío sl1~)l'a § 128.
LiJ Ord •.L • .a. }'. J7. p~ ç J" 7Q.,s 11,
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409 Este -terceiro J.Jouvado 11[0 póJe nbrir
arhitrio no TO, deve precisamente accomn o ,r-se
ao arh'lramcn o de um dos dous Louvados discor
des. Cal

500 Admitte-se segunda avaluação por novos
Louvad 3? S alguma das partes mostra erro ou
1esão na p"i?neil'. Terceira ;-0 e admitte por via
de regra. lbJ

501 _ s quu idade , q lC a eousa tinlla anles
d~ datrl.l iHeüda, qll.:- indl<lO no se'l valor, de eln
J l' \'<1I"-'C por 1'~stcmU'lU1S, antes que 03 Louyu
dcs d\~ 1 o .;eu lau, o. Ic1

{) ! Se o d mno foi dado de pro )osito, ou
por cu~pa larga, a COlsa d ve se e~till ada pelo.
mais ai o 'valor , que teve, desde o damno até o
ac o lia q eixa, [dJ

5 3 O p 'eco de affeição sÓtnente se estima,
e deve pagar, quando o damno foi causado de pro
posito [eJ

504 Se o d<unno foi daelo por culpa leve, só
mente se deve pagar a CUnllllUlll estimação, que a

cousa tinha no acto do dam.no, [f] ou a differen
ça do valor, se ella não pereceo.

505 Aquelle, que matou um homem, deve
pagar errl todos os casos á viuva e filhos elo morto
os gastos da c'ira, que fosse intentada, e os do
funeraL. [g]

[a] Ord. L. 3. T. 17. §4.. el'. 70. §Jt.
[u] Barbos. á Ord. 3.1'.17. §2. n . .}., Lobão Tr. da.~A(Jaltt(lf' §

HG.
[cJ Lobãoibid. §. n, csc3' .
[dl L. 3. : 2. ir. vmmod., L. 37.1f, Mandat., L. 3. § 3., L. 2J, § 3'o!

fI. de acto UI/I'i
[J L. 3 , L. 5. § 3. fI'. de ln lil. jllr., Ord. L. 3. T. SG. § IG •

. [f] Cod. de Pruss. J. p. T. G. art. S. S9. e 90.
(g] Cod. e Pl'uss. I. p. T. 6.. art. 98.
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505 Além dis o, se o llo llicidio foi de p1'O

posi o ou por Ct.l Ja larga, deve tambem pagar
lhes os alimentos ~ edncação ~ e dotes taes , coma
el!es podião esperar de seu marido e pai, confór J

'me as suas facddades. [a]
507 Esta ohrigaç' o de alimentar a· viuva ,

dura até q Ie cIta torne 'a casa , ou que c egue a
circunstan2ias de passar s h1 e e soecorro; c por'
tanto teml)o , qnunto s poc. cria es lerar, que Ü'

marido vive se. [h] .
508 Se o homicídio aconteceo p r c I pa leve,

a obrigação de ali nentar a viuva c filhos do moI' ~

to, ómente tem luga ,s eL 5 não tem o suffi
ciente para isso, e a·é ql o filhos tenhão maior
idade. IcJ

509 S·v o morto não tin la mI heI' e filhos,
as pQs~oa , qu segundo as Leis tinhão dire:to de
lhe pcdt1' a'imcI tos, o deve 1 LaveI' do homici-
da. [d] ,

510 c o homicidio acontcceo ,p'or ,'Culpa le
'YlSSillla; a família do defmto ~Óll nte póde pedit,
a indemnisação elo que se ~cclar, no art. 505., [e]

5 t t Tratando-se de indemn'sa I ma pessoa,
pelo ferimento, que I1le foi feito; em todos os casoS'
se lhe deven pagur os gas"os da cura, e da con
valescença. [fJ

5 l2 Além diss e a dôres, que o ferido so
freo, se o fi riíncn o foi feito d ]1l'oposito, ou po'
ç~lpa larO"a, PÓdé pedir um indemnisação pro-

[a] Cito Cod. art. 99.
[b] Cito Cod. art, 101. e 107.
[e] Cito Cod. art. 103. 104. e 105.
[eI] Cit. Cod. de {'russ. T. G. art. J00.
[e] Cito Cpd. art. 11 .
{~ Cito Cod. alto 111., L. 7. ff. de: llis qui if. "e/ de:j.

K..

..
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porcion da á natureza das d ~res; a qual nem deve
de'scer abaixo de metade os bastos da cura ; nem
exceder o dohro dos mesmos. [e]

513 Se do ferimento resultou aleijfíQ), por
causa do qual offendido não' I óde conlinuar no
exercicio do seu officio, e i ter -cio pi op08ito ou
culpa grave, o réo deve Íl1' emni 'ar, aI'111 do so
bredito, os damnos imm 'dialos, e as vantagens
que o ferido podia esperar da sua OC.Cl paç[o ~ se·
gundo o curso natural das cou as. [hJ

514 Se houve sómente ulpa leye do offen
SOl', deve pagar sómenle a perda in.m iuc a, que
o queixoso sofreo . [c]

515 Se houve culpa levissihla, 8'mente dçve
pagar' os ga tos do art. 51 L [êlj

516 Se o ferido , apezar do leijão? vem a
aclciuirir modo de vida em outra occnpação, o ga
nho, que fizer, deye ser deduzido da indemnisação
concedida. [e]

517 ~ ";e o Íi rimen'o sómeh e Ín1 nlJili ou por
algum tempo o ql eixoso nas .laS (H'CUpGç~es, o
.offensor o leve inclemnisar (e3Se telÍ1po sóme )te ,
8e o ferio por culpa larga, ou leve. [f]

518 Se o ferÍmeilto foi feito em mulher sol
teira capaz de casar, e a fez de forme; esta tem
àireito a pedir dote ao of[ensor, quando compre-
lH~ndido em culpa I rga ou leve. [g1 .

519 Se o offensor não tem ln, com que
pague o dote, deve ser COI deu n do a lagar an-
r .

[a] Cito Cod. arL 112. , Lobão Tr. dos Damnos § 26.
[h] Cito Çod. de PrusS. T. 6. art. 11 ". e 116.,
[e] Cito Cod. art . ..117.
td] CiL Cod. ::rt. 118.
te] Cito Cod. art. 119.
[f] Cito Cod. de Pruss. T. <5. 3rt. 120. e 121.
Jig] Qt. C~Q. ~·t. ~23. e sei" .Slry- (Js Mod ~~. 9. T. 3. SS'I
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nua,lmente o juro do mesmo dote a. cinco por
cento, durante a vida de la. [a]

·5~O Se do ferimento resultou deformidade
a um homem, o o[fensor sómente lhe deve in.."
demnis' ção , quando é comprehendido em culpa
grave, se mostra que () queixoso por aquelle'
1 oti o ficon tolhido do seu adiantamento na sua
profis'ão. [h]

. 521 :rem ·0 homicida, ne n o of enso se livra
de pagar as sobreditas indemnisações , sob pretexto
de ficar inhalJiiitad de prov~ (\3 necessila t es da.
sua 1:.1111·1ia . [c]
. 522 Os a -aques contra a hon a não adni.itt;;m
apreciação em dinheiro, e.:ce) o q' nelo o danluo
foi celTlsado illlm diatameLte.pclo cÚine. [d]

52.3 Aqu. Ue, que de q la!que... 1 éU:2' ra pr' va
.outro de sua liberdade lessoí'il, é rerponsavel por
todo o da mno , que dahi H~e possa e~ultar• [e]

524 AqueHe, ue com faL a in ormação' re-
quer, ou provoca \.~ma p~'isão illeo'al, e o Juiz ;_
que a determina cé-n 1'0. C:sposição da J..Iei, ambos
são responsaveis para ~om o'p 'eno. [f]

525 O preso em G.irc· o a pedir-lhes não só
a perda, que sccreo ,. e o ...acro, que deixou de ha

. ver, mas ta...!lbem os gostos que Per. para ser sol....
'io 4 [g]

526 ~ o preso injustamente fallece na pá-
~ão, a n~dhe' e f8 ;n'lia elle tem o mesmo direito

..:.......-------------.--- --·-------·~--....---~df'-----:J~
Ia] Cito Cod. art 126. e 127.
[b] Cito Cod. art. 128 .

. [e] Cito Cod:. dePruss. T. 6. art. 12:).
[d] Cito Cad. art. 131.
[e] Cito Cad. 3rt. 132. ,Ord. L.~. 'r. 28.
[f] C~t. Cod. art. 145. , Cilrt. COo st. ~t. lU. S'~
r~] CH. CIld.. ~):~. 1H., ~ 135.
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aos armentos con ra os cu ado~, como no caso
.de homicidio. -[a]

527 Aqucll , :Lue i legalmente requereo pe
nhora, seqnestr , ou en bargo, é responsa el
pelo ([tmuo, ue o possuidor dos bens sofrco >

como autor immedia o do mesmo damno. tL]
528 E tam em pelo lucro cessante, se o 110s

.iuidor o justificar. [c]

TITULO XIn.

Dos direitos -' e obriaações -' que resultcl0 da Posse.

529 O possiclor d uma cousa presume-se
.",enhor della, em (uanto se não prova o contra-
rio. [d] .

530 Entretan o que outro não prova, q e a
eonsa é sua, -é o possuidor desonerado e mostrar

,o() titulo da st a posse. [e]
53 t Em paridade de 4ireitos é o possuidOl'

.de melhor condição, que qualquer outro. [f]
532 Todo o detentor, ou possuidor' deve ser

j)rotegido pela Justiça contra qualquer violencia,
, ue se lhe, ertenda fazer. [g]
I 533 E mesmo o p,ossuidor autorisado a repel-

r. ~ •

[n) Cito Cad. de PruSIi. T. 6. art. 136.
{b) Cit. Cad. art. 137.
[~) Cito Cad. art. J38.
rd) L. 2. Cad. de Probat.
[e] L fio. Cad. de Rei"jfuC.
[f] L. j 9. ir. de P i{{n. L. 8. íf. de Conclict. oh ll/rp.:.
fEl] L, ~. PI'. 6 ~ ii), Ir. d~ ri cL vi al1l~.. . ~,
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, 111' a força pela força, quando o recurso á Justiçl'l
nào poderia prevenir uma perda i~reparavel. [a]

534 . aqucHe, que tirou por violen<:ia.a outro
a COI gla, que este I ossuia, ainda que queira mos
trar que é sua, não é ouvido em Juizo, sem pri
meiro a restituir. [h1

535 O possuidor de boa fé faz se'us todos os
frutos e rendas, qne receber da cousa alhea, até o
·acto de ser constituido em má fé.. [c]

536 lUas se anticipadameI te -recebco frutos
·ou rendas, que só venhâo a vencer-se depois- que
deixe de ser possuidor de boa fé ~ deve restituil-os.
[d]

5er Tambem se dci~'O'1 de pagar os encargos
reaes dos hens..; no tempo que os o poss IÍo em boa
fé, deve sati~azer esta divida [e]

538 Em contrario '0 póssuidor de má fe não
só deve restituir os fI' ltos ou rendas recebidas ,
mas aü da as (lUe deIXOU de rec bel' por n~gligen

eia. [f]
539 Deve tambem indemnisar ao dono da

'Cousa, quanto ene evidentemente tiver' perdido
por lhe não entregar a ~ma cousa. [g]

5!~O Porém as despesás necessarias para a
cultura e colheita dos frutos, e para a conserva
ção da cousa, devem ser abonadas ao possu!dor
de má fé, bem como os encargos reaes, que elle
tiveí' pagado•. [hJ ~

'-
---------------------~

[a] L. 1. Cod. Undevi,Ord. L. 4.T. 5~. §2.
[b] Ord. L. 4. T. 58. § l. eLo 3. T. 40. §2.
te] § ~5. lBst. de Rer. div. , Cod. Civo Franco art. 51!).
[d] Cod. dePruss. 1.p. T. 7. art. 101.
[e] CiL. Cod. de Prusr. art. 105., oct. ael Pallel. L. -41. T. 1. D. 32i
lf] L 3_3. fI'; , L. 5. Cod: de Reivilld.
[o] L. 02. § 1. fr. de Reivilld. ,Coel. de Pruss. 1. p. T. 7. f arto 2H,
Pi) L, \la. § s. fr. de Raçrcd. IPcl~ 1 L, 5! Cod. ({c Rl;ivind ...



541 Os gastos, que se fizerem com a entrega ,
ou remessa da cousa, são por conta do possuidor
de má fé. [aJ .

542 Se é uma quantia de dinheiro, que o pos
~lljdor de má fé tcm de restituir, eleve paga.l o
juro legal (essa qua ltia. IbJ

543 O possuidor de boa fé não é respo'nsavel
- pelas deterior ções , que "2. có'usa sofi'eo durante a

iua posse. [ ]
54!~ Porém o possuidor de má fé é responsa

vel por todas as deteriorações, ainda que ellas
proviessem'por c lpa eyissima. [dJ

545 O possuidor ~e má fé deve mesmo pa.gar
a cousa, que percceo por caso fortuito, excepto
se poder pro ar , que ella teria perecido do 'mesmo
modo m poder do dono [e]

546 ~las se elle obteye a posse por furto, ou
eshulho , nenhum çaso fortuito o livra de indem
Disar o dono da cousa. lfJ

547 O possuidor de boa fé póde pedir ind~m
nisação das bem[eitorias ncce sarias , ou uteis,
existentes no acto da entrega, que augmentão o
yalor da cousa. [g]

548 Se gastou cem nas bemfeitorias, só estes
cem p6de pedir, ainda que elIas augmentassem
duzentos ao valor da cousa. [h1

-----
[a] L. 12. a. de Râvind. ,Cit Cod. de Pruss. art. 243.
[h] Cito Cod. de PruIs. art. 232.
[c] L. 25. S II. Ir. de Haered. pet. ,l\1auzio T,. de Eo quod. interest p.

1. Cap. 9.n. ~S.

[d] Cit. Cod. de Pruss. art. 240. Vid. L. 13. Ir. de R. V. ,
[e] L. 15. § a. fi'. de lfeillillcl. ,lHauzio supra U. SOo ,Cod. de Pruss. su..

pra art. ~ l. .
[C] L. 20. Ir. de COfldict. jurt. , L .• 19. fI'. de Vi et IIi armo
[g] I .. 38. Ir. de Reivind. , Voct L. 6. T. 1. n 36.
[hJ Guerreir. T,.. 2. L.~. Cap. 8. n. 03, , Gomei l\'Ia", PrqJ. 1. p. Cllj!.:

21. n. 65. •.
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549 Em contrario, se gas ou duzento3, e es
tes sómente augmenlão cen ao valor da cO;18a, só

. estes celll póde pe ir . [a]
550 ,Porque o augmcnlo de .valor da cousa

sómente se estima no acto da eetrega. lb]
/551 Na importancia as en feitorias descon

ta-se o rendimento liquido dos frutos , que o pos
suidor de boa fé colheo [c]

552 lUas ão entrào em cm la os rendimento ,
que as bemfeitoriqs mesmas produzirão. [d]

553 Se a mesma cousa t lU hemfeitorias, e
deteriorações, que o possuidor causou, faz-se en-
contro de lunas e outras . [e] .

554 Se o prédico bemfeilorizado fornecco os
materiaes para as bemfeitorias , o valor destes n a
teriaes ta1llbem se desconta. [fJ

. 555 Quando o dono da cousa queira inõem
,llisar ao possuido.. de boa fé as bemfeilorias de
recreio , que fez, e que estão fixas no solo , não
Ih<; é licito arrancaI-as. [g]

556 Se o dono da cousa nao quer pagal-a/' ,
é licito arrancaI-as, podendo f('zer-se scnl damno
da cousa. [h] .

557 O possuidor de má fé póc c podir indem
llisação das bemf€itorias neccssarias: a respeito

~-----------------------------------

[al L. 38. ff. de Reivirul. , Voel L, • T. 1. n. 36.
[b] Lobão T,. das Exec. ~ 233.
[c] L. 48. ff. de ReilJirld., Ord. L. 3. T. 8S. Sa. e L. 4, T. Hl. S1., Mor.

de Exec. L. G. Copo 10. n. 24-.
[d] ~'i1va d Qrd. 4' 3. T. 8li: § 5. n. 1.
[e] Mend. 2. p. Lív. ,L Cap. 21. n. 10L, 01". de E. ee. L. (l. Cap. 9.1'10

119.
[f] Cod. de Pruss. 1. p. T. 7. lU'l. tO • (/ :l1t.
[1{J L., 38. ff. de Reivit;d. - .
!b] Clt. L. 38'. •

/
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de todas á~ outras é ap'llicavel a doutrina cIos dou~

artigos 555 e 356. [a]
558 No caso que este possuidor mostre 1.er:""se

enganado sobre a validade do titulo da sua posse ,.
por ignorar a Lei; deverá conceder-se-Ihe indem
nisação das bemfeitorias ute' s . [h]

559 As bemfeitorias tanto podé~l1 ser pedidas
por acção, -como por excepção de retenção da cousa
bemfeitorizada; e ainda na execuç.ão da sentença
é licito oppôr a retenção por Emhargos 3 [c]

560 - Porém ao ladrão, ou forçador condem
nado a restituir a cousa furtada, ou tomada com
violencia , não se concede retenção. [cl]

561 O condemnado a restituir diversos pre
dios , não póde pedir retenção do não bemfeitoLÍ
zado por causa, da b mfeitoria feita em outro.
[e] .'

562 Qua~ldo os rendimentos, que o -possui
ç10r tem a pagar, excedem ao ,a 01' das hemfeito
rias, não póue pedir a re-tenção da cousa, mas
sim a retenção dos reI dimentos suiIicielltes ara
a sua indemnisação [f]

563 Se o vencedor da cousa req ler, que o
retent.or Jure o valor· das. hemfeitorias pedic1' s, é
admittido a deposi ar o "' alor jurado , e feito ()
,deposi o é logo mettido - e posse~ [g]

554 Não é admittido o re entor a levantar o
--------

(a) L.' 37. Ir. ,L. 5. Cod, de Reivinrl. ,Ag. Bal'Losa ili. n. 15. ,St1'Y Us.>
1I1arl. L. G. T. I. § j G.

tb] Cod. de p,.uss. 1. p. T. 7. al't. :239. , Voet L. G. T. j. n. 36. , Arg. dll. t

Ord. T. 4. T. 18. § 7.
[c] L. 3.1. fI'. de Conrlict. ind., Mend. 1. p. L.. 3. Cap. 21. n. 29. > Mor..

tie E:r:ec. L. 6. Cap. 9. n. 112. '
[d] França n lilu/(l. L. 3. Cnp. 21. n. 340.
[e] Mor. supro li, 115., Gucáeir. TI'. 2. L, 3. Cap. 3. n. SG.
[f] Pc",. de fnterd. Cap. 11. 0.356. ,Lohã TI'. aI/r Exec. § .23.1.
lo!;] Mor elc J!,'zcç. L. 6. Cap. 9. lI, Ha-.
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.valor das bemfeitorias juradas. e depositadas ,. aillll-
da que dê caução, se acaso o vencedor da cousa
insta, que as. bemfeitorias juradas sejão liquidadas
1 gularmente. IaJ

565 Não quer.end{) o vencedor depositar as
Leme itorias jUTadas, é o .retentor conservado na
posse drl cousa, até se findar a liquidação, e eITe
ctllar o deposito elo valor liquidado. [h]

566 Se o possuidor refllsa jura~' o valor das
LemfeitOlia&, que pede , não lhe vale a retençâo.
[cJ

567 o. possuido-r por isso mesmo, que se pre.
sume senhor da cousa, é obrig~clo a satisfazer ta
dos os encargos reaes da mesma cousa. [d]

SECÇAÕ I ....

•
Das diversas especzes de possuidores.

568 Aquellé, que tem em seu poder uma
cousa de outro, sem intenção de a ter p'0r s.ua,
é um simples detentor.

569 Se a. tem em seu poder, pDr ter direito
de usar deHa poP certo tempo., é possuidor illlp,er
feito.

" 570 Se tem a cousa em seu poder ~ com in-
tenção de a tCl~ por sua, é possuidor perfeito ..

571 Os mesmos titulos, que são necessarios.
pt:l-ra adcllÍrir a propriedade das eousas, são neces-

-------------------
,'~ .' la] 1\101'. supra. ,. CabecL l. p. Dec. 201 n.4.
". " [b] Guerrcil'o TI'. 2. L. 3. Cap. 8. TI, 108. , Lobão TI'. das Exec. § 62,.;
. .,' O[cl Pe~. Tom. 1. á O/do Proem. Glos 43. n. 114.

'. . ... [d) L. 7. if. de Publicall. ) Peres in God. L. 10. T. 16. n. 19.. ". . L. . .
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sarios tamhem para adquirir pósse perfeita e justa ..
[aJ

577 Beuí assim- em aqueIle , que mostra um
titulo destituído das solelllnidades·, que a Lei pres- _
creve para a sna validade [g].

578 A ignorancia de dir ito não aproveita
3'0 possuidor para colorar 'de boa fé a sua posse.
[hJ

572 Se o possuidor sa e, ou de e sal,er,
que o seu título é nullo , ou incapaz d lhe dar a
IJropr.i.edade da cousa, é possuo dor de má fé, Lem
como quando não tem titulo algum para possuir.
[bJ

573 i\las se tem justo motivo de se persua
dir, que é senhor da co lsa ; ou que o seu tilu o
não -1:em vicio , ainda que realmente o tenha, eI-
tâo reputa-se possuidor de bo fé. [c] .

574 Em regra presnme-se o possuidor de hoa.
"fé , excepto nos casos, em que as Leis estabelecem.
a presumpção contraria. rdJ

575 Assim a Lei presume possuidor de má
fé aquelIe , que tem em seu poder um in trumento
repugnante'á sna po se. [e]

576 Tambem presume má fé em aquelJe, que
adquirio uma cousa com transgressão de uma Lei.
[fJ

-------------------------
[a] L. 3. § 2 •. lf. de Arlq. vel omiti. posso
lu] Dómal L. 3. T. 7. Sect. l. Ul't. 11., DUllotdes Prese. p. 1. Cap. 8.
[c] L. f 09. a'. de Verbo sigll/;: .
Cd] Cod. de p/u s. L b. T. 7. art. 18., Gall. de Fmel. Disp. l~.art. 1. n.

~. , ~ ello L. 3. T. 4. § 9.
Ce] Ord. L. 2. T. 27. § 3. , LoMo FR.sc. Tom. 1. Dissert. 4. § 29. e'seg"
[fJ L. 7. Cod. de A~rieol. ei Censo I

[g] PedI'. Barb. de-Prnesel'ipl. ad RubI'. n. 385.
[bJ Pedro Barb. ib. n. 78. c sego )
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da posse do
especificados

583 Os casós, em -que o vicio
defuúto prejudiea ao herdeiro, são
na ]~ei.

584 A posse é viciosá, quando adquirida por
violencia feita ao possuidor, que tinha a cousa epl ..
seu pq,der. [e]

585 Bem assim, quando é tomada por açtos·
clandestinos .ás escondidas do possuidor. [f]

536 Assim tambem a que é conseguida por
favor pedido ao possuidor da cousa. [g] .

~8 7' Diz-se posse civil a que é transfer~da por

579 Em cO~l,trario o erro de facto não repu
gna á boa fé do possuidor • [a] I

580 Aquelle, que no tempo, em que tomou
posse, tinha razàQ de duvidar da legitimidade do
seu t' tulo, se désse uma attenção ordinaria; quan

o depois a ilJegitimidade vier a ser demostrada,
será equiparado a UIll detentor de má fé. [h]

58 t Qnando se não póde determinar a época;
em que o po suidor come. 011 a ser de má fé , to
ma-se por tcnnp o dia, ~ que foi citado para res-
titu'r a cousa .. [c] . . . .

582 Póde o herdeiro }Jossuir com boa fé OQ,U- .

sas, que o d [unto possuia em má fé; e vz:ce versa.-
[dJ

----------:1'.=-='-----.---------------------

[a] t. 4. (1'. de .Jftr. ctfaet. igll. .
[b) Cad. de PrllSS. 1. p. T. 7. art 15. , Sll'yk Us, Mod. L. 41. T. S. §

S. , .laPão sqj r. § 1~.

[c] L. 25. § "I: tI". d,e Haererl. pc!. , Stryk Uso Mod. L. 6. T. 1. § 14. ;
Cad. de Prus . 1. b. T. 7. 3rt. 222.

[d] OUDot dcs Prescl'. p. 1. Cap. 8 , Lobão Fase/c. 'l'am. 1. Diss. 't. ~ 59•.
JeJ L. Ii. J1': de Adq. vel all/llt. posso .
lf] L. G. • cad. .
[g] L. G. § 2. Ji'. de Preeal'io, L. 4'1. tr. de Adq. pel amitt. posr.

~ - l/*'
• .:j
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virtude da l.ei, sem intervir acto a"Igum do novo
possuidor. [a]

'fjECÇAÕ II•.

Dos 17wdos ele tomar poss~.

,588 Tólna--se posse das cousas moveis ou 'se
tnoventes; tomando entrega dellas, ou encarre
ganao a guarda deltas'a outro • [h]

589 Basta que 'o compTador p nha a süa mar
ca , o.u firma nos moveis comprados, a consenti
mento -do vendedor, pata se entender) 'que tomou
posse e entrega deHes . [c] .

590 ·Se o vendedor entrega a chave do al'ma
zem, onde estã o vinho ou fazenda 'vendida, basta
para indienr a posse , que 'tomou o comprador. ['d]

591 Pedras e outros materiaes pesados, bas
ia qu'e o vendedor os mostre ao comprador;, para
se entender, que lhe deu posse-o [e] .

592 Se o doador ou vendedor das casas en
tregou as chaves , ou s'e deu os titulos, que tinha
da sua propriedade , e a despejou, entende-se ter
dado a posse. [f]

593 A entrada em um predio com animo de

------
[a] Alv. dei!. Nov. 175-\-., Assento de 16 de.Fevereiro dc 1786. Esta espe.

alie de posse foi desconhecida dos Romanos.
[b] L. 51. fr. de Adq. vei amitL. posso
[c] L. 14. § I. Ir. de Per. el com, rci vendo
Cd] L. 9. § 21. ir. de Adq. vct rzmitt. posso , L.74-. Ir. de Contr. emp!:
[e] L. 1. § 21. fI'. de Ad". ",ei amitt. posso
[f) L. 1. C~d' de .!JOfUll. -.
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tomar posse, é bastante para a tomaI'" ,sem ne
cessidade de passar por todo elJe. [aJ

5·94 Se a cousa de 00'\0 adquirida es1.aya já
em poder do adquirente, v. g. por empl'estnuo,
on por arrendamento, é suficiente que se verifique
a ·compra ou outro justo titulo para se entend r da
da a posse. [b]

5·95 Se o vendedor tom.a de arrendamento a
cousa ·vendida ; ou se constitue como ]Jl'ocurad r ,
ou feitor á cerca deUa -; é desnecessaria outra posse
ao comprador. [c]

596 Se'o doador reseDya o usofruto a cousa
doada, por este acto de se cOllstituir us&fl'utuario ,
entende-se ter dado a posse. [d]

5~7 AqueIles direitos" que são annexos á
posse de uma cousa corporea , adqujrelU-~e com a
posse corporal daquella mesma cousa. Ce]

598 A posse de direitos'l' que não dependem
da posse de cousa corporea, só se adquire lJe o ex
ercicio desses mesmos direitos. [f]

599. O acto de pagamento de um foro perma
nente a um seI)horio, constitue o senhorio na
posse de cobrar aquelle foro. [g]

600 O obrar um acto, ao qual outro se po
dia oppôr, e não' oppoz, adquire posse áquelle
de exig'ir, que este para o futuro sofra outros taes
actos. [h]

[a] L. 3. § 1. fI'. Aclq. pel anlÍa. posso
[hJ § H. Inst de /ler. diviso
[c] L. 18. IJr. § 3. Il'. de Adq. vel anlÍlt. posso
[d] L. 35. § 5. Cod. de Donat .

. [e] L. 12. tr. Commun'l praed. , L. 47. ff. de Conir. cmpt.
[f] L. 20. tI'. de Serpil ,Cod. de Pruss. T. 7, art. 78.
[gJ Pego For. Cap. 11. pa~. 921. , Cordeiro de Interd. Dub. n. n. Hl
(h) L, ~. pr. fi', de Itill: actuque priv. I L~ 2, Co~ de Servo ce aq. ..,



60'f l\:las para adquirir a posse em tal caso
é preciso, que aquelle, que a toma, demostre da
I amente o intento de- adquirir UU;! direito perma-
nente •. [aJ . .

602 Assim aquelIe, que por achar inundada
a estrada passa pelo predio circumvisinho, n~'o

.mostra intento de adquirir servidão. [hJ
603 A opposição ao acto de posse páde ser

feita, ou antes do acto ser comp etado, ou logo
depois que veD11a ao conhecimento dar[nelle, con
tra o C(ualo dücjto negativo seria adquil'~do; e
havendo-a o acto não produz posse. rcJ

604 A posse de um direito prohibitivo é ad
quirida, eis que aquel1e, que tentára obr"r um
acto, acqlliesceo á prohibiç-o , que outro lle fez.
[d]

G05 .Os com-proprietarios de coúsa COU1mum
não se obógão pelos seus actos', ou ommÍssões,
se não e~n suns respectivas partes [eJ

606 Se a cousa, sobre a qual a posse do di
reito deve ser adquirida, é indivisi,rel, ou os com
possuidores a possuem pro in diviso, um d:eH:es
pelos seus actos, ou per tolel'ancia não prejudica
aos Ol.llros. [fJ

607 Assim a pósse de ex.igir alguma COl.ISa de
uma corporação nã.o será adquÍlúda contr-a a cor
poraçâo, por isso só, qüe alguns memLr~s separa-

------.---------------~~------~

[a] Cito Cod. de Pruss. art. 82.
[bl L. 1. § G. rt'. de lti/Z. aéla'llle III·h}. '.
[c] Ag. Barbo. L. 2. ot. 47. n. 236. , Osorio de Palrnnal. Res. 73. n. 17~

[d] Cardoso Prax. Jud. verb.-Servitus-:'n. '.7., Bohem. Jus Dig. L.
S. T. 1. n. 3

[e] L 2.1T. de Servil. , L. 34. ff de Servo Ruslic. pl'aed.
Li] Voet.·ad Pafld.d-'. 8. L. 4. n. 9., Cod. deP!'uss. Lp. T. 7. art. 89.
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aos sofrerão os actos da posse, ou se nã'O oppoze-
r~o [a] ,

608 Um só membro da corporação por m ,
ainda .que não seja administrador delia, póde im-.
ped'r a posse·, que se pertenda tom~r... [h]

- 609 Os actos de posse podem provar-se, ou
por teslel11Ull~laS, ou por instrumentos públicos. [c]

ti 10· Oualquer Tabéllião no seu districto ,
sendo rogado por uma parte, que lhe mostre
sentença, ·úu escritura de compra, doação , af.ora
mento , -alI testamento, pelo . uaI lhe pertença a
propriedad~ de algum prédio, deve :ir lavrar in
strumento público da posse, que a parte tomar,
sem q'ue seja necesario mandado do Juiz. [d]

611 Não lhe mostrando a parte algum dos
, sohreditos titulas, que o habilite para possuir, o

Tabellião não eleve lavrar instrumento da p.osse ,
sem especial mandado. do Ju.iz. [e]

. G12 O instrumento de posse deve conter:
1 o O dia, mez e anno ~ lugar, ou sitio, onde

a posse foi tomada;
2 o Os actos possessorios, que a parte obrou

na presença delle TabeHião ;
3 o Se houve pessoa, que se o.ppozesse á pos

S , e a 'opposição, que fez.
Tudo ·eleve ser assignado pelas partes, e por

-d-las testemunhas ao menos., e roborado com o
sional público -do Tabelhão. [1']

613 SerneIhantcmente se Iavrão os instru-

[3] Cit "flod. 3rt. 90. 9J. e 92;
[h] Cito Cod arl !H.
[c] Pegas de I"ferdid. Cap. 3. n. 72. 76. e 78.
Cd] Ord. L. 4. T. 58. § 3. e 't.
(e] Cito Ord.
[1'J Assim se prac' . Caminha dnnot. 78~ •



· mentos de posse de Empregos , ou Officios no.
dorso da Carta d Wlercê, exercitando o émpre
gado ou official algl1m acto' inherente ,aa empre
go, ou officio. IaJ

614 No caso d'e sei mandada dar a posse por
despacho do, Juiz ~ deve ser citado o actual J.?ossui
dor para a ~argar e ver dar ao outro , pena· de
nullida le. [bJ

6 t 5 O J l1iz faz eshulho, e a lid'e sua, se sem
guardar a o-rdem da Lei d'administração da Justi-'
ça , manda expulsar O' possuidor , e dar a posse a
outro' [c]

6 t 6 Se proce~er'com reg,ularic1ade , ainda que
inj ustame'nte, não faz esbulho, mas sim inj llstiça ,
contra a qual a parte lesa póde interpôr recurSO
para o· superior competente. [d]

5ECÇ AÕ III.

Da Posse Civil ,. e. seus qjeitos.

6 t 7 A posse civil cOlnpete aos herdeiros
legitinws, ou escrit.os á cerca dos bens heredita
rios , que o defunto possuía , qualquer que seja o
oTáo de parentesco dos herdeiros Legitimos, CQ.lU

tanto que sejão successiveis. [e]
618 Compete igualmente ao legitimo Sl1cces-

[a] Domal L. 3. T. 7 Sect. 2. art. 22.
[h) Valasc. de Parl Cap. 3 n. 4. e 5.• Pegas de Illlerd. n. 495,
[c] Pego For. Cap. I J. u. 200. , e de Illlerd. n. 478. ido L. !i.. § 4. tr. de

Oblig;. el act.
[d] 'lend. 1. p. L. 4. Cap. tO. n. 25., Sirvo á Ord. L. 3. T. 4.&. adi Rubr.

Jl. t03.
[ ] Alv. ae 9. :r}.ov. 1754. I Assento de 1'G. Fev. 17'86,
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62-3 No caso porém de esitar de1entor da he
rança pessoa ,; que não tenha direito algum a ella ,
o herdeiro póde requerer, que a poss,e corporal
lhe seja, dada ~ õU\~ido summarÍ<allente o deten
tOI'. [e]

624 Se o herdeiro é testamentario, deve ex
hibir o testamento, em que foi instituido,. sem,
vicio visivel ; e 'que o annulle. [f] .

625 E vicio visivel a preterição dos descen-

'SOl' d-03 vinculos nos bens vinculados; e dos pra
zo::; de vidas no' emprazac os. [a]

6 f.9 Esta posse civil produz contra terceiros
as mesmas a"ções , que produziria a posse natural)
ou corporaL lL1

620. JLas o herdeiro , a quem a posse c·vil
tOl'npete , não póde esbulhar elos direitos de cabeça
de casal a vir a do defunlo , ou oco-herdeiro
a quem a Lei designa para cabeça de casal, em
cluanlo se fazem as partilhas.

6 "1 Em contrario a cabeça de casal póde-se
queixar de força, ou esbulho , - se algum dos co
herdeiros a forçar; ou turbar na administração da
herança, até findarem as partilhas.

622 Da mesma sorte o 11erdeiro escrito não
póde turbar o testamenteiro na aelmin'istraçãó da
herança, se o testador lha tiver encarregado.
[d]

_-o-----------.------------:--
raJ Cito Assento,
[h] Cit. Alv.• Arouca á L. 7. de Legib. n. 9.• Guerreir. Tr. 3. L. C. Cap.:

42. n. I~.

[c] Ord. L. 4-, T. 95. pr.• Gllcrreil', Tr. 2. L. C. Cap, 12. n. 32.
,[d] /lacres (ilctum dç/uncli im/JIIgnare nO/1 pOlesl. Barbosa A:t:iomnl. juro

'1crh.-flaere<.
[e] L I \.od. Quor. bon. l\Jeooeh de Adp. posso Rem. n 103'
(1) L. fino Cod. de Edict, lJlV. fiad,', lvll.

.• 1\1.
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631 'É pemittido r:5orem ao réo retractar a
confissão mentirosa, com tanto que o faça antes
~o autor da ptova,. e então é relevado (la pena
de pêrdünenlo <Ja j)osse. [g]

632 Se for privado da posse em castigo 'ela
mentira, bem pótle depois '~elllardal' a cousa ao

<lentes, ou ascendentes Ie,gi-till1'os; otI a c1esherdução
deHes sem ,declarar -causa lcgal. la]
I G.26 Elltehdem-se por beranc:a para este efrei
to os hei1S sómeh e, ql1e o defunto possuia no tem-
po da .sn morte.• [bJ .

627 Odetentor ·,da herança,. ou no principio
ih, causa, ou precedc'ntemelTl e póde ser constran
gido a produzir )0 ti' ulo, pelo qual possue a h"C'
rança. [cJ

628 Se dec!n.ra possuir os bens por compra',
. doação, ou outró titu.·o singular, deTc ser dernan-'
dado ordinariEune'nte. [d]

629 Se declarar, CJlle ti. p<?ssue como herdei
1'0, ou não allegar titulo d'a sua detenção, é entã'o
que· se deve tomaI.' conheciménto 'summario do
direito cIG autor, e deferir-lhe a posse corporal.
[eJ .
, 630 Se o detentor negar possuir os bens €la
l1erallça, e o a-tüor quizetjustificar, q'Ue eIle men
te'; conhécicla a mentira é logo expulso dos bens.
[f]

--=~..:::._-------------~::-_-----------

[~] Ol·d. L. 4. T. 82. § I. :lo 4. e 5., ~ryk Us J110d. L. 43. T. 2, § ~.'
[u] L. fino Cod. de 1J'diçt. div. lindr. 10/1.
[cl L. 11. Cod. de Pelo Iwered.
[d] L. 1. § I. Ir. QGlor. bon. ~

[e] § I. Tllst. de III/ruI. , 1\'101'. de Exec. L. 1. G~p. 4. § 3. n. ao.
[C] Ord.. L. 3. 1'. :12. § 2. e T. 40. pI'. .
[g] Orel, L. 3. 'l;. 40 .. I.
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,al,üo'r , se poder' provar, que· eila é ~ua. [a]
()33 Se o detentor aHegar, que possu~ à. cou.

sa em nome de outro, v. gr. como $.eu. colono, ou
inquilin.o, ;' a pessoa, qué eIle nomear., deY~ ser
cilada a req.uel'ilrento d9 autor, e oluvida com· o
seu direito. [IJ]

6.. 4 Se nesta dec1arncão o de{cutor for con-'
vencido, d.'~' mentira, i c~nCieIJ1I;lado a l)agal' da
cadêa as custas em dohro, que ti ,-er c311sado . [c]

635 O réo demand~do pó,d~ 0pl ôr tOl'RS <!~

ex'cepções-, que tiy~r , para não dever entregar ?
posse da herança; e dev'el1l. ~er attew.1idas, sé não
forem de alta indagação> [d] I

636 Se o forem, nfto deveu) 8'11~pe~1Clcr ~ ç_aq
sa SU1l1ll1é!úa da posse, devel:ão disçulir-se ~m se- .
parado sem prejuízo dGlla. [eJ

, G3Z A ,Sentença , qtF~ mandar cptregar a pos-
se ao herdeiro legitimo, ou t~st~111_e~1t<lri9, p'~o ten1
l'ccnrso algum suspensivo. [f]

638 O herd'eiro substitllidp, e o fideic<?puniFl
sario universal podem requerer ~ PQsse do ~n~sm\,

modo. [g]
639 Da mesma sorte a pól1e l~eq'!Jerpr o ~u~-

cessor do vinculo por morte do administrador,
exhihind.o Institul,;,ão, Toml}Q ? ou Sel1teL~ça, que
demonstre as cQ~lfrontacões dos hens vinculados.
_e justificandQ. qu~' é o leg~tiÍl}o s~cce·~sor. Ih.J .,

[a] Cil. Ord. § 2. e 3.
[b] Grd. L. 3. T. !15~ § 10.
te] Cil. § UI. ,
rd] L fin. Coq. Quor. bon~ , Bo1lcm. in Jus Dig. L. 4:l. T. 2. n. G.
[e] Voet'L. 43. T. 2.D. D. . - ,
[fJ L. uno Cod. Si de mnm. posso fiter. appel!.
[g] Stryk Uso Mod. L. 43. rr. 2. § 7.
[b] Molina de Pl'ÍlIlog. L. 3. Cap. (3. n. 3. , Lobão Tr. dos ~orgados.

Cap. 13. § U. . • ,
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640 Se só por posse immemorial )odcr pro
var quaes são os bens vinculados, não póde usar
de acção summaria ; porque tal p ova é d~ a, ~

indagação. [a]
G41 O successor do prazo de nome;) ;fio ,

nomeado pelo defunto , ou por v.ii" 1 ~ d< Lei
.póde tambem requerer a posse df' la ....s h"ns, x
llibindo o Emprazame11to , e a Nomeação, ou 1;'1

falta desta jus ificando t qne é o parente .mais pl'O
xim até ao, qnarto gr/o de Lhreito Canonico , a
,quem a Lei chama para a successão Lb1

642. Se apparecerem duas di\7ersas nomeações~
a que cQ.l1star por esc,,', Ul'a pnblica, ou testamen
to prevalece á que for fr.ita por escrito particn!ar [cJ

643 Constando am.bas por escrituras, e ~enclo

amhas irrevogaveis, a segunoa ceue á primeira.
Prevalece a segunda, se a primeira era revogave1 ,
ou feita em testamento. [d]'

644 Se ao Juiz constar, 'lHe os pertenden
tes á successão de um Vinculo ~ Praw, ou herança
se prep' rão para to nar posse corporal á valpntona ,
e havendo perigo de pelejas, deve ll1and~r seques-
traI' os bens até a decisão judicial.de qual del1es tem
melhor direi to á posse. [eJ

645 Depois' que um esteja de posse, ainda
que tomada selll autoridade de justiça, não póde
o juiz ~landar L zer o sequestro; antes lhe deve
dar auxilio contra qualquer violencia, que outro
tente fazer-lhe. [f]

[a] Molina supro n. sO. e 51.
(b] Assenlo de.16 de Fever. de ,1786. ,Lobão Tr. de Dir. EII/. Sl.2ll'> e

sego
[cl Ord. L. 4. T. 37. § 3.
[d] Lobão Dil'. En!. § S02. e seg.
[e] OI'U. L. 4. T. llS. § 2. , Valase. COII,'. 101 n,33.
tfJ Ord. L. 3. 'f. 76. § S. , Vabsc. supr. n. 38.
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.646 'Porém se a parte, que sohreyem ·cpo
IS, mostrar um damno irreparavel, que s lhe Sf'

guirá, se a outra parte for conservada na p ~sse até
a decisão final; póde requerer ao J -i.z , ctt e ob '(
gue o seu competidor a prestar a cn.nçà jut.hr...a 1Il:"
solvi, ou aliás que se faça sequestro hO - li 1:3

dislHlta. [a]

SECCAÕ IV.

Do direito, de reter a posse.

64.7 A posse natural (1f'pois d(adqnirida con
serva-se só com o animo eTe querer contÍLuae a

_possuir a cousa, se nada sobrevem, que empeça \
o possuidor de uZélr dePu , quand.o Iueira. [IJ J

G48 .Ainda que o possuidor perca' a capa nI(la
de de poder adquirir a posse, v. gr. se ndoud<>....
ceI' , nem por isso perde a posse adquirida. lcJ

6!~9 TemeHdo o possuidol' com justo moli 'o
de ser- inquietado na sua posse póde re increr ao
Juiz protecção contra o perturhador , e q le lLe
commine pena de prisão , ou pecllniaria , se con
travier ao preceito judicial. [dJ

65 O Comparecendó o réo citado , ·póde oppôr
ao preceito os justos embargos, que tiver; ou con
testar a posse do autor; e o JUIz conhecendo SUlll-

[aJ Cad. clePruss. 1.p. T.7.al't.195. ,DccreLodc lG,de!l'Iaiode 183.2.
al't. 62. § 2. ill Dlle. I

[b1 L. L Cad. de AdfJ. (lei reI. posso
[e] L. 27. fr. de ./Jdq. vel an ill. posso , L. 4. ~ 3. fi'. de Usurp et llSIlC. '

Cd] Ord. L. 3. T. 78. § 5., G-omcs 1l!,rr..7.. Pl'tlt. Cap. 26. n. 'S., Lobã"
Tr.(t,sllltcrd.§101. • _ . :
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mariamente , ou confirma o preceito, ou julga (J

autro sem acção. [aJ
65 { Se o ré.o- não comparece, ou nada oppõe ,

o Juiz j lllga o preceito por sentença., a q·ual deve
ser notificada ao réo, e o autor pu<Ya as custas. [bJ

652 Se depois da sentença o réo. transgredil'
o preceito., póde ser demandado pela pena; mas
o Juiz a deve modificar., se elJa for mais aspera 1

do que a qualidade do quasi-delicto o exige. [cJ
653 Acontecendo ser o possuidor inquietado

na sua posse; dentro de anuo e dia depois de o sa
ber , póde recorrer ao Juiz , e com citação do réo
justificar a sua posse, c a perturbllção , que lhe
foi feita ; e ouvidas as partes sem figura de jui7.0, o
juiz cl.eve cOlldemnar a pagar o clamuo, e comminar
pena para o . caso do réo obrar nova turbação. [dJ

654 Nada importa ,. que a posse do autor seja
viciosa, pela ter adquirido violenta, clandestina
mente, Oil por favor de outro, com tanto que o
réo n10.Reja aqueHe mesmo ,. a quem. a violcncia
foi feita, on o f: vor pedido; neste caso não pócle
queixar-se aquelle, que é'perturhado na posse. (c]

655 Ainda mesmo o possuidor imperfeito, v.
gr. o usofllltuario póde intentar esta. acção' [f]

656 Porém o coloI o, inquilino, ou procura
dor de outro uão póde intental-a ; deve dar parte
áquelle, em cujo nome possue , para que este de...,
fenda a sua poss.e. [gJ

[a] Gom. Man. Pmt. Cap. 30. D. =?-4. 25 e 87., Lobão supra.
[h] GoJUes Man. Prat. Cap. 2G. u. O. tO. c Cap. 30. D. 23J. 3L 35. COlJ~

, Jira-se Lobiio Acc. Sumo § 558. Nota. .
[c] Solano Cago 60. n. 2ft. c 20. , LO]J1ío supra § 571.
[d] L. 1. pr. a. Uli possidelis.
[oe] L. l. ~ o lr. Uli pOSSo

[f] L. 4. lI". eod.
(g] L. 3. § 8. fi;" eod.
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. 657 Se o possuidor deixou passar al1110 e dia
depois de inquietado na 11osse, sem intenta.r: ac
ção, só a póde intentar por alguma nova pertur
bação; ou para o elfeito sómente de haver do réo
aquiHo ~ que tiver em seu poder em conseq encia
da turbaçào prelel'ila. [o.]

658 Neste sc:'gundo caso a acção se diz de
força velha, perde a qualidac e de summarissima ,
e dura trin la annos. lL]

aS9 Sendo duvidoso o ultimo estado da pos
se, porque as provas das partes sã0 encontradas;
'0 que mostrar posse mais ;antiga deye vencer; e
na falta disto o que mostrar mell 01' titulo l)ara
·possuir. lc] ,

660 O possuidor de cousas lucorporeas, co-,
mo são os direi los de jlll'isdicção, de padroado, de
'cobrar for0s , ou de exercer alguma seryidão acti
','a' , se for perlui·bado., póde intentar esla acção.
[dJ

66 f 'rm só acto de, appresentação de Benefi
cio, que surhsse effeito, pOI'Cp e o apprescntado foi
collado, é suilic~ente para o Padroeiro se quei.-ar
'de' outro, que se intrometteo a appresentar aquelle
-Beneficio. [eJ

662 O senhorio, que um anno só recebeo cer
to foro de ·um cell~llario, ou foreiro, póde-se di
zer turbado na sua posse, eis que este lhe negue as
futuras prestações. [1']

-----=
.[a] Perez in Coel. L. 8. To O. D. 18.
[h] Gomes MaIL. Prato Cap. 20.11. H. 55. ,'Cord. de Interel. Dub. 42.

D.52. ,
- [c] Cap.!l. o de Probat. ,·Drwmem. á L. 3. ir. Uti pOSSo, Bohemer. de
Act. SecL.2. Cap. 4. § 15.

EdJ L. fino 11'0 de SelfJit. ,L. 8. § 5. lf6i servo pind. , Percz Ía CO{l. L. IL
T.O;n.ll.

Le] Cabcd. de Patr(ln. Cap. 0.'"11. 2. , Febo IJec. 213.
li] Pcg. FOI. Cap. 1I. pago 929. 1 Cordeiro dc [Ii/cri. Duh. i2. n, 31.



C63 POl'ém se o foreir re[usa pagdr) POl;.ià
não possnir o predío onerado <:om o foro, .nâo
faz f0rça tur ti va, [a]

6G4 BJsta ler lidado um só dia, ou nonte no
3n 10 proxiiilO prelcrito da servidJo de agua quo.:.
tidi(1r a [isto é , daqucHa, <;le que podia usar todos
o;:; dias , se quizesse ] para poder mar desta acção
co ltl'a o perturbador. [b] . .

6)J Para provar posse da agua de verão, ou
de inverno hasta. provar ter fcito uso della no v~-

rfo, ou invel'no pl'eterito. [c] .
6Gr Para provar a posse de servidão de uma

yie{~a, pu ue caminho particular basta provar o
lZO de trinta dias no anno antecedente á perturba-.

'tuo. [d] .
667 Aquelle, que muda a corrente ao rio,

ou ribeira pública, e com este facto inutiliza os
engenhos d'agt a inferiores ,,' on reduz a terras sêc
ca~ os campos antes regadios, turha a posse dos
don,os destes, os quaes podem- requerer, que a a
gua seja restituida á sua corrente na tara! , e que
o perturLudor os indemnise. [e]

668 Aquelle, que faz obra Junto ao rio, e
com ella faz q le a corrente seja mais rapida , ou
que as ng taS inundem os campos COlll prejuízo dos
possuidores circmuvisinhos ; turba-os na sua pos
se , e .deve repôr as cousas no antigo estado, e
indem.nisar o damno causado. r.f]

669 Tambem aq uelle , que faz obra no seu

[:1] Cordeiro ib n. 38. I Lobão IIi,. iú!(il. § 1.263. N.
[b] L. 1. §2.e<\-. Ir. d~Aq.quot. elacst.
[c] L. I. § 3 t. Ir. de Liq. quM el aest.
Cd] L. I. §~. fr. de lIill. neluque priv.

'[e] L. I. § 12. 11'. de FII/mill. I L. 1. lf. de Ne quid influm. publ., L. 2.
S tO. 11. tr. Nc quir! in IDe. {Jl/bI.

[f] L. I. F' § 3. e 11. ir. Ne quirl influm. publ.,



[t 05J

pl'edio, por ca I a d q lal a g ta da clnlYa.; ou
qualqi er ou T< Tai ca"!ür COll violencia no predio
do vi in.lO, e fazer-lhe per'da; turlJa-o na sua
})osse , e deve ti. sfazer a obra, e ind mnlsar a per-
dã. [a] .

670 O mesmo é, se o dono de l m predio o
reduz a . rado , c as ao' ws d merujar Yãô ) 'otar
ás lojas das casas, isinhas, e lhes faze n damno. r.)]

671 Porém e:1S agnas de limar e merujar
escol' 'em para os predios i feriores, ai lda q te o
estriem, os pDS n'dores destes não podem quei
xar-se éontra o dono do r'redio SD} rio1'. [cJ

672 Porqn 11!.0 é servidão estabelecida pela
na UI' za o recebcreln os predios inferiores as aguas,.
que manão dos superiores, assim como recebem. os
engodos. [dJ

673 AqueUc, qne por qualquer maneira de
teriora a rua, estrada, ou caminho vicillal, a na
yegação do rio, o ancoradouro, ou outro qualquer
ulgar publico, tur1Ja a posse, que todos podem
fazer destes lugares; c qua cjlier do PO"iO póde re
querer cont..a o perturbador. [eJ

674. Tambem aqueUe, qne faz grande fumo
em sua casa ,~ que vai íncommoual' os visinl1Os, os
priva do uso elo ar purp, e podem requerer contra
o perturbador. fIJ

675 Aquelle, que planta ou samêa arvoredo
diante da eira do visinho, que lhe tolha o sol, ou

. [a] L. l.~. 2., L. 2" L. 3. lf, de /iq . el fll]. plllx. arco
[u] Arg. da L. 18. ir. de Servil. praed. urb. 1 Pechlo de Áqllaecl. L. 2.-

Cap. D. q. lD. n. 31.' . -
(c] L. 3. § 2. ff. de Aq. cl aq. pt"v. arco
[d] L. I. p:l. Ir. ead.
[e] L.·2. Il". lVe quid in loco l1uhl.• L. 1. lf. de ria f'ubl., L. L tr. de

Flu'!tin. , L. 1. LI'. Ne quid influm. publ.
[l j L. 8.. 5. e 6. fi'. Si servo piflel:, L. H. lf. de llljar.

N.'
J
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o vento necessario, turba-o na :sua l)osse, e pode
ser ohrigado a cortaI-o. [aJ

..- 67(j Em regra aqudle , que não tendo direl- I

to de servidão obra acfos, que só poderia obrar.,
se a tivesse, ou' aquelle, q.ne deyen o dar servi
dão, obr~ actos, que a impedem, são- tUl'l)ac1ores
-da posse, e podem ser eohilJidos por esta ocção. [bJ

67'1 Porém aquclle, que ohra actos, que em
si mesmo demostrâo não haver animo de a 1Iuiril'
servidão -, e SelO iunoc"Cntes , não póde re 1 lar-se
turbador da posse. IcJ

678 Assim ·a(luelle , que tendo servidão d.e
. aquedueto, de fonte -, OH de can inho vai concertar

o caminho, ou aq ued1.1eto , ou alimpar ·a fonte ,
não se entende turbar a posse, aill~a qt!e entre no
prédio alheio para aquelle eHeito. [d]

679 Da mesma .sorte aqueUe, que c.ntra no
prédio de ou tro', com intento de apanhar <?s fru
tos da sua 'arvore, que 16. .forão cnhir. [e]

680 Do mesmo modo não se e11tende pertur
baI' à posse aquelle, que ampu.ta os ral11üS da ar
vQre do visinho., que se .alargár.ão para cima dos
ares do seu prédio. [1']

681 Por quanto o dono da sl.lpedicie de um
campo tambem <lomina no ár superior, e no solo
até o centro; e bem como póde co.rtar os ramos su-

[a] L. 14, § I. Cod,. de Servil. , Arouca á L. 2. § L de Rer. dilJ. n. 5.
[h] L. 8. § 5. fr. Si.3erv, vim/., Poslh. de Mal/ui. 0"15. 10. n. 2lJ.,

Stl]'k de Act. invesl. Secl. 2. Membr. ~, §'J4. - .
[c] "Veja-se o ar!. 602. supn\ .
[d] L. 1. fi', de Ril'is., L. j. § 7. ff. de Ponfe, L. 3~ § 11. ff. de ftin t '

flclllqlle privo
[e] L. 1. fi'. de G{m:de lCf{. .
[f] L. L § 8. (r. de Arb. cacd., Stryk Uso .i11od! L. 13. 1;'. 27. § 2'1

,
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rerlOres , tamlJcm as raizes; que para' lá se eslen
demo la]

682 Acontecendo q lC o -possuidor de uma
cousa seja penhorado ncHa por execução, que se
jnt nta faz r a nm tcrcC1ro, póde oppôr-s.e a esta
ti rbação, formando ellLal'gos de tércciro possui-
dor. [bj .

683 O Juiz de-ve conceder tres dias para pro
va ao embarga. te, e jllstificando a sua posse deve

, eoncedel'-lhe manl1tenção até o fim da pLena dis
cu.ção da posse , se o ex..equcn..te a qlüzer- contes-
tor. [eJ "

ü8~ E licito a qualquer requerer directa
mente ao Soberano Carta tuitiva contra' quem o
.perturb.ar· na sua posse ;- mas só se concede depois
da infol'1uação. a cel'ca da niesma posse. [d]

SECÇAÕ V.

Do direito de recuperar a poss.e.

685. Todo o possaído!', ainda que a sua
})osse seja viciosa, pócle defenclel-a ai'l.lJ~ mesmo
repellindo a força com a força. [e] '

68G E se chegou a ser esbulhaclo , póde re
cuperar a })osse por sua privada autoridade, fa-

La] Ol·d. L. L T. 68. § 32., Cod. de Pruss. 1. p. 'r. 9. art. 287., Cl)d.
Civ. Frn./lc. al't. -5&2.

[b:, Estes embargos 'Siío um j'emedio possessorio... L.22. de Dez. 1761.
Til. 3 § 12.

[c] Pereira e Sousa P/'Oe. Civ. Noto sn4.. 8D5. .
[d] Ord. L. 1. T. 3. § 6. e L. 3. T. 85. § 1. O Desembargo do Paço· era

o Tl'idunal eneanegado de passar estas tuitivas. .
[e] L. 1. ~27. I L. 3. §9. fi. de f'ielviarm.
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zenclo-o logo : isto é , dentro de clez cliás. [aJ
687 Depois de requerer ao Juiz, que lhe

Iúande restltuir a postie , n;"o póde já es( l"'ar-s~

pessoalmente 7 [bJ
. ú88 P[l}'a' requerer a restituição da posse

'com todas as perdas e interesses provenientes do
cshuJho , deve-o fazer dentro d'am;1O e d' . [c]

689 Este an110 é util; comeca a contar-se
t1esde o dia da scicncia do esbuJho ; ou desde que
cessou o iml)~dimento de poder requerer contra o
csbulhador [dJ _ .
_ 690, Se requerer depois de anno e dia, só
mente póde pedir a rest"tl . ;ã } ela cousa , e os ren
dimentos deHa, que o esbu ,adol' m rec 011, e
não os mais., c ue eHe csbn I ado podél'u receber,
s~ nã'o sofrera o csbu110. [e] .

691 O' mesmo é ter ido feito o esLulho ao
possuidor, 011 feito ao seu coIm o, inquírno, ou
.procurado:!: . [fJ

69.2 O mesmo é taml em, que o cslJtJ1ho fos
se feito pelo réo ,I ou pellos seus familiares, ou 0

perarios. [g]
- 693 Os criados e jornaleiros, . quando obrâo

actos em si mesmo innocentes., cpmo é cultiv r
um Calll! o., l'vrão-se das penas do eshulho pro
van do , que fOrGio mandados pel~ amo. [hJ

[n] Parece melhor (.ixnf um termo, do que deixar isto ao arbitrio do Jui?,
'como a Orei. L. 4. T. 58. §:1. _ •

[hJ Cordeiro de IlIlerel. Dub. 45. D. ·10.
[c] L. 1. § 40. e 41. 11'. de Vi ei pi ann., J.. 1. Cod. Unde vi.
[d] L. 1. § SOo ir. de )Ti el vi aml., L. 1. fI'. de f)ú'ers. ei tem~

praescr., L. 2. COt!. Umlcvi.
[c] Pcrezin Cad. L. 8. T. 4. D. 21.
[1'] L. 1. § 22. , L. 20. Ir. de /Ti çt vi armo
[pJ L. 1. § 12. 13. c 2 O. 11. eod. •
(Ll] L. 11. § 7. n·. Quo 1 VI mIL clam., Reinos. Obs. 18., Gomes Mtif

Prato Cap. 2~. n. 43.
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694 IlIas se possuidor' os admoesto , que
nfo obrassem, e e !es sen embargo ela. interpel
lação proseguirão ; são co-réos do mandante. [a]

695 ,Se os criados o 1 jornaleiros obl'árão sem
on1 cm do amo, e este não ratificou o que eHes
fizprâo ; o amo só tem a resf tuir o que do esbu
lho lhe pro ~eio, e aquelles são os responsaveis pe-
las mais pe~'das e interesses. [h] -

696 E bastante, 'que o amo o ratifique o que
seus criados fizerão para ser respensavel, como se
os tlvêra manrtaclo. [c]

697 ' herdeiros ou succcssores ( esbul1 a-
do podem qnci.-al'-se do esbniho cout' .os her
deiros do e b ulha'(l r. 'dJ

698 O csb iludo p/ LI inl ntur a acçâo de
espolio contra terceiro possui 101' d' cousa, que a
houve da mão do csb t had r" e sabia, ue este
a ti JU1, obt~do rOl' v' olc~ cja. [ j

699 Aín r a 1 e o esLulhador te a allcudo
a cousa e"bu hada, ou teu 1a per lido .a pos oe sem
cuJpa sua', -e ltão mesm,o pó e ser lemul1u do pe-

. Ias perdas e in cresses. [f] .
700 .L ilo se, livra das penas do esbu 1 o aquel

Ie , que injl sta e irrr.>gularmente requerco ao JllÍZ
posse do qll lhe não pertencia, porque faz seu
o facto do Juiz. [g]

701 :Faz esbulho não só 'aquelle, que invadio
a posse alhêa com armas , O~l sem e las, mas t Ul-

~-----------------------
[a] Gomes ibid. n. H.
[h] L. 1. § IS. e 19./f. de ri·ct vi armo
[c] CiL L. I. § 14. ir. cod.
[d] L. 1. § H. e 48. ff. cod.
[e] Cap. {S. X. de Rest. spof., Silva á (jrd. L. 3. T. 4S. RubI'. n. 60.
[f] L. 1. § ~6. , L. IS, tf, de Vi el vi armo
[g] Perez ÍI~, Cod. L. a. T. i. n. lll •., Silva ti OrrJ. L. a. T. ti. § 3.~. 1t
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bem o colono, inquilino, ou: cOll1moclatario, que
findo o arrendamento, ou o tempo do empresti
mo não restitue a cousa alugada, ou emprestada,
a quem lha alugou ou emprestou, retendo-a sem
justa causa. [ti}. .

-702 Neste caso se o réo persevera na contu
macia de não entregar a cousa, nlugada, ou e~l

prcs ada até ser condemnudo po' sentença, a. em
de fazer a entrega , tem a pena de pagar a j llsta
estin~ação da cousa, [hJ

703 O locador mesmo fai esbulho, se por sua
privada autoridade expulsa o seu colono, 01.1 'inqui
lino sem justa causa: provando este a violencia ,
é restituido á detenção ela cousa com perdas e in-
teresses. [c1 .

704 Tambem faz eshulho o crédor que apre
h-nde uma cousa do seu devedor para lhe servir de
penhor; e além de ser condemnado a restituir a
consa, tem a pena de perdimenlo da di '\Ti da , se per
scyera na contnmacia até a sentença. [dJ

705 Se houve pacto, que o crédor po eria
a rc tender consa uo devedor para lhe servir de
pendor, c so este nITo paga se até certo tempo ;
lião fpz força, nem tem pena alguma, se a apre
henção foi feit selil violencia feita á pessoa. (eJ

706 Jão se livra o esbulhador de restituir a
cousa esbnlhada, ainda que prove ser senhor deHa,
ou t~r melhor direito, que o esbulhado .. [f]

[a] L. 10. Cod. U'ld, vi. Silva â Ord. L. 3. T. 48, Rubi'. n. H. e 76.
[h] 01'(1. L. 1•. T. 51. pr, .
[c] Valasc. COI/s. 173., Silva d O,.el. L. 3. T. 48. RubI'. li. 25.
[d] L. 13. II. Qllnd mel. causo
[e] Ord. L, 't. 1'. 57. Ir.
[fl L. 7. Cod. U/Lcle vi, Ord. L. 3. T. 40. § 2. T. 78. § 3. e L. 4. T. &8.

pr. e § 1. •
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707 Ouando mesmo o Gsbulhádor intente ac
ção ele prop";,iedade contra o esblllhado ~ não é ou
vido em Juizo sem primeiro restituir, se esle op-
p-ozer e.xcepção de espolio., [aJ .

708 Tambem nfo é ouvido um terccit;'ú, que
sobrevenha a inmcclir a restiluiéão da cousa eSDu-

J. •

lhada com o fuudamento de ser sua, se for inm10-
,el; sendo moveI será c rido SUlUlllariaml"'nte , e .
a cousa sequestrada, se o autor for SI speite de fú
ga.. [bJ

709 Se o ter"eiro supervcnj nte alJegar, que
eUe é verdadeiro possuidor, é ouvido ~ mmaria
mente; porque não podem duas pessoas- cliver~' s
possuir simultaneamente a mesma cousa. [e]'

710 Em eolisão de posses o possuidor de má
fé deve ceder ao de boa fé. ldJ

. 711 A entrega da cousa esbulhada, dnve ser
feila 11Q lugar, onde o esbulho foi feito, á custa do
csbulhador. [eJ

712 A acção de força nova, ou seja espoli 
tiva,- ou turbaLiva póde ser intentada, ou no fô
1'0 do réQ ou no do Lugar, onde.a força foi fei....
ta. Jn

713 Em qualquer causa de força no, a'd ve
o Juiz proceder summariamente sem ordem n m
figura de juizo, e sem delonga; nem se aUe _de o
privilegio de fôro. [g]-

------------------------------------------
[a] Cap. fino X. de O/'d. cOf{llit.) Pego For. Cap. 11. n. 212. ) Siha á

Ord. L 3. T. 48. RubI'. n. 87.
eh] Arg. da Ord. L !L T. 54. § 4.) Silva ii Orel. L. 3. T. 40. § 2. n. G. ,.

Cordeiro de [Iltcrel Dub. 49. . .
[c1 L. 3. § 5. íf. de Adq. vel qmitl. posso
Cd] Cod. de Pruss. 1. p. T. 7. art. 178.
[c] L. 12. Cod. de Reivilld.
[f] L. tln. Cod. Uúi de posso ag. , Cordeiro de fllt. Dub. 5:l. n. 2. e 28~
[g] Ord. L. 2.!. '1'. 1. § 2. e J.,. 3 'r. 48. FI'..
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719 Não pó~e o esbnlhado no 'mesmo Li
belIo intentar ac(:ão de força, e de l'..eivindic.ação ."
~J .

7 t 4 Mas 'se ó autoi'" além de pedir restitui
ção da Cousa com perdas e interesses , pedir outra
alguma pella contra.o .réo, a causa então deve ser
tratada ordinariéunente . [a]

715 Tambem é 'orclinaria a accão de forca
velhn, isto é,' ~ que é movida pas'sado ann~'e
dia. [)J

716 Então se o réo mostrar o seu dominio ,
ou ter melhor direito á posse, do que o autor ,
deve ser abs-ol vido ~ [c1

7 {'7 .Em favor" dos absen.tes é permiui o ao
colono" inquilino, o 1 amigo, a qucm o ahsente
deixou e~tr gues os seüs Len8, poder iI tentar
ac(" o. de força nova, a' nda que não tenha P;OCll-
raç-o desta. leI) ,

7 J 8 Se o es ulhado, em vez de intentar
acç:"o de iorça, intenta a, de rc'"indicação, en
tende-se renll ciar ' queHa: da mesma. forma, se
consente que o réo deduz.a direito dc propriedade.
te]

-_.._----------------_---..
[a] Cito Ord. I;,. 3. T. 48. § 5. , Silva ibid.·
Lb] Cordeiro de !Il(trrl. DU.b. 41. e411.
[c] POI''1l1e seria absurdo !li, ndar dal' n posse, ii quem é CYij.1Clltc n;,C) pCI'.

l'eucêl' a propriedade, Assento de 1G Fevcr. 17B6 Sego QuCSl. Em contra·
rio Cordeiro SUPI', Dl1b. 46,

[d] L. 1. CoJ. Si per <fim.
[u] ·Cl'lllluemanáL. JS.fi'. de Viel()irzrm.,Peg. For. C~p. 1J.png, DaS.
lf] L. 3. Cou, de lnlerd. O contra.rio decidia o Cap. 5. x.. de Ca(ls, .poss,~
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SECÇA-Õ Yl t

LJa perda da 'posse.:'

720 A posse de cousas moveis perde-se pelo
furto·, qne faça pessoa, que não está debaixo do po
.der do possu id~)r.. [a]

72 t Bem assim se o põssuidor as perde de
modo que não I óde mais usar deHas [bJ

722 A posse aos ilnmoveis perde-se desam
parando-os o possuidor com animo de os não que
rer mais possuir. [cJ

723 As pessoas, que não podem manifestar
o seu animo por modo legal, não perdem a posse
das suas con~as, ainda que as desamparem. ldJ

724 AqueHe, que foi esbulhad , e não trata
<:le recuperar a posse dentro de anno e dia, enten
de-se perdei-a [e]

725 O possuidor só então se poderá conside
rar esbulhado pelo detentor, que linha a cousa
na sua guarda, dep9is que este refllsa entregar
lha. [f]

726 Ainda que muitos alll10S tenha tido a
guarda da cousa, será sempre detentor.J porque
ninguem póde mudar a causa da posse sem acce
der consentimento, ou facto daquelle, em nome
de quem possue. [g]

-----------~

[a] L. 15. íf. de ArLq. vel omilt. posso
[b] L. 25. pr. (I'. cod..
[c] L. 3. § G ff. eod.
[d] L. 29. a'. ele ddq. vel omilf. posso
[e] L. 7., L. 17.lf. eod., L. 52. II'. de ddq. ru. dom.
r.fJ L. 47. ir. de Adq. vel omitt. pOiS., L. 10. Cod. Undeví.
çg] L. 3. § 1p. , L. 17. § L Ü', , L. 5, Cod. de I1dq. l'eL omilO~oss
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727 O'possuidor, em nome de quem '0 de
tentor possue, póde, quando queira, tirar a este
a detenção da COl.sa. [a] _

728 Se o detentor quer desonerar-s das obri
gações de conservar e guardar a cousa, deve l'esti
tu.il-a ao possuidor, ou depositala-a judicialmente
com citação delle. [h]

729 O -usofrutual'io findo' -o tempo do uso
fruto, o crédor pignoraticio , depois de paga ·a di
vida ele possuidores i nperf; i tos, q e até então erâo ,
passão a ser simplices detentores, [c]

730. P-óde perder-se a posse só com o animo,
se ainda ficar com a detenção corporal; como quan
do algnemalheando a cousa se constitue possuidor
em nome daquelle , que a compra a [d]

7 tJ 1 Perde-se a posse corporal, 'mesmo sem
animo , quando o possuidor é constTang'd~ a ahrir
mão deHa. [e]

TITULO XIV.

Dos direitos e obrigações.7 que derivão da pro
priedade.

732 Propriedade é o direito de gozar de uma
cousa e dos seus acces.sorios e rendimentos , com
exclusão dos outros ; e de poder dispôr della como

_melhor parecer ao propriétario.

[a] Cad. de Pruss. 1. p. T. 7. art. lH.
[h] Cito Cad. ib. :lrt. 137. e 139.
[c] Arg. da L. 5. Cad. de Dsufruet., L. 10. Cad. de Pignor. acto
[d] L. ;}. § G. , L. 44. § 2. ff. de Adq. lJel amitt. posso
leJ L. 7., L. 17., L. 30., L. t7. Ir. eod.
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733- A palavra cousa compl'ehende lambem
direito e acção: por isso os direitos. e acções são.
ta lhem ohjectos· de pro )ricdade [a] '

734 Todas as cousas ,. que podem dar uma.
vant gcm ao pl'oprietaúo com exclusão dos outros ,
podem ser objectos de pl'opr.i.ec1adé.
. 735. As cousas illexhauriveis com o uso, e in
ca-pazes de ser guardadas hão podem ser objecto de
propriedade.

736 Da mesma sorte as cousas, ql e as. Leis
tem excluido do commercio.

787 Na cl sse das cousas lUovci8 são contados
ps navios e embar ações. [b'l _

738 Os direitos e acções reputão-se moveis,
se as cousas, a que elles se referem, forem mgveis :
e immovei , se forem relativos a hens de raiz. [c]

739 O uso:íl~ulo de bens immoveis reputa-se
immo e]. [d]

740 Da mesma sorte as rendas., pensões, ten-
_ças, ou foros, que são evi.dos a ti g'uem perpetua<- .

mente , ou em vidas. [e]
741 Bem assim os direitos c.e jurisdicção, de

padroado, ou de servidão predial. [fJ
742 As chaves e outras pertenças de uI11a cou.....

sa immovel , destinadas para perpetuo uso des~a ,.
tambem se reputão inuuoveis. [gJ

743 A propriedade é plena, quando o pro
prietario póde usar .da cousa como bem lhe pare-

[a] L. 23. rr. de Verbo sif{nif.
[b] Per. e Sousa Proc. Ci~. Nota 790.
[c] Arg·. da L. 15. fi:. de Reg. jur., Cod. dePruss. t. p. T. 2. art. 74:

e 8.
[eI] Ord. L. 3. '):'. '.7. pr. Aliter Per. c Sousa Pr. Cill. N. 7()0.
[e] Git. Ord. T. 47. pr..
[f) Barbosa á Ord. L. 3. T. '17. n. 13.
I:sJ Coe!. Civ. F ran c. art. 52't.
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paga foro
do· domi
hear sem

é entâo SG-

·er,. e a póde alhear sem consentimento de ou
trem.

744 Se o possuidor de um prédio
lJelo uso deHe a um senhorio em razão
nio, que deHe deriva, e o não póde
primeiro lho of[erecer, a propriedade
miplena.

. 745 O proprietario semipleno, ons ntindo
o seu senhorio, póde ainda ced r fI' iç;' o o pre
dio a outro, recebendo deI e nm foro para si , e
então a plena propriedade está divjd~da el tre o
senhorio, o enfiteuta, e o subenfiteut .

746 Se não consta, que ho vesl;e af.,r, m .1tO,
o-possuidor de um prédio reputa-se h-no seu' 01'

delle , ainda que pelo :Foral do Cone 110 deva pa
~,ar ração de frutos, fora s( bido, oa julgada á ...
Lloroa, ou a seus .DoI ataries [~l

747 Tambem se reputa pleno 'sen 101' o pos
suidor do pr'dio, ue sómrnte tem a pa -ar um
censo annuo , se não I a outra alguma res ricção á
plena propriedade. [b]

748 . Por quanto o senl1Ol' pleno lle lU I rédio
póde cedeI-o a outro era plena proprie lade l'es]'
vando sómente para si c"'rta porçâo de frutos, que
o mesmo prédio produzir. [] .

7!~9 Este proprietal'io do prédio ccnsitico
póde ainda cedeI-o a um tercc'ro com no' censo
para si, além do outro censo para o pr'meiro se
nhorio. [dJ

750 Quando s~..ignora, se um prédio é enfi-

(u] Pc~. d Ord. L. 2. T. 33. Rubr. n. 12. e ao Pr. n. 8., POflug. de
'])ofn. L. 3. Cap. 43. n. 27.

[b] Silva d Ord. L. 3. T. 50. PI'. n. 11 L , Meilo L. 3. T. 11. § 5.
[c] Alv. de 16 deJan. de 1773. § 3.
Ir1J A,rg. da L. 16. § 1. 1 e L~ 36. ff. de Pignor. act•.
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tcutico, ou ccnsitico, presume-se o menos one
roso.ao possuidor. [a]

75t Bem assim se COI sta, que O predio é en
fiteutico, e senâo sabem as condições da enfiteusi,
.presume-s~a especie menos grrivosa ao enfiteuta. ,[b]

752 Póde-se dividir a }1ropriedade por um
certo tempo assignando a.um o direito ue proprie
dade, a outro o usofrutopor certo tempo, ou POI'

toda a 'sua vida.
753 Póde mesmo vincular-se o direito de pro

priedade a favor de certa família, e o usofl"üto a
favor uos primogenitos da familia.

75!~ Tanto o usofrutuario , como o adn inis
trador dos bens vinculados, tem os encargos prc
diaes , que dissemos ter qualquer possuid~r ele um
prédío. [cJ

755 Tanto um como outro tem direito a gozar
de todas as vantagens, que se podem tirar ela cousaj
com tanto que fique salva a substancia della [d]

756 Os agentes do GovCÍ'no não podem fazer
uso, nem empregü da propriedade de cada um,
sem que se veriti.que legalmente o bem público ;
e sem que'o propl'ietario seja previamente indem
nisado. [e]

757 Não podem tamlJem restringir o direito
ele propriedade se não nos càsos, em que a Lei
o faculta'., para preservar o Estado, ou os ~utros

Cidadãos de uma perda notave1, ou lhes procurar
uma vantagem importante. Lf]

[a] 00. ar. Lobão T,.. de Dir. Enf. § lt9.
[b] Lobão ib. § 124-. .
[c] Vejo o 3rt. 5G7. supra.
[d] L. 7. , L. 9. pr., L. 10., L. U. § I. íf. de USUfl'uct., lIfello L.:rl

T.O.§2S.
[~] Cart. Consto de 20 d~ Â.bl'il de 182C. art. 146. § 21.
Li] Cod. de PI'USI. 1. p. r. 8. ílrl. 29.
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758 Os modos de adquii'lr e perder' a proprie
dade, os conlratos, direitos e obrigações, que
eH s occasionão -' serão mn.is largamente descritos
no Livro III.

SECçA.õ·r.

Das pessoas -' que podem ser proprietctrios.

759 o Todo o individu~ póde adquirir pro
pricdade a não ser especialmente excluido por al-
guma Lei. -

7(;0. As Lcis, que prohiJ)ião os Clerigos, Fi-o
dalgos e Cavalleiros de adq IÍrÍl- bens em alguns.
TI eguengos, devem entender-se derogadas. [a]

·76 l Subsistem porém em seu vigiu as que'
pro libem as Igrej.as e outros corpos de mão morta

e ae qui}'ir bens·prediaes, sem coÍlcessão do Po-
der Legislativo. Lb.l -

762 A Ilei , que pl'ohibe que o Clcrigo possa
herdar ele outro Clerigo, tambcm se deve entender
re, ogada. [c] .

763 Não só não podem os corpos de mão mor
ta adquirir fundos prediaes, mas tambem' não po
dem consolidar o dominio u til dos prasos, de que
são directos senhorios. [dJ

. ~al Porque cess,ári'ío os privilegios , de que estas pessoas gozavão que mo
tlvarao as UI'd. L. 2. T. 16. 17. e 18. § 6.

[b] Porque sendo-lhes prohibido alhear, lambem o deve ser o adquirir;
aliás absOf\'erião tudo. Ord. L. 2. T. 18.

[c] Ord: L. 2. T. 18 § 5. e 7. Devendo pagar os impostos como os secu
lares, devem ser ijlTualados cm. direitos. A Lei é igual rara todos.

(d] L. de 4. de ulho de 1768. .
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76~ Se taes prasos chegão à cair em 'Commis
80, ou a acabar por falta de pessoa, que neHes. de
va succeder, o Corpo de mão mortá só l}óde con
solidar o domínio util para effe.ito de poder aforar
aquellcs bens a outra pessoa dentro de anuo e dia.
[a]

765 E nesse nüVoo aforamento, he 1 como a
:renovação, que faça dos seus prasos qualquer cor
po de mão morta, n.ão póde augmentar os foros aL
teriores. [h1

766 Um povo, oú Concelho póde ter proprie.
dades. Os matos maninhos, e baldios, que stilo
delltro dos lin;útes do Concelho, se não tenl dono
·particular, ou se não forão reservados pelos e
nhores Heis para a Coroa, pertencem ao mesmo
Concelho. [c]

767 Os moradoree: do Conoelllo porém tem a
liherdade de se servirem destes maninhos e })al
·dios para apascentar seus gados, e para apanlíar
lenhas e estrumes para seus psos. [clJ

SECÇAÕ II.

Do uso -' e abuso da propriedade.'

7G8 Todo o uso, que o proprietario [a-ça da
sua cousa, é permittido e legitimo, quando por'

------------------~--------
[~J Alv. de 12 de Maio de 17G9.
[h] Cil. Alv.
[c] Ord. L. 4. T. 43 § 9.12. e 15.
Ld] Cito Ord. § ~'.
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~sse lISO nem os direitos adquiridos de outra pes
soa são lesados, nem os limites prescriptos pelas
Leis são ultrapassados. [uJ

769 O uso degenera em ah ISO punivel, quan
do é manifesto Q an' ,no do proprietario de que
rer damnificar aos outros,; como quando alguem
cerceou o scu dinheiro. [bJ

770 A ]..Jci póuc tmnbem restringir o uso da
])l'opriedade a seu dono os termos do art. 757.

771 1)01' taes motivos é prohjhido desfazer as
moedas de pra la. [cJ )lantar v' nhas nos campos
do Téjo e lUondego., que são mais proprios para
ccreaes. [dJ Cortar para lenha arvores capazes
para construcção qe navios em. a provincia do Mi
Ilho, e [eJ,semelhantes.

772 E tambem prohih' do a um particular mi
nar no seu prédio em moJo:J que faça scccar a fonte
pública. [1'J

773 Se seccar a fonte particu ar de outro vi
sin11o, não será este attendido: porque cada qual
no qu~ é seu póde fazer o que julgar ser-lhe mais
proveitoso. [gJ

774 A ngua:J ainda que subterranea, é do
dono do predio, onde ella é descuberta; e é acces
sorio do prédio a agua, que neHe entra natural
mente. [h]

[a] Cod. de Pausso l. p. T. 8. art. 2G. , Lo 21. Cod. lIta,~dat,

[o] Ord. L. 5. T. 12. § ·1.
[c] Cito Ord. § 50
Cd] Alv. de 26. auto de 1ir.5. § ,. 2. e 3., Decreto de 5 de Agosto de 1779 •.
[c] Alv. de2deJulho 1807.
[f] Pereira Dec. 35. , Arouca á L. 2. de ReI'. dilJ. § 1. no 74 ..Limil. O.'
[g] L. 2G. lI. de. DaT/./n. il!f., L. 1. § 12. i1'. deAq. el aq. p/UI'. Clrc.
Lh] L. 1. 8. fi. de I1q. quot. et aest.
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775 AInda que a ag la desde tempo immemo

riaI tenha corrido de um prédio superior para os
.inferiores por cima ou por baixo da terra, e os
'donos dos prédios inferiores se tenhão apro\"eitado
della ; nem por isso podem impedir o -dou supc
rior de dispor delJa como sua.

776 Exceptua-se o caso de terem os proprieta
1':05 inferiores construido aqlleducto 'no prédio supe
r'or, ou (le tel'em Olltl'O algum titulo de servidão. [a I

777 São tambem abusos do direito de p1'O

prieda-:le o ft\zer actos, ou om'.1Íssões em SUe S cuu
sas , que p n Iâo em peri o a segurança de outra
pessoa; c s este s , queixar, devc'n ser proh'bi-

• do' , ou acautelados pelo Juiz.
. 778 Taes são, se um acender lume, ou fizer

forno, onde sej muito d esp ruI' um incendio: ou
s (l€:ntro da cas , onel cos 'uma ter lume, rccolhf'r
palha e outros c m' l1stív is fi celS de incendiar: [b]

779 Ou se-aJguem no s o terren abrir cister
na, ou fos ,q l.e canse ruiua ás paredes das ca
sas vi 'iuhas: [c]

780 Ou se fizer cloaca, o I esterqueira em
tal sitio de sua casas, qn f~lCã dam 10 á casas
'Vi~'nhas , 01 lh.es tra smittã m'f c eiro. [d]

'. 781 Ab ,ir jane la , ou fa ,ee eirau , ou va-
randa sobre casa, ou qlli t 1 do visí l' sem cousa
~lgulUa se met el' de premeio' é tum lU iUicito. [eJ

782 Porém é licito para ter luz o abrir sobre
"0 ,telhado, ou q tint' I d outro as set iras nec ssa-

___o _

. [n] L. i. § 11. H'. ead. ,L. 10. Cod. di! Ser\>. elo aq. ,Resol. de 17 de'
Agosto 1775. . ..

[l,) L, 27. § 10. ff. Ad Leg. Aq lil. , E~id, á L. E:r: !Loe juro p. 1. Cap
G. n. 40. ,Ferreir. de Nf)ll. oper. L. 2, Disc. 12. n. 20 •

. " [c] L. 2<1. § 12. de DaJn/J. ;11.( •

. [d) I~. 17•. 2. p'. Siserv. vind., Stryk Uso iUod. L. S. T. 2. § lO,. .
Ce] Ord. L. 1. T. OS. ) 21.

P.
1



-.

{t 22]

rias, com tanto que 1)01' ellas não 'possa caber a
c~ eça , e que fiquem nove palmos acima do 80

,brado. La]
. 783 Estas seteiras não causão servidão: ·se o

dono da casa visilll a. a quiteI' lev3.ntar pC:de obrigar
'a tapaI-as, ainda que e"'tejão feitas ha muitcs an
nos. [b]

78t~ .Em contrario se o dono da ca a oa q lÍn
ta consentio por mais de um anno a j lena, fees
ta , on eirado fcito de l1mTO sobre s a CRsa ou quin
tal, não póue depois obrigar o dono a d~ 'azcJ: a-
quePa obrar. [c] ,

785 Querendo pois lcvan-l'ar a sua casa por
diante de tal janeUa , deve dei." r o int .rvallo de
vara e quarta de medir para que a janella possa
continuar a ter luz. [d] .

786 Se a casa ou quintal fica obliqua á pare
de , onde se quer abrir a nova janeHa , esta não
póde ser impedida. [e]

787 lUettendo-se nu de premeio, ou azi
nhaga de vara e quarta de largura; ou d ix.a"ndo
es e- espaço entre a parede, em que é aberta a ja
nella , c a casa ou quintal alheio póde ser aberta
sem embaraço algum. [f] .

788 Porém não se permitté abrirjanel1as no
vas , dire' tas ás j'anell9-s do outro lado da rua, po
dendo abrir-se desencontradas. Ig] ,

[a] Ord. L. 1. T. 68. § 24 .• Repert. da Ord. art. --Freitas --, Cod. de
p I'lISS. 1. p. T. 8. arL. 138. O Codigo Civil F ranc. arl. 677. exige doz:e pal~
mn acima do sobrado.

[b] CiL. Ol'd. § 24.
[c] Cito Ol'd. § 25.
Cd] Cit. Orei, § 33.
[e] Pegas ri Orrl. L.1. T. GS. §2Ln. 20 e21.
[f]O,rd.L/',T.G8.§33. '
(g] Ct. Ord. ~29.
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789 Se uma casa é de dons donos, I lU das
l~:rs , ....ou 1'0 do sobrado ,. não pódc o dono do 80

h:-aJo abr' r j a.lella l~0\ a. o rc o ))01' taI da loja.. [éÀ]
79O. ã e pod tolher ao visinho, e le-

vante uas cu as mais a~ o, o q e cdiJique no
seu terreno, .)01' "880 só que a nova obra - tira a
outro as vistas de n:~ar. [hJ

"'91 TDGO o proDrietal"o eve COI stru.Ír suas
casas cm mo o, 'l'ie s beiras do telhado cáião
em tel'i'a sua, O' na ru~; e não que c~ião sobre
telhado, ou e- 'a o vlninho. [c]

,792 'e não for ...,;ossivel, q -e as beiras cáião
para o trQ >acto, dev o cd ifican.le dcjxal' I 01' f6ra
na pai"e r e o es 2,Ç~ de ~Ot s palmos para s beiras
cairem. [dl
. 793 Caindo 8 De.i:-as de un~a cüsa sobre te-

lhado de outro vÍsiuho, e aao constanào, quc es
te se obrigasse áqueila ser idão; póde, qt ando le
vantar ~llas canas, quebr r os beiraes, (pIe crescem
fó -a da po~ede, c oh ..gar o dono a fazer calhe na
sua pr.ré e, que v' desap'uar as aguas do -4-el ado
, - ] ua Na. Le

794 Se e:rt'a p~rede, onde es -[o assent s os
beiraes, for de aI hos os visinhos, aq elle, que
quer levantar 1'lais ~ito sua casa, àe e de'xar na
mesma parede Q espaça preciso para a calhe, que
]la de receber s aguas do te hado mais baixo. [f]

-----------------------~------------------

[a] Cito Ord. § 34-.
[1>1 Assento de 2 ê.e Marco 11SG.
[~] Arouca á L. 2. § 1. de ReI' dillis. n. 41. ,Lobão TI". d,LS .duas Diss<::

1. ~ 14 .• Cod. Civ. Franc. al'L G8J.
[d] O Cod~ de Pruss. T. 8. art. 1~O. exige pé e meio.
[e] Ord. L. 1. T. 68. ' 38.
UJ Cito Ord. 39.
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79~ As calhes, que alguem poz~r no seu te-o
111ado, não devem ser tão longas, que façâo dame o
aos visinLos·, ou a quem passar pe a rua. laJ

796 Veüficando- e este daDll1o, a t do o
tempo o proplietario é olJrigado a desfazer o mal,
S 'm lhe aprov itar pre cripçâo algmna. IL1

797' Ainda que um prorrietario tenha cas s ,
e lIlll c outro lado da rua , néJ.o pode 1 zer passa
iço 10 cima da rua sem lic nça da Camara.. E
. ~a que a conceda, póde mandar aerribar o pn 
adi~'o "obrevilldo causa justa, sem cmb 1'0 ·
ua qu'r posse anti 'a. [cJ .

7 8 Tambem em licença da C I ara .50 se
fazer na rua es da, alpendre, u r<lnwda,

ue faça impedim to á seJ'Ve11tia deU . c a to o
o tempo, que o in pedÍIÍlen10 se verifique, o Jl iz
lU' dará de 'fazer taes obras. ldJ

7 9 Nao é permittido tamben !tér va os, u
caixões d fi res Das .laneHas, ou telha ,d' n .e
pos~ao facilmente cair, e fazer dam o. [eJ

800 Tendo alguem arvore no seu camIo ,
qlle propenda para a casa de olllro , e ameace es
trago caindo , .póde ser obrigado a arrancal-a , ou
cort l-a em modo. que s e o erigo. [fJ

801 dono da casa n j > sa, le ame ça pe-
rigo aos visinhos , '011 a n m tran ita pela rua,
além da l'esponsabilidade do art 491, póde ser'
constrangido a reparaI-a, ou demolil-a em II odo
que ces~e o perigoe_ [g]
--------_._-- -------. .

[H Cil. Ord. § '.0.
[1J] Ord. L. 1. T. 68. § 40.
LcJ rd. L. 1. T. 68. § 32.
[d] CiL. rd. § 30. e 31.
l ,] L ó, § (l. fr. de Iiis qui n[fud velo , Cod. de PruS$. T. 8. art. 7ft
[f] L. t. 1}'. de Alb. caut., L. 1. Cod. de /nterclict.
r"] L. 7!, 11'. de .Damn. inJ., .

/
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. 802 Qualquer pessoa do povo pó e requf'rcr
contra o dono: e o Juiz da Poli 'a ,ain.d sem t'C

.quel'imento de parte, póde cm 'istoria c com Lou
vados determinar o q le 1m II 01' cODyier . [a .

803 Se U COJ.lsa for ituada m sitio da C'elade
ou Villa , q 1 c1etl'r ),lrjá -belicza a d rua o con
servaI-a em pardieiro, o Juiz deve marcar CUlpO

rasoavel ao dono para 'a reedificaç;' o , aliás Ü~Z2r

venJa judicial da casa a U;}ll1 se ourig te a reedi l-

eal-ao [bJ .
804 Se o marachão, ql c estava no redio 8_1

perior, foi destruido pc a nchente (O 'io , e re
s da estrago aos predi s infeáores; se o (uno ~u

perior for negligent~ em o relor nar, Jodem o in
feriores :r. 7.eJ-o citar para que o reforme , ou con
sinta qu~ ei c.s o faç~o . [c]

805 :n eformando-o estes, podem pe li1' ao (.ono
superior a respectiva parte da bcn feiloria. e o
dono superior o reformar póde p dir ~ j fcriol'l'
ri. ajuda de nisto, que for arbitrada por lJcl'll ,. Cd]

806 O me mo é applicay.el, 'e ono infe-
rior é negligente em alimpar a yalIa, que á s
coan!e áS' aguas; as quaes repl'czadas fazem dan tiO

aos I J édios superiores [e]
07 ]~m regra qual uer é obrigado a COlFen

til' o seu prédio õbra, que lhe ;' o dá I I' a al
guma, e que é proveit sa a outro. [f]

[a] L. 46. tr. de Damn. inJ. • L. 8. Cod de Aedir. pliv.
[h] Styk USo Nod. L. 39. T. 2. § 7.• Huber ao d. T. n 4., od. de

Pl'llfS. T. 8. arL. 40.
[c] L. 2. § 5. li'. de Ag. elo 'Oq. pbllJ. are• • Lobão 1 r. das Aguas Diss rt"

1.§4ge50.
Jd] ·Cod. de Pruss. T. 8. art. 10G. e 113., AI'g. do Alv. de 3. Selo 1606.

'S 14'
I~] Pechio de Aquaed. L .... q. 77. , Lobão ibid. § 51 •.
~fJ llnUlJ1eman á L. 2. 11'. de Ag. ct aq. plulJ. n. Íl.
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80B Àssim o dono da mata, onde se abrigão
animaes nocivos, não deve impedir, que os vào lá
malar: e se o impedir deve pagar os damnos, que
esses-animaes -fizerem nas searas, e gados dos vi-
sinhos. [aJ, .

. 809 E licito a qua quer tapar o sell CaI lpO "
ainda que esteja em meio d'outros, que costumem
servir de pastos communs [h]

810 S'e o t' par CO;1 -' rede p'd fazel-o pela
. linha d s m::lrcos: lllas' .apan O· com arhusto de

ra.Íl. eleve .deixar entre a linha do marco e a plan-
taçào o espaço d· d l1S paL lOS. [c1 .

811 Nesta mesma distancia devem ser planta
das as videiras, pecegueiros, e outras arvores de
peql eno tronco. [dJ

812 As arvores de grosso tronco 'devem ser
plantadas a. ove palmos distante da estr rn • [e]

813 As a 'vores velhas, q le se ach l'em a
menos distancia da est 'ema, devem ser conse.rva
das -' se forem passados trinta anuos, que são
hastantes para a prescripção das servidõ s, salva
a obrigação de inclemnisar a perda, que causarem.
[f]

814 Devem ta lhem ser conservadas aquellas
arvores, que já existião no prédio , quando deHe
se fez pa rtilha. [g] ,

[a] Arg. da L. 30. § 3.1f. .,del Leg. Aq., Toullier Di1i'. Franc. Tom. 11.
Tit. 4. Cap. ~. n. 308.

[b] Alv. de 27 Nov. 1S0/t. §7.
[c] Cod. de Pl'Ilss. T. 8. art. 17-.., Cod. Civ:Fanc. art. 671. A L. w.n"

fF. Fin. reg exigia um pé.
[d] God. Civ. Frnnc. art. 671.
[e] Cil. Cod. Civ art G7 f. Os dotls metros pouco excedem a nove palmos.'

A L. fin .. fi' Fil:. Reg. designava nove pés ás figueiras, e oliveiras; ás outras
arvores cmco pés.

[f] Cardoso verbo -- ~rbor.· n. 10. t Lobtio Faseic. Tom. 1. Dissert. 8.
§ 36.

[g] Lol)ão wid. § -lo
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815 Em regra uma UTYOre pertence ao dono
da terra, onde o tronco está sito [a]

816 Se o tronco está na estrema, a arvore
pertence a ambos os confiüant s. [b] -

817 Nos campos. e paúes, onde as regueiras
são necessarias. para os enxugar, ou }Jara aj mtar
o lixo das enchentes, cada um as júJe abrir na
sua terra, deixando a estrema livre. [c] •

818 Na duvida a regueira elltre dous confi
nantes presume-se pertencer a ambos. [d],

819 Quei'end aIguem t zer rego ou aquedu
cto junto á pareele elo vis'nha, deve fazeI-o desvia
do tan to espaço quanto tiver e fundo. [e]

820 ~c quizer abrir poçó na sua terra, deve
.abril-o a quatro palmos e meio distante -da estl'C
, 1.13. [f]

821 Por baix.o de terra alheia não é licito mi
nar sem consentimento do dono. [g]

---------------------
[a] L. 6. iu fino ff. de Arb.fur·l. caes., Cod. de Pruss. 1. p. T. 9. artl

285.
(bJ § 31. Inst. de ReI'. divis., Cod. Civ. Franc. art. 673., Cod. de

Pruss. supra art. 286.
'Cc] Esle é o uso que tenho observado.
ldJ Cod. Civ. Franc. art. 666.
[eJ Lfin. íl'. Fin. reg. OCod. dePruss.T. 8. art. 128.m.3rCa umpó

pejo menos.
[i'] Cil. Cod. de Pruss. art. 131.
(g] Gil. Cad. al'l. 132, I, Lobiío ,TI'. das .1gu'!s Dis~_~ 2. § %5. pago 243
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SECÇ A.Õ UI.

Como lere.'n- usar os com-proprietanàs da C;)ustt
con~mltm

15'>,2 Se d laS ou mais pessoas são com-pro
pl'ictar' os de uma cOllsa por contrato; devem re
g t ar-:c p I Lc' ]0 contrawo. Se são com-proprie
tarO 03 por disp siçã de um doador, ou testador,
deve 1 rC6ui' '-se pela disposição de quem deu.
N f lta { con rato, ou de disposição do doador,'
d vem regular-se pelas reg 'as que' se seguem

82. Um dos om-proprietar'os não póde dis-
pôr (L.. m, i , qu ~ ela soa parte ela cousa COlllmum ,
ainda ~ne eja o maior C(nin] oeiro. [aJ

.'.1.4 ..: c um illpOZ r servidão individua na
cousa c llmum sem consen tim,ento elos com-pro
prictar'os, é lnv tida. [h]

25 ., l l1l hypot lecar a cousa comnnun,
s()mclllc va e a hypotheca do seu quinhão: e se
ven " só Ta e a venda da parte que lhe toca [c]

8:~6 Qlauto ao modo de usar da cousa, on
d a (mi istr r, a p uralidáde de votos é que de-
v reva ceI' [dI

97 Os voto não se contão poi' cahecas, mas
en razão do i teresse, que cada u~ 'te TI. [eJ

---------------------_._-------------
[a] L. 16 fI' de Heb. crcd. , L. 68. IT'. Pr" Sacio
[b1 .. II. fI' de Sen'it, TlHt., L. fino Coo. Commllm. praed.
[c] l.. Ull, C . Si comml/m. res. piglt. data sit, L 2. Cod. de CommJ

ler. afirn.
n Ar'. dR O... l.. 2"t i8. $3., Con cle PIlISS • . 1: p T. 17. :lrt. 12:l:
Le~ l'i).da (. I,.. 4.1.74. 3., Cod.defTlur.,iJJld.art. 21!

•

..



e vótos devem compro..
ou recorrer ao Juiz para

[ 1291
8::'8 Em paridade

metter-se em arbitros ,
decidir. [aJ

8~9 Tanto o Juiz, como os arbitros devem
na sua decisão ter em vista o que é 1nais yantajo o
aos associados, e o que mais convem c.omo o uso
a que a cousa ~ destinada. [b]

8,)0 Não querendo a minoridade dos com-pro
prietarios. submetter-se ao voto da maioria, póde
requerer partilha da cousa cornmmll; depois de
requerida nada se deye innovar contra vontade deI
les • [c]

831' Em Tegra cpda qual dos com-propr' eta
rlOS póde empregar a cousa commum no uso a
que ena é destinada, aiuda que os companheiros
-O contradigão. [dJ

832 Assim, se um '.quer cultivar o prédio;
que era costume semear-se, e outro, que se deixe
em pousio, prevalece o primeiro. [e)

833 Se um quer ~ que se corte a deveza no
temr)O reg:ulut ela latbadia, e outro, que se deixe
crescer mais, prevale€e o pI:imeiro. [f'l

8'.34 Se o predio costumava andar àrrcnda
d.1!) , e U.fll.quer que se al~l'ende, e outro não, de
ve-se arrel;} líw. [g:]

835 lUas se um dos com-propl'ietarios o qui-
~

--------------==-----------_._----------_.

[aJ L. 7. § f 9. , L. 8. [1'. de Przct. , Cnd., de Pruss. ib ..arl. 2.3.
[b] Cod. de-Plllfs. 1. p. '1'.17. ürl. 24. .
[c1 Cil. Cod. nrt. 13. 14.
Cd] Felicio de Saciei. Cap. 28. n. 16., Lob.~o Tr. dar O/Jríf(. rccipr. § 52i~.ce1 Guerreir. Tr. 3. L. 5. Cap. I~. n. 37., Loblío supr. § 520 •

• Efl Guerreir. ib. n. ;15. , Lobão supro § 521.
[g] Felicio do Sociei. Cap. 28. 1'l.:l9,·, Pavioni de Loctr.t •• Cap. 9, n. 9~

Q~



"ler pela lllesmà r~mda , "que H.TIl estranho ~1fel'ece .,
'~em á preferencia • [aJ

~n6 Tambem deve ter a preferencia o C0111

proiJrietario, se outro ·quer ven ~r o seu 'qulnhã()
da com~a com.mum. J'bJ

837 A guarda da cousa Commum pertenC"e'
áquelle dos companheiros, que· nel1a tiver ·a maior
parte. [c]

838 Tendo 'cada TIm parte ig'ual deve prcfe- 
ri.(aquelle , que ·ofI'erecer melhor .segl.lranç-a: offe-
recendo-a todos, ·decide a sorte. Cd] .

889 Se a detenção produz emolumentos pre
cio-estimaveis, 'devem-se' repartirpropoTcional
mente . [e]

8~.O Na cousa comnunn nenhum dos compa
nlleiros. póde fazer sem consentirnentc) dos outros I

obra ínnovada, u não 'ser llecessaria para consel'
va,ão da cousa; e a prohibiçâo de, um prevalece ao
consentimento de todos os nlais •. [fJ

841 Se ü ohra nova for util a tódós, o. Juiz
com cqnhecimel1to de causa póc1e supprir o con
sentimento do companheiro dissensientc. [g]

842 ~.e um dos compnnheiros de proposito se
suhtrahe á ohrigação de manter a cousa commulU
·em estado proveitoso -' póde ser constrangido a

..~-..-_----------------~

[a] LobãoSllp't.§515.,Cod.dePruss. T. 17.art. 41.e~l.
[u] Lobão supro § 510. , Cod. de Prun. ib. art:05.
[c] L, 4. S3. , L. 5. fi. Fam. erc. , L. G. tr. .de Fid. ínstrum. , Cod•.d~

Pruss. ib. art. 26.
[d] Cito Cod, art. 27.
[e] Cito Coei. de Pruss. art. 30. e 31.
f] ~. 2S ir. Commun. div. , ~er~eir. de No..Y~ Opero L. 3•. Disc. ai 0., H;
~] Cod. de Pruss, 1. p. T. 1 I, al't. 17.,

,
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-,render Lt sua parte por venda iudicialmehte feita:
(a]

8(~3 Ó lliesmo é ,_ se 111l1.c6mpan-heiro por faI:'"
ta de meios. não pode fornecer o seu contingente
p<ll'U os gastos necessarios para consel'Ya~'ão da co:u
sa; quando esse contingente não póde se"!' ,tirado
da parte do rendi'mento, que lhe pertence. [h]

8i4' rJo caso do companheii'o" que não con
LTibllio tempo par[1 a.reparação ela cousa commUlll,
se o[[erecer a pagar o seu contingente, deve tam
bem ). 3<ll' o juro da quantia, que os companheiros
.desel1holstÍrão por e . [c]

84G o, c(}mpanliciro, que tiver adm.inistradQ·
~6 a cousa commum, é oLr..igado a d r conl.as, a
pagae o rendimento respectivo aos Ot tros , e a in-,.,
demnis r oS"darrmos, que tiver causado A Ld].

846 A. parede ,_ que está entre casas de dons
visinhos, presume-se commUlll, se-ambos tem ma....

- deil'ado , ou travejado· neHa: e propria de nnl.del
les, se este só tiver travejado ou madeirado ... [e] -

, 847 L3e uma das casas é mais alta, a p.arede
presume-se ser deste, desde a_altura, que sobre
sahe á outra casa. [E]

84·8 Ainda que a- pareclC' seja- de um" o outro
visinh6 póde metter traves e madeiras nella pa-

------_--:...._- -----------

-
Q~

(:11 Cito Cad. ib. art. 46. A pem de perdimento, que impunha a L. 4. Cod.~
tle Acrl·f, priv. não está em uso. Páez irz Cod: L. 8, T. 10•. n. 12~

[b] Cito Cod. de PrufS. art. 47.
[<:'] Al1gel. de lempens. art. 212. n. 32. , Coll. de p,.u~s_ sllJ;lr. al:t. 48. e 4ll:.

Os Juros de 12 por IOU de' que· í'alia a L. 4_ Codo-de Aedif. Pl/II eslao l'ep!ova
dos

[d] L. 20. ff., L. 4. Cad. Com1111ln. divich
[e] Ol"rl. L. /. T. 68. S3C.
[i) Cito Ord.
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gando (J 'CU to da mesma parede, segundo o arpi
trio ele J>cl'Ítos. [a1

849 Se a IJarede ,não for capaz de tanto peso,
o que ele novo quer madeirar nell.a de,-e fortificaI-a
á sua eusta. [L] .

850 Não tle permitte na p'arede comm:llm abrir
cha lÍné, cloaca, ou forno; nem aUl'ir porta , ou
janella, ainda que se offt reça a gradal-a de 'ferro
dormente um dos visin "lOs. sem conscntimeuto' do
()utro. [c]

851 O muro de separação entre pateos, ·e
quintaes, ou outros prédios tmnbem se presuUlC' ·
commum cl~s confinantcs,. quando não} a titulo,
l1em siguacs, que demostrem pertencer a um' deI..,..
leso fdJ

85 AqueUe, que não tem parte :no muro.
divisorio, póde fazel-o commUlll , e servir-se clellc
para assehtar os esteios das suas parreiras, 'c outros
usos .semeJhantes, pag ndo met~de do cust.o ao do-
no. [e] ,

85.'3 Quando o tnúro é· commum, a rcpara~ão

incumhe a allibos, os eom-proprietarios. [fJ
854 Se o muro serve de dividir patcos , ou

t!luintaes de casas , lIln não p6de eximir-se da' rc- '
paração deHe , ainda qne 'q'l\efra ceder de ser qui-
nhoeiro no dominio do muro. [g] ,

8~5 l\1as se o muro serve de tapar outros pré-

Ia] Ord. L. 1. T. USo § 35.
[b] Cod. Civ. Franc al't..659.
[c] Cito Cad. arte 675. , Voet L. S. T. 2, n. 16. , Stl'yk USo lltad. L. S.

,T. 2. § ~9. e 20. , Lobão 'fIr. nas Casas §.20·1.
[dJ. ,oet SUP1·. n. 15. , Cou. Civ. Flanc. arte 653. .

, [e] Clt Cod Fmnc. arte 661. , Arg. da Ord. L. 1. T. 68. § 35.
[f] L. 32 fr. de Dama. infcct.
[g] Cod. Civ. F'anc. arl. 663. Esta Lei é mais Tazoavel , que a da Ord. L.

;t~ T. 68. § 37. in Iloc. . .
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dios , tun póde livrar-se da repatação, cedendo do
direi to de communeiro ; mas não -podcrá servir-se
do muro para outro mi. -er , sem primciro pao'ar a
repara. ão. [a]

856 Se uma casa commum vicr a scr partida,
cada um dos quinhoeiros deve dar lugar para a pa
rede do repartimento. [b]

857 Se um q!:üzer parede de repartimento ,
outro sómcllte taipa; o Juiz com peritos decidirá o
-que for mais convillhavel. [c] _

858 e não ooncordarcm 'cm fazer a parede a
.1neias , (1'queHe , que r~quereo a ~partilba, a fará ii.
'Suo. cus:ta: o ~lltro não poderá neHallladei··rar; J1Cm
fazBr outro alg.ull1 11S0, sem priu1,{:il'o 1agar
metade do custo. [dJ

859 Se a pare e 011 muro de 'tnn perdcudo o
-prmna hojar? ou curvar para o lado do pré io vi
,si1111O , o dono deste p-óde obrigar o dono do :IllUl'O
a reformaI-o. [e]

860 Nos'.LaWios e mamnllOS ·do ConceJlJO -é
licito aos moradores semear pinhaes e-plantar arYO-
xedos para madeiras e lenhas. [fJ .

861 A;s Cameras pertcnce fnzer as Posturas·
conveniel1te~ para uns a outros se u-ão prejudica
rem -' e para o hoa ordem da criação dos çLitos ar
voredos. [g1

862 Se nos baldios se criárã-o n.aturalmente
-os arvoredos , as 'Cameras devem talI h Ul dar as
providencias para que não sejão dcstruidos , regu-
----------.--.----0:--------------

LlI] Cito Cod. ar!. 65G. , 0rd. L. I. T. 68. § 37.
[b] Cito Ord. § 37.
[c] Cito Ord.
[d] Oito Ord.~L. LT. 68 §·3'7.
[C] L. H. § J. L. J7. pr. ff. Sise,'". {lindo
IJ] ~~. L. i. T. 58. § 4.0. e 'r. Ü6 .. § 2G.
[gJ Clt. Ord. L. 1. T. 6~. § 26.
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Janelo· os desbastes, e vendendo a heneficio do Con-
celho as. arvores, que co.nvier co~tar. La}

---_~>eee_&=~--

SECÇAÕ IV.

Do direito de Reipindicacão".
8G3 O proprietnrio., s·e nã.o.-pó<ile obter a pos-'

se natural da sua cousa pelas acções possessol'ias ,.
pó.t!.e demandar o possuidor para que lha restitua
cor.l seus accessorios e rendimentos, provando o
seu d mino, ou pelo. menos. o titulo, que tc-m para
a dever pos~ujr, [b]

864 E bastante ter o domínio util., como tem
oenfiteuta ; ou o dominio vitalício, como o admi.....
nistrac10r de um vinculo para poder intentar esta
acção. [c],

665 E mesmo sufficiente ,. qne o autor' telll)a
ti 1 o hahil. para adquirir a. propriedade , obtido
CI n Loa f'.; com tanto que o p.ossllidor não tenha
tito o .gual. [d] .

866 Por quando se o possuidor tiver titulo
tão ho n , como o do autor , é melhor a sua condi-
ç~o. [e] .

67 Se o titulo do autor for oneroso" e o ti-o
tulo do 1':'0 lucrativo, é melhor o do autor; por'"

[a] Alv. de 27 de ovo de 1804. § 9.
[1.>1 L. 24. , L. 68. de Reivind.
[c] L. /. ff. Si ager vect. , Valasc. Can..r. 1!H., Mellb L~ 3. T. 9.•. § 28.·
Cd] L. 7. ~1/., L. 13., L. 17. LI'. de PI/blic. in rem.
re) L. 9. § 4. LI'. de puúlic. iiI lem acl., L.31. § fino ff. de Act.· empt~;

1,) lU. fI'. de Reg. jur•.
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que de\T-e seI' mais ultendido aquelle , que trala de
evitar damno , do que aquelle , qu~ trata de capae
lucro. [a]

868 .0 fi...ho pód'e reivindicar os bens adven
tÍcios, que seu pai alheon quando era administra
dor, ainda que seja herdeiro do mesmo pai. [h I

869- O mesmo podem ou 1'08 q aese uer her
deiros a be leficio de inventario, se o defunto alhe
ou injustamente os bens deHes [cJ

t)70 Porém tanto o filho, c mo os 11 rdeiros,
estranhos são obrigad~s á ev'~ção , até .onde cLe
gar a herança, que herdárão. [dJ

871 O doador póde reivindicar os bens doa
dos, se o donatario não cumprio o encargo , com
que lhe forão doados : [e]

872 Ou se a doação for invalida por falta (e
insinuação: [fJ

873 . Ou se a doação foi causa mortis, e o 0

natario tOlHando entréga dos bens os aJheou , co
mo se fossem seus irrevogavelmente. [g]

874 O vendedor, que vendeo com pacto de
poder remir, póde reivindicar a sua COl sa de ter
ceiro possuidor, reminclo-a; [h] ou se veildeo com
o pacto da Lei commissoria: Ii]

._----------'-,--- ~--------------

[a] Yoet ad Pand. L. 6. T. 2. n. 7.
[b] L. 1. Cod. de Bon. mat., L. 4. Lod. de Bnn. quae liber., Valasc'

Conso 69. e 1:',. dePal'l. Cap. 17. n. 23., Lohão ObriK.l'ecipr. § 30i.
[c] Yoet L. 6. T. Ln. lG., Cod. de Pl'uss. 1. p. T. 15. art. li.
[d] L. H. Cod. de Reivilld. . _

• [e] L. 1. Cod. dr: Donat. quae sl/b modo .
[f] porlug de Domlt. PJ·aelud. 2. n.28.
[g] L 29., L. 30. Ir. ele Mort. caus. dono .
[b] Cod Civ. Franc. arl.1GGL, LcbãoFarc. Tom. 1. Dissert. 5. § 1111
[,iJ L. Jin. ~'. de LeE;,' Commis:, Bohem. Jus Pig. L. li. T. 3. n. 7 _
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8i5 Ou se na yencla intc-rvc'o lesão cnormis

sima , ain a qllC a cousa estéja cm terceiro pos.,.
suídor: [aJ

876 Ou se yendeo, e a yenda é nulla por falta
de pagamento da iza. [hJ

877 Lorém-aquel1e, que vendeo cousa alhea,
ai nda q-t e venha a scr herdeiro do dono , não a
p'ó lc rei, inc1icnr imp l.gnando o seu fado. [e]

8i 8 lloucrá sim reiyindicar a ('ousa, que Ycn
(~eo e entrcbou se o contrato foi nnl10 por falta
<i-e consenlin'lento , ou POi' @utro c1elt:ito , a que a
Lei impõe a pena dc nuUiclade. [dl .

~79 Se o ré@ demandado comparece, e nega
posslúr a üonsa., CH>l declara, qllC a possue em no
me de outro; tem aFplica:ão o que fica dito nos
artigos 630 e 633 supra,.. '

880 Se o réo llfio possuindo a cousa se offelle
ce a dispu-lar ao aülor o divcito de proprie.dade ,
cO'nlo s possuísse; é l~espo:nsa. el lí}elas per{1].· s e
in leresses occas-ional1as pela ínuLil demanda . [e]

88 ( Ü réo no começo da causa pócile ser -COllS

tra·ngído a responder ; se posstie ou não a cousa
demauàada com pena pecunia.ria se não q1l1LZer
responder. [fJ

882 Ainda qne não possuisse quando a causa,
foi intentada, se vier a ohter a posse até a senten
ça , esta póde ser executada na cousa.' [gj

[a] Pel-eir. Drc. 15. , Silva á Ord. L. 4-. Rubr. nrt. 4. n. 65.
Lb Lob,ro Dil'. 13'!fil. ~ 1310.
Lc] L 1. O'. de EXCl'pl. reil'illd. et traditne.
[ ] Pcdr. Bat'bosa á L. 39. Sol.·mall'. n. 20. , Perez in Cod, L.·a. T. 32~

n. 1"L, Va!asc. Cons. 69.11.14. .
LC] L. 25. ir. de lleívind., Cod. de Pruss, T. 15. art. 12. I·L
[f] Ord. L. 3. T, 20. § 4. e T. 32. pr. , L. 30. tr. de lleil'irtd.
[g] L. 27. § I. ·ir. de Reil'üld.
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883 Se' o réo possuia no le'mpo ,em que a

demanda foi intentada, depois deixou de possuir II

cousa pedida, ar eando-a marco asan en e , é con.:..
demnado como se ~ POsstússe, e póde-se f: zC" exe
-cllção ncHa se for achada em poder daque lc , qlle
u houve elo r-~o , sem novo processo; se c te foi
~abedor do litigio. [n].

881 l\ias se o autor 'não quizer pl'oseguir a
execução coutra o teroeiro j)ossl,.idor da cousa? pó
de-a pros I)'uir COI t1'a o réo condenlllauo , ex.igi 1

do l1eHe o valor da comm pelo juramento in litem .l

ou pelo juramB:ote de nffeição ,.. se for cousa e.ll que
-a aH'cição teu a lugar •. (b] .

885 11 o caso ,. que o t"rceiro possuidor da
cousa não soube , nem teve justa razão de saber ,
'que eU' cra litigiosa, deve ser ouvido summaria
menle- na ex.ecucão da sentenca ohtid~ con ra o iéo[cJ ~ J -

888 Se o ré6.1 ainda antes de demandado dei- .
xop o possuir a cousa 'com. dúlo , póde ser obr'
gado, não a.restiluil-ll , mas a pãgar a esl~mação

della: [d]
887 Entende-se ter deixado de possuir cO'i}:

dolo aquelle, que com .má fé ohteve '(l posse, e de
pois alheon a cousa. [e1

888 nem assim aquelle, que possuiudo a cou
sa em má.fé, a expoz a um. perigo bastante arris
'cado d se perder , e "com cffcito se ~erdeo , OU:;

destruio.. [f]

._----------------------------------------------------~
[a] Ord L. 3. ~. 86, § 16.
[h] Cito Ord.
[c] Ord. L. 1. T. 10. § 9. •
[I] L. 27. § 3.. ,~. 36. pr. " L. 63. Ir. de-Ileivind;
[c] Cod. dc' Pmss. j. p. T. 15. ;u·t. 15.'
~fJ L. a6. § L-fi. ele Rci,;illd.

R.
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Se é moveI ou sémovente , deyc dccla-

894 ' O autor, que reivindica llUla cousa im
inoveI, deve declarar o sitio, e confronLações del-
la. [f]

895

'889 Reput -se em má fé aquclle, qlfe adqui-'
l'io a cousa de mna petisoa suspeita, ue não cos
tuma contratar cm cou as taelS, 11e I era pessoa i
nea para as possuir. [íl]

890 Em co ltrario aquelle , que comprou em
loja de lilercador , ou em mercado , onde as. cou

as sãoexposlas á vista de todos, reputa-se ter ad
u:rid o em hoa fé. [h]

891 Tambem se're] uta llLlná fé aqueHe , que
sendo demandado, nem declara de quem houve a
cousa ; nem o tiLulo pelo qual a possue ; se as cir
:cumstancias não faze.m verosüm.l, que clle pôde ter
perdido alem Ta11 ça. [c]

892 Os heI' eiros -do possuidor d'e má fé , se
antes de demandados"alheárão a cousa persu diqos;

'que eIla ]:ertencia á herança, l1ão e julga t r m .
dei.'<ado de possuir com dó o , e só res ..end m por
aquillo , com que se 10cI p]e1' rão. [d]'

893 Se alguem adquirio eu boa fé a cousa
alheia , e em boa fé a an eou com lucro; uando
o dono' a não possa reivindicnr , P9de d .111andar
aqueUe pelo lucro, que houve da cousa alheada.
[eJ

~------------------------------------------------------

[a) Ord. L. 5. T. 60. § 5. , Cad. de PruS$. supra art. 1S. e 19. Vejo os
ano b72.. eseg. supra _ .

L1) CiL. Cad. de Pruss. art. 43. e 44. , Cad. Civ. Franc. art. 2280.
[c) Cad. de Prws. T. 15. art. 39.
Cd] L. 52. a', de Reiv,ifld . • L. 42. lf. ele ~eg.il/r.
[e) AI'{Z. da. L 32. fh de Reb. cred., Cit. Cad; de P~/lsS. art. 28.1

Slrr de Acl iOll. Sect. 1. l\'Jembr . .2. § 18. .
LJ L. G. ff. ele Reivind. ,·Ord. L. 3. T. [,3. pI:.



[139J

raI' a qua idade 'da consa ~ e os sinaes , que a dénl
a conhecer. [a]

8D6 -Para o ·autor obter vencimento, basta
q e prove o seu d~nninio presumptivamente; como
se provar, .que em outro tempo foi senhor da.
eousa.,

897 Porque quem em outro tempo foi se
nhor de uma cousa presume-se, qt e ainda agora
o é " cm quanto se não prova o contrario. [h]

898 J)l'ovado dominio, ou o titulo habil
para o autor dever possuir a cousa, é. o réo con
elcmnado a entregar-lha, sem ql e -aquelle seja o
brigado a dar a este o que tiver dado para obter a
posse deHa. [c] ,

899/ Porém agueHe, que compr0u co lsa fUI'
tada com i'ntento de a salvar a seu dono, e tiraI-a
do ] oel"r do ladrão, que de outro modo a desca
nünharia; póde pedir ao dono o que deu para lha.
resalvar. [dJ ,

900 ~ste, que assim resgata a cousa alheia ;'
para se livrar de suspeita deye logo manifestar o
seu animo de aconservar para a dar a 'seu dono,
e1sque o c{)nheça. Cei .

90{· Os rendimentos" que o autor póde pe
dir, e as deteriorações, ql.1e o réo tiver feito na
cousa demandada, dependem do conhecimento da
boa ou má fé da posse. [f]

902 Porem de:sde o offerecimento do Libello
. .
----------~-----------------~-------------,

[aJ Cito Ord. .
[hJ L. 1G'. Cor]. deProv., Ord. L. 3. T. 53. § 3. -,
[c] L. 23. Cod. de ReilJilld, , L. 2. Cod. de llurt.
[dJ ~q~. clíl L . .a. ir. de Captip. , Heinec. (lcl Pand. p. 2. § 811. , Bohem~

- J.us Dlf!., L. G. T, l. n. 15
[eJ Tranco de Protesto Consid; 28. n. 17. , Cod. de Pruss. T. 15. mt. 22
01 ej. os <ll't', 535. 538'. e sego supra,

R*
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em di nte ainda'o possuidor de hoa fé deve pagar
reI (1m nios . La I

803 O Juiz .11 esJ.1lO póde cOI..de'D<mar nos ren
dimentos e interesses desde a lide contestada em
UI nte, ainda que não fossem pedidos, [b]

v04 ão assignados dez dias ao réo 'C011-

(lem..a' o n:l reivindicação para largar a posse
r l'egôr a cousa ao au~or: Se o não -üu, é este

r.ct ido [:lo"se por autoridade judicial á custa
(;~O :.,éo. [cJ ,

05 En ou 1'0 lugar -se disse o moáo e fórma
ce r ~ coar a rete ção p r b"mfeitorias. [dJ

906 rão é oLj cto cnpaz de rei indicação o
dinheiro, se nào dá sinal certo, pelo·qual se dis
ti !ga de outro semelhante. [eJ

9 7 Não se póde taubem reivindioar lHl1a,

C01:8a , por isso q'le foi co,mpl'ada com, dinheiro.
10SS0 líJ

U08 ~ão excep uados os menores, aos quaes
se COI cede poderem l'eivindi~aras cousas, que o
tuto:r ou curado!' comprou com o .dinheiro deI
les. [g]

( 09 São exceptuados tambem os militares, se
a16 lem co 1 o seu pec llio castrense comprou al-·
.gl' lia cOllsa [h]

G 1O Tau bem não são sujeitas á reivindicação
as cousas vendidas em leilão público com todas

-- -- -------------_.------.....'
[nl '\ cj. o ~rl. 581 •• L. 45. ir. , L. 5. Cod. de Reivind.
1LJ l'd, L. 3. T. OC. § 1.
[J ' ..d. L. 3. T. SO. ~ 15. , Lo 08.lf. de Reivind.
[I! J. o art. 547. e sego supra.
[1_] L. 78. n' de Solut
Llj L. 23., L. ;)2. '. de Rcú. credo , Lo t. Cod. Si quis alter; vel sí't

~1 b olt. I.Oll!.

(!!; I L. 2. Ir. V. unnd. r:c fact. tlll, I,L. 8. Cod. dr: RÚvind.
Lfl L, 8: L li. de 1'e vllld.' •



as soleiimida es da Lei , e sem má fé do arrema-
taute o [a] '

911 I)orél.l se a sentença , ex {li da qual se
f-ez execução , foi cm arpoa o pelo executado; no
caso de se jul~2r sem eflcito a sentença, deve o
executado iI te 1 i· a re'vil d.i.caçoã dentro de nm
mez , depois que pa",sar m j ligado' á ultima sen
t'ença , que TC 'o~on a P 'imelI'U ; aliás sómente po
derá pedir o prcc telo a rremalação, e nâo os
hens - tu1

!) í 2 • Tn nbcm se não nodem reivindicar as
c'Ousas depois de estareI 1 re~criptas.

9 13 Oréo poss'!' dor póde allegar , que o do
mínio não pertence ao aulor , mas a um terceiro"
e provando-o, é ju gad.o o aulor sem acção. [cJ

914 IJóde tumbem dizer, que o seu titulo é
tão bom para dever po 'suir , cemo aquelle que o
.autor allega ter' [dJ

TITULO XV"

Dos 'modos de provar os direitos" e obrigações.

9,15 A' quelle, que a lega ter um direito para
demandar o cumprimentá de uma obrigaçâo , deve
provaI-o. [e]

[a] L. 9. pr. fI de Minor. , L~ 92. fI'. de Legal. 10 , L. I. Cod. Sil'ená.
pign. afio , Cod. de P/llss. T. 15. art 42., Cadcval.·de Indic. T, 3. Disp •.
21. li. 14.

[b] Ord. L. 3. T. 86. § 4.
Cc] L. ~Il. Cod. de Rw'ind., Mend. 2. p. L.~. Cap. .%. 11.1.
Cd] Vejo o art. 866', supra.
[e] L. 2. ir, , L. S. , L. .23. Codp. e Probat\
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9 t ü Da mesma 80 te o réo '; que aUega te~

feito pagamento, de TC fazer j)l'ova da sua excepção.
[a]

917 _Jão re eva ao autor da pro'Va da sua ac
ção a confissão taci1a , que se conlém n~ excepção
offereclda pelo réo. [h] .

918 lorém as presumpç~'es legaes relevr'o á
parte, em nlljo favor 1 ilitão, ~la .obriga('o de p "o
var o facto.pl'e 'umido pela Lei. [c1

919 As cnuncialivas, que se ac.ü~o em ins
trumentos lU Jlicos , q e não tiver m uma l' lação
llec"'ssaria com a d' spô,; çâo princi I aI d? inst~nmen- .
to , não dispensão ele prova ácerca 'elo facto enun-
ciado. [d] .
• 920 Porque em regra os instL' unentos p1'o-

yão sómente as disposições por causa das qnaes forão
feitos, e nuo as enn-nciativas e.str", I as a ,H s ;
salvo s~ o instrumento é antigo, e as ei u ciativas
se achão corroboradas com a oh 'ervanc'a de trir:.ta
a11n08 . [e] _

921 _Em. geral os direitos e obrjo'aç~es pod m
ser provados por confis~'ão da parte ; por j ramen
to decisorio ; por testemunhas por inslrumentos;
e 101' presuml)çàes legaes.

-------------------------------.
[a) L. o. , L 1!l. pr. D'. de Probat.
[b] L. !l. 11'. , L. !l. Cod. de. Except., Cap. G3. de.Reg. juro in Vi",

-Yej. Ord. L. 3. T. 50.. J.
te) Lo 1G. Cod. de PI'Db. , PoLbier TI'. des Oblig. p. 4. n. SOO.
Cd) Castilho L. 4 Contr. Cap. 4G. n. fl5., pOlhiçl' supro n. 702. J Code1

Civ. Franc.,3rt. 1320.
[eJ Castüh" supro n. 33. I Potbier supra n. 705.



SECÇ .... Õ r.

Da conjissãà.

92'2 Uma parte é dpsonerada de provar os
factos , sobre os uaes funda o seu direito , quan....
do a ou ra parte os onfessa em Juizo . [a]

_3 A confssão judicial pôde ser feita Ol~

no acto de perguntas, ,que o 1n11. de Direito, 01'
dil ario, II de Paz pó e fazer no começo da
causa '; ou no depoimen o , que O, adversar' o pód€
requerer 110 t n}Jo da p ·OYU. eh1

92~ TnmheI s eputa j d'ciaI a cOI!fissào
feita nos artigos , c que ~ ae se offerece dar
}) Cya , ainda qt e E:' mente S -'jão nssignados pelo
Advog' d u l}rocurador da me ma ~arte , por
gne s", ippõe esc" tos ... o-u do a' informa~'âo

d te. [c]
,93J Acontecend.o 11 ver engano do Advogado

01 Procllracor na confissão feita nos artigos , a
parte prejudicada a )ôcle impugnar no cspaço de
Ves (lias. [d ]

926 A confissão do Advogado nas allegaçães
de clireito não J1rejndica O seu c nstituil1te. [e]

92·7 A parte mesma pôde r clamar:a sua pro
pi'ia confissão , provando erro , que descobrio de
})ois de ter confessado. [f]

.. [a] L. L § 1. lf. de Interrog. in ju '. fflC, , L. 1. fi. di; Conf., Ord. L•

... T, 50. § 1. .
[h] Ord. L. 3, T. 20. § 4. T. 32. pr. c T. 63, § 9•

. [eJOrd. L.1.T. 48 ~15.eL. 3.T. 50.~1. ,
. (.iiI] Lo 3 Cud. de Error. Lldvoc. >.Silva á Ord. L. 3. T. 50. § t. n. 31.

[e] ilva ilJid. n. 11. . .
í l] Lo 2. ir. de Con!ess., POlMer. 1r. dcs Oblig. p. 4. n. 800.

I.

,



928 A confissão: extrajudicial em conversa r
em carta missiva, ou em escrito feito ) ra oulro
fim són en te faz ln. ia prova ,. sem o pro 'ada por
testemunhas fidedignas. [aJ

929 Porém a confissão ext 'aj ldicial'( e con
trato, quê não póde ser rovado po festell1.lH has ,
é de nenhum effeito, porque não pódc cr provada
1Jor testemubas. [bJ

930 Sómente -podem faze' confissão yálida
as pessoas, que tem livre cr sposiç:"o os seus bens.
[cJ.

9.'31 A confissão a favo' de cssoa, a quem
O cOllfitente não póde fazer doaçro, por si s' lião
faz prova. [dJ -

. 932 A confissão sómentc prejudica ae> con
fitente , ou a seus herdell'os ;' e não a um terceiro.
[eJ .

933 Quando uma parte n:-'o tel1 outra prova
do seu direito, mas que a confissão do ad versa
rio, uã.o pode scintir a confiss:-'o, acccitando-a
em parte, c rejcitando-a elp. outra parte. [fJ

934 Tem-se por confesso aquelle ,.que SCllJl

jusla causa refusa depôr aos artigos do seu adver
sario ,. se contém factos, qu el e tem raz:"o de sa-.
he.r, e sendo citado por de ôr, o não q ler fazer.
[g]

----------------.-----------
[a] Or1. L. 3. T. 52. pr., Per. eSollsa Proc. Gi,·il. Nov 410.
[b] MoI'. de Exec. L. /., Cap. 1. u. 28., POlbicl' Tr. des OMig. P'

'.4 n. 802.
[c] L. 6. § 5. If. de Gonjesf.
td] L. 37 § 6. Ir d~ Lcg. 3 o , POlhier ibid. n. 80i-. > Guerreir. :I'r. 1.

L. I. Cnp. 10 D. 2G. e 2'1.
[c] Per. c Sousa PrEle, Giv.. Nol. 148.
[1] Brunnem. á L. 28. lf. de Pactis, Cou. Civ. J!ranc. art. 135G • .llite,.

;Voet L 42. T. 2. u. 5.
[g] Urdo L. 3. T. 63. § 18.
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o ] urameuto ,
á outra, para

[145]

935 A (lOllllUinaçãb de ser l1avido por 'Cou"
fesso, se não depozer, deve ser julgada por sen-
tenca antes da sen;fjenca finaL .

• 936 Se a parte: qU€ devia de.pôr, morre au....
tes de ter sido julgado incul'cso na pena de confesso.,
não. póde juLg'ar-s'e depois em prejuizo dos he.rdei
ros .. La]

SECÇAÕ II.

Do juramento depisorio~

937 E umá. especie de proTa
qne urn-a parte requer' seja àeferido
decisão da causa. [h]

·93'8 Podem Tequerer se defira este juramen
t.o áquellas pessoas sómente, qu:e tem a li:Vl~e dis
posição de seus bens . [c]
. 939 I Pôde requerel'-s.e a delaçã:o do juramen...
to em qualquer estado da cal1:sa; ta.nto n~s .acções.
pess(i)ues e reaes, como nas possessorlas, CiVIS, Otl

crimina-cs 'civelmente intentadas'. [dJ
9t~O Se (i) contrato exigia escritura para pro"io

va., e ã não ha, é o al'ítor admittido a demandar
o réo , e defer.rr-lhe este juramento. [e)

, 94l . Se a Lei reputa a escritura necessaria
não só para prov.:a, mas para a substanc~a .do cou"
trato,' o autor é r8pel.lido ·de demandar (} -péo ,

-----------.-------------~

[a] Cito Ord. . .
[b] ÜI·d. L. 3. T. 52. §~. c T ..511.) S.
[c] L. 17. § 1., L. J8. , Lo 35. ff. de Jurejur':
[d] L. 3. § 1. , L. 34. íf. de Ju('cj , Vinnio Selecto L. 1. Cap. 42,
(e] Ord. L. 3. T. 59. t\ 5. e L. 4. T. HJ. "2.

J, ~ ~ 'S1
~



ain·da q 1C faça de endente dôjuramento ·d-eUe a
decisA'o. [nJ

942 A'p~rte, a quem o juramento é deferi.
do, Ó CXlmlr-se de jl r;;ll' -' quando o facto do
jurame to ~he não é es ,ou1. [bJ

!}4. Pó lc Lamhem ex:mir-se refel'i-ndo ao (11:1 ....

tor juramento, qu .este lhe d fere [cJ
li5 A parte, que re' sa pTestar o Ju!'amen

to ucfericlo, ou referido ·'á-se por, ncicLa; se é
réo, reputa-se confessar o ded údo pelo alüor; se
é autor, o deduzido pelo réo. Ld]

946 DCI-0ls de preslado o Júl:<lmento deciso
ri9 deferido, ou referido 1em-sc por tâo certo o
faclo jl1rnclio, q'c·o aayersaüo não·é dmjt .ido a
pro 'ar o :contrario, uem a ·querelar de falso jura
menlo. [cJ

91.7' [.01' 'TIl se appar'ecer (. epois escritura pú
L iea , pe a qual ·sc mostre a divüla, ou o paga
mento, e scr faI o o jllral1.ento pr ,s'ado, o Juiz
deTe da.r conta a EI-· .ei para ú andar dar ao per...:
j t,ro o castigo con enient . [1'J
, 948:Em ql an o não jura O, réo, a quem o
juramento decis riG é deJerido, pode o autol' yad
ar d€ acção, pagando .as custas occasionadas. [g]

949 O juramento élec;súrio ~ sómente prova
- con ra aqueHe -' que o deferio, ou referio, ou

con ra seus. herdeiros; mrs I ãõ contra terceiros
p::ejud·cados. [h],

, .--.-------------------~.
[a] A rg. da eiL Ord. L. L T. 1D• • 2.
[b] L, 12. Cod. de fleb, credo
[e] L. 21. § no. 11'. de Jurej. -
[d] Onl. L. 3. T, 59, § 5. e 6.
[e] L. Ii. 2, O'. de Jlll'cj. Ord. L. 3. T. 5%. § &.
[f) Ord. L. 3. T. li2. § 4~

[g] S'h',a 1. Ir/, L. 3. 1'. 52. § 3. n. 23 •.
~ó) L. a.• ~. fi. de Jure). •



SECCAÕ 1[1.

950' ~ste juramento deferido' ao' dcvcclor Ji-
• vra tíHllbcm seus fiador s: e se foi deferido ao fiau

dor sobre a vercbde da, dividi) , e não soure o faclo
. da fiança, livra tambem Q principa . dev dor. [a]

95 t Bem assim deferido a mn dos cOlll-deye
dores ~li(lari()sr sobre o facto da divid~, e não
sobre o facto da solidal'icd::lde, livra 0'3 o rtms com
devedores.. [a]

Do juramento suppletario ~ 'e in lHem.

952 O Juiz óde ex' qfflcio c cfnrir jur men
to ao a.utor em supplemento ua proya ele sua a"çao j

ou ao réo cm supplemento dada sua c:r.e' ição ,
quando um 611 outro tiver feito meia prova. [ J' .'

v 53 Diz-se feitÇl meia proya ql ando uma t s
temuoha sem suspeita' alguma depôz comp1etame:
te sobre' o lacto da. lide ; ff ando se pro\'a, ue a
parte o confessou extrajul!i latr lenle; ou havend
eseri' o particular j us1 ifica o por co-mpDTação e lé
tra , ou por outro mod0 legal. IclJ

\ 954 O J uiz'11óde clcfcr' r es.t juramento sem
.cünsen~lrnentoda'p'u'te , mas é preciso, que além
da me'a proya, a q'lan~ia clemand da não s<'j gran
de ; que a pessoa tenha razão de saber o facto, de
que depenfle a dec·isâo ; e que esta pessoa não-st"j •
torpe ou vil. [cJ

.---
[a] L. 28. ~ I. Ir eed.
[h] Cil.L. 28. §3. .

~[c] L. 3.. Cod de. Reó. credo , Ord. L. 3. T. 52. RI'.
Ld]Ord.L.a.T. 52.pr.c~2., Palhicl' Tr.,desVblig. p.4. n..S3Z:6-

833. '
(e] Cito Oru.



955 ~. A graJideia "(i)U pequen..ez da quantia f\,ca
ao prudente àrhitriQ. do Juiz , tendo, )'cspeito aes •
llu,veres da pessoa q,ue h~ de jurar. [ll]

956, Uma p.essoa reputa-se torpe ou 'Vil, não
p.6.r ser meean..ia , e <lo gl1enlÍo da plehe ; mas pe
·los seus vicios ~noraes , e má conduda. [bJ

9:5.7 Em coll:isão. de' pyo:v:as, se o autor tiver
provado semiplenamente a acção, e Q réQ a exeep..
ção , e ambos idoneos para o juramento , deve ser
absoluto o réo. [c]

958 A sentença firmada sobre juramento sup
pletorio deferido ex offiCio p.ó€l:e· ser ~elllhaxgada e
l'evogada , se accre'scer melhor prova ; ou appel
lada e refonnacil.a , se os, Juizes superiores julgarem
injusta a delação dp j:l'll1amente [dQ .

959 QuandQ. o auto'r teUl: pr'0va.d0 (j), seu peti-
- torio, d,e restituição de uma cousa , mas é inc€J'to

e valor deHa, e não !la meio. de liquidar o. s.eu va-·
lar; d.eve o~J uiz deferir ao, auter o j:tuamento in
litem, taxando primeiro. COllíl plfrecer de p.enitos o
valor ~ que a cousa po"deria tel', para que ,e a.uto~

não poss.a· ju.rar acima da taxa. [e]
960 Se a cousa pedida foi t:.i,rada ao au.tor pOVo

roubo., ou força, ainda que o r.éQ; possa provar,
que o autor jurou mais do ql'le lh:e era. ~vido " não
é relev.ad6 de pag·ar a qu~ntia jll1tada. [f]
· 961 Se o réo <lom dólo d'ei...xa de restituir a
cousa, devida, sob,llegandg-a, ou alheando-a a um
de,sconhecido; o autor é ~dmittjdQ' a j llXar não só 0-'

,
· [a] Cito Ord. § 1.
[b] Ord L. 4, T. 90; § 1.
[e] L. 125. lI. de Reg.jur. , Süva á Ord. L. 3. T. 52. pr. u. 40~

- ,..{-li] "Oro, I!..~. T. 52. § 3. , Potbier· T,. des J}bLig. D. 834,
· [e] L. 5. § 1. Ir.'de ln Iii. jur., Ord. L. 3. T. 86. § 16.
[I) L..!1. H', de_ln lU. jur.) Ord~ L. li, T, 52. § 5.,



[149]

\Tel1dadciro valor da cousa, na.as ainda o v'alor de
affei. ão, p'ura lhe ser pago este ~ [aJ

9ô·2 O Juiz pode modific,ar. o preço de af[ei
~ã.o:, ainda depois. de j.urado, se 'parecer exorbitan-
te. lb1 -

9.03· As ~Otlsas fungiv.eis, e outras, que se
pedem bem supprir ~o·ln outras semelhantes,. não
são susceptiveis de affeição. [cJ

SECÇA,Õ IV.

Da plO'lJ'a' pOli' teslJemu.nlws ..

964 .:t ao.missiv.el a' proiVu testimonial em
t'Üc1:Qs os factos,. qne se dis.cutem eul. Jiu:izo; ex.€e
ptuados os contratG8. de m.aü>1' qual'l:tia ,. que exigem
prova por escrito; como cm outro lugar se disse.
ldJ - ~

965. Ainda ~ue o contratol do: foro ,. c@nso, ou
a-vrendamento de muit0s anuos. fosse ~elelH!ado: pel'
escritura., o pagamento. d.o foro e p(msâo de: cada
anoo. póde ser prov.ado por testemun1.as> se não
exced-er 0S. cento e oitenta.mil reÍ1S da lL.ei .. [e1

966 A posse , aft prescripções,. e to.das a Q."

brigações, que derivão. de quasi-contratos, delic
tos; e quasi-delictos são, pTO.va:v.eis. par·testemunhas. "
[f]

967 Regula·rmen,te. duas- testemllB-has- seUl- d~-

------------------------------------------------~----
[a] L. 1. ff. de llllii. jur., Ord·. L. 3. T. 86. § 16-.
[L] L. 5. ~ 2. ff. eod. , Cit.Ord.
[c] V. ,Lobão Supplem. tis Sef!). Lillh. pissert. II. § 21. e sego pagl 478.
[d] Vejo o art. 289. e sego supra.
[e] Ord. L. 3. T. 59. § 14. .
1.'f] Cito Ord. ~ 9. 22. e ~1i.

c' ,
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r' 501
feito sã.o. su.fficientes para prova, exceptuados O"S
casos, em que a Lei exige maior nu mero, LaJ
. 968 Uma test munha s6, aind que pessoa

de grande dignidade, não faz ptena prova ;' só faz
meia prova, se for sem S11 peita alguma. [b 1

96.D A testemunha de.ve ser jurampntada, e
de Te da.r r~zâo su1Iiciente da sciencia do [acto, que
aífInm. [c]

970 As que não sahem dar a razão de sua sci- ........
cncia, as que depõem com incerteza, ou por ouv'i-
da a outras pessoas, n:'"o constituem prova plena.
[dJ .

971 Ás que' dizem con~s iaverosimeis, c as
que s.e contradizem, são Índio'nas' d credito. [eJ

972 .Em coHitião, quan lo as testemunhas de,
uma parte affil'~lão um facto, as (La oulra parte o
contrario,. d:,-se mais credito ás mais dignas, e se
todas o são, ao maior l1uÚero. [f]

973 Põdem d,U'-se até ql 'nze testemunhas_ a
cada facto: e se são aUegados d~'Cl~SOS factos, po
dem dar-se vinte testemu has .so~).}'e todos ell~s~

Os uitos das supranUlllerari' S são l1lllos. [g]
D7!~ ]Jodem ser testemunhas todas as pessoas

de um eoutro sexo , que sejão puberes , e tenhão
Jnizo e capacidade. lhJ .

975 Porém são repellidas de testemllnl~ar ,
1 o Os ascendentes nas causas dos descenden

cs ~ excepto sobre o facto da Sl,la idade'~

-----.--~-------------------------------
[a] L 12: ff. de Te.çlib.
[b] L. 9. Cad. de 'l'eslib. , Ord. L. 3. T. 52. pr.
[C] L. 't. Cad. de Testiá., Ord. L. t. T. 86. § 1..
[d] Per. e ::)allsa Pl'oc. CII'. Nato 487.
[e] L. 1(;.11'. de Test. , L. 27-. ff. Ad Leg. Corno de FalI.
[l'] L 3. § 2/1'. de Test.
[g] Orei. L. 3. T. 55. § 2 e 5. .
lh] Ord. L. 3. T. 56. ~ fi. C G., e L. 4. T. Sit. p!:.,

..'.',<.

í_ '_.J



[~51].

2 o 'Os descendentes naSCOHsas de seus as
c-endcntes. [a]

3 o Oil'n~ão na causa do ir.mão , se estiver
dehaixo do podcríc e governo deste ; ou se a' .'Cau
sa for ctime , ou civcl, q'le verse sobre lodos', ou
sobre a maior parte dos bens, :ehJ

4 Q Os impuberes , e <1esasizados.
5 o O inimigo cnpital na causa contra b .seu

1m.migo. Ic1 .
976 Reputa-se iniml"o capital de outro aquel

.le, que te,-e ou tem com e le feito crime, ou civel
sobre todos ou sohre a maior parle dos l!.ens. [d]

977 Todas as outras pessoas, ainda que dc-
. fcitnosas por falta de boa fama, ou por suspeita

de parcialidade ou de UbOl"llO, podem ser dadas
paI' tcstemunha:s ; mas podem ser contraditado s ,
'e provada a contradita fi ca a arbítrio do~ Juizcs
dc facto, ou de direito dar-lhes o desconto de
credito, que parecer prudente l' [eJ •

. . 978 Tem-se por veruadeiros os ditos de tes
t-emunhas defeituosas ~ se concordão COJ11 os de Ol':.-
tra~ não def"'ituosas, [f] ..

979 São s speitos a favor do producente os
seus paren ('8 até o 4o gráo inclusiye, contado
confól'me o Direi o Gtm~nico. [g] .

S80 O suborno de tcstemunhas por dinheiro,
ou pei ta, que 'lhe foi dada, . póde. ser arguido ~

provado, ainda depois de publicada a ipquirição. [h1
--------------------------- --------~--.-----

[n1 Ord. L. :j. T. 56. § 1.
[h]·Cit. OnL" 2.'
[c] Cito Ord. ~ 7.
[d] ·CiL § 7.
[e] GiL. Ol'd. pI'. e § 10. .

"' [~ Ora.•U ll •. T. 62. §:J., Silva ib. n. 41.
[~J Ora. L. 3. T. 58. § t:.
til] Ord. L. 3. T. 58. § 2..
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.. 9-81 Outros 'quaesquer defeitos das testemu
nhas devem ser arguidos e provados antes (Je se-
rem lpanifestos os seu"s ditos. [a]

982 As testemllllhas })a;r'a .p,rov~ das -colltl'adi
tas sómente lJodem ser re'l:!ll'oV'adras, se forem pa-.
rentes do producente até o 2 o ,gráo io.c1usivam.ente.,
ou inimigos da paTte contra <i{t:lem sã.6 }yraduzi-
das. fbl .

983 As fórmas sobre o inquerito dias testenHI-:
nhas pertencem ao Cod~go d@ PrQcesso.

lJos ins írW17ie1'l tos ,

,985 Rem ass.nn as Cartas e Alvarás de Mel':"
cês Regias. , que transitárão pela, ChancelJari~ ~Iér

do Reino, e ahi forão roboraclas oo'm o Seno'dàs
Armas Pl.Caes, e eI'~le forão depois registadas D6 Re...
gisto das lUercês dentro de. quatro mel·es. [dJ
. 986 Uma. simples J>(i)il.'taria R~gi~ não tena
effeito ·em·J.uizo. [c] ,

984 Siro il'lstrml.'lentos pllblic-os llã-o sé as
escrituras feitas 'pnr Tabellião ·com. in~ento de pro
var os factos·, que as pades outorgárão; mas tam....
bem os autos judi.ciaes, e sentenças qu certidões,
.que deHes se extraJ\l.em. devi<.1aItRente concertad@s.
[cJ

_____________________, ._--I~-----~

[a] Cito § 2.
[u) Cito Ord. ~ 4.
[c) Pereira e ~on5a Pláe. CilJ. § 215.
[d] Ol·d. L. 2. T. 42. , Alv. .dó IOde Agoito dê .1''771. , 'Ord. :L;' 2. '1' ~

38. e T. 39. § '.. -
[e] Ord. I~. 2. T., 11~
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99.0 ,Tallto os insb'uil entos publicos , Gomo
'os particulares são" desattendidos, em Juizo" se nào
tem pago o Seno da Lei. [d] .

987 A.s -eertidões extrahidas dos Ilivros das
Alfandegas -e outras l~stações Fiscaes, de Livros
de BantisI ios , 'Casamentos, e Ob} tos ; ou dos Li
vros (j~s Archivos publicos, são tamhe 1 instru'"
'nlento!'} puHlicos. [c1 .
, 9S8 OS assignaclos , cartas, e outros escritos
:a~ uma p"'ssoa particular, ainda que a sua letra
seja reconhecida por ,Ofli.cial Publico, são instru':"
mentos particulu.Ies, e só podem fazer semiplena
prova [bJ .

, _ 989 Porém se são reconhecidos em Jui7.0 Of!

quem os escre-veo, fazem plena prova coutra eute
[cJ

EJds traslados autltellticos.

9fH '0 traslado' ele qualquer instrmnento pa
ra ser authentico deve ser c.opiado elo origiual vor
Ufficial de fé, pública -' e ~oucerta,do em presença
~da parte ohrigada -' ou na falta della por outl'o
Dili ial público. reJ
r, !192 O tl'áslaâo feito sem U'ssistelycja da parte
ohrigac1a" ou sem áfo.ção "de la para o ver confe
rir; 0\.1 sein confei'enéia ele ouli'o ,"Offieial p{Lblico
'~lão faz -plena ré ~ se 'a parte duyida da sua fideli~

----~-----------------~-------------~-----------------
[aJ Per. 'e Sousa supra. Ve.i. o art. 297. c 299,' supra'
lb] L, 5, , L. 6. Cori. de Proba!. , Per. e Sou a Prac. Cil). Not.!Si.
[cl Lo- 26. § 2. n, Deposll, • L. 25. § 't. tr. de'Probat.
td] L. de 2/f d'Abril de 1827. :.trt. G
(el Ord. L. 1. T. 2ft. § 10. ao, e 3i. Vejo o art. "317. supra. .

, , . T.. -' ~



oade ; e en1 ~ro deve faz'Cr-se conferencia com o ori
ginal peran (e lIa. [a]

99~ I)01'ém -os. traslados antigos.J ainda qlle
destituidos de algumas. formalidades, provão plena-o
mente.J se a Lscn ancia do que elles relatâo lhes
CODci ia C·l' r dito. Ib]

gg!~. Tem-se por antigo o traslado, quando
tem 1 ais de quarenta annos. [cJ . •

995 As certidões de escrituras e dc outros
documentos.J que se tirarem da Torre do Tombo .J

devem ser §obscritas pelo GUé:ll'da 1\'101' -? e esle de
ve av~riguar e declarar se ua( uelle Archivo ha
outro escritura ou séntença.J que limite ou revogue
aquella. [dl .

996 Uma ·ceJ.,tidão ou traslado authentico.J
que vem das provincias ultramarinas .J • de, e :VÜ' rc
conl1ecida pelo Juiz elas Justificações do distticto;
e a letra' deste deve ser reconhecida pelo Juiz das
Justifica-ções em Lisbaa. [e]

997 . Se vem do Braúl ou de mrlra Nacão
estrangeira.J eleve Ylr reconhecida pelo COll~lll
Potuguez ahi residente.J e sellada com o SeBo do _
Consulado. [fJ

998 Quando o instrumento faz menção de
outro , não se dá fé áquelle , sem que este seja in
corporado neHe : salvo se o TabeHião , que faz o
segundq é o mesmo , que fez o primeiro, e dá fé ,
do que se continha neste. [g]

[a] Per. c Sonsa Pme. Civ. ola 46G" POlhier Tr. des Oblig. p. 4, n. 736.
[b] Pel'. e Sousa i1id. ~ Arouca Á lleg. GO. n. 8S.
[c: POlhier 5npra TI 737.
[d] Ord. L. 3. T. 61.
[e] ÜI·d. L. I. T. S/. pr. ,e S.l. ,'Reg. de 10 de Dez •. lGI3. Cap. 13.
[I'] AJv. de lG de Selo de 1774. § 1.2. e 'to ~~ascareuha~ 1I1all, do Cons//l,!

SIlCC. 3. '" . -
J~] Uni. L .. 3, T. 60. rr~ ..
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999 Asssim tambem se um· Alvará ou Carta.
_ Regia faz mençâo de escritura ou assiguado, que

outrem fizesse, não se póde fazer obí'a por tal Al
vará ou Carta em prejuízo de outro, sem se ex
hi bu' a escritUl'a ou assignado, ele que faz men-
ção. [a] . .

100·0 Por mais autentico que seja um tras
lado ~ se se acha diversificar do-original; este pre
valece áquelle . [h]

1001 Do mesmo modo- se um instrumento de
reconhecimento se acha em contradicão com o da
obrigação primonlial , prevalece a di~posição deste,
e presume-se erro no reconhecimento, Ic]

1002 Um instrumento ele reconhecimento não
dispensa de exhibir o instrumento primordial ~ se
não quando o senhorio exhibe· outro reconheci
mento anterior', que tenha trinta:aunos de ebser~.

.vancia. [d]' .
1003 Ainda' que um Instrumento seja authen.

tico, não merece fé', se as disposições delle são em.
si contrarias. [e] li

100.+ O mesmo acontece , quando um parte
of erece em Juizo instrumentos~ diversos, contra
rios uns aos outros; sem que a contrariedade
possa ser eoncordada por alguma distincção razoa
veL [f]

1005 Se' uma parte of[erecc um instl'umen o,
e a outra outro instrumento contrarlo', deve dar-

~---------------------------------------------------~-~

[a] OM. 1..1. T. 60. § I. .
[h] Silva lÍ Ord. L. 3. 'i'. 60. PI'. n. 13.
[c] POlltier 1,.. des Oblig. n. 744., Lnbão Dir. En/ll. § 1'.22'3.
[d] POlhiel'ibid n. 743. , Cod'. Civ. Frallc. art. 1337.
[~] Ord. L,3. T. GO.§7.
[f] ÜnL L. 3. T. 00. ~ 7.
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se fé ao que foi feito po.r Notario ele mais credito ;
ou ao que tiver testemunhas mais fideuignas. [a]

1006 As coutraletras sómente .podem surtir
effeito entre as partes contrahentes, mas não em
pl'ejuizodeterceiro. [b] . "

1007 "Se o instruIllento apresentado em Juizo
'é arguido: de falso em todo , ou em parte substan
cjal o argllente deve assignar termo de se sujeitar
,ás penas de falsario , se não provar a falsidade. [cJ.

10,08 Durante a. discuçâo da falsida!le ,. sus
pende-se no progresso da cousa princ.ilal, se eUa,
tem por base o instr llnenlo arguino. [d]

1009 Se o instrumento for arguido •e S lspei
to , ou por causa de rasnra, entre ln .la, Ol r' sca
duraI em parte susbstal1cial , ou 'pGr .e o TnIJel ião
j,á fosse apanhado em falsida e ,. porque a pa, ,.
que o exhibio, é costmnada a u~r de ti cumeut s
suspeitosos; justificada qualquer cu Isa df' as ,
não se dá fe ao insLrUDlento , em qua to n -o for
corroborado por outro, ou por testemun taS dignas
de fé. [e].. .

1010 Aquelle, que não corrobora o instru- .
lIlen,to SUSP(úto , que oftereGeo , ou· ,que depois de
o juntar , e· ser accusada a suspeita, diz que não
quer usar delle ,. é havido por falsario , se não dá
escusa, que mostre não ser culpado na falsidade. [f]

1011 Ainda que o traslado de traslado regu
larmente é invalido.: comtudo um traslado antig·o ,
do qual já não existe a nota original,. se for tras-

~--------------------------_._--
[u] Cito Ord.
[b] Cod. Civ. Franc. art. 1321-
[c] Ord. L. 3 T.60 § 5. . .
[d] Cod. Civ. Fmíu~. art. 1310., Lobão Ac,c. Sumo §. 337. e sego
[e] Ord. L. 3. T. 60. § 3. •
lf] Cito OrJ. § 3 e 4.
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lanado e· devidamente.! cOllsertado, terá a mcsma
Jé. que o- antigo traslado.. [~J

Dos intrlllnento.s. particulares.

1(}12 Para·. una instrumento ;particH!~r provar'
a o·hrigação., que contém, não' basta que. o deve
dor reconheça por. sua-·a assignatura ,. qnando a 0

Lrigação foi escrita' 'por outro, deve tamheRl" rc-"
·conhecer a obrigação mesma. [h]

1013 .Se o deved0i" é· Iwst,;oalmeI te citado,
para reconhecer a sua letra e obrig~çã(), e. lhe· é
c:<Hl'lminaàa·a pena de se haveI' como reconhecida,.
se for reveI ; julgada a pena por sentença, este
re~onheciniento ficto equiyale ao verdãdeiro. [c]

10 l-í Não se· pódç commin;;tr aqueHa pena ao'
devedor citado pOF edictos. [dJ

10 t 5 O devedor pessoalmente- citado não pó
de e'Ximir-se por motivo algtll'll de recOl hecer a sua
le~ra, e o,brigação : mas os herdeiros e lU'ooulta
dores podem dizer ,. que a não. conhecem 0 le]

1016 No caso. de s~r negl,lda -, Oll desc-onhe-·.
cida ·a letr~ ·do escrito , aquelle que o· üfrel'ece deve
corroboraI-o com as tes!emunhas neHe nomeadas,
ou' COIB. as que o virão escrever , e iurando q re na
sua presença fôra escrito, e assiguado pelo deve-
dor , Ü1Z plena fé. [fJ -

----------------------------~----------~-----~---------
[a] Vejo os arts. 324. e 325. SUpl'a , Pothier TI'. des Oblig. p. L li. 7.jJ.·
[h] Ord. L. 3. T. 25. § 9. , 1\'101'. de Exec. L. 1. Cap. 9. n. 2.
[c] Silva á cito Ord. n. 33. e 34.
[d] Silva ibidA n. 35.
[e] M.OI·. de Exec. L. L Cap. 9:' n. 19. , Cod. Civ. Franc. art. 1323.
[f] Silva li Ord. L~ íl;T. 25 ~ {l. u. 10. e T. 52. pr,.n. 16.
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_ 1Q t7 Se as testemunhas sómente jílrão.J q1!le
a letra é do levedor pelo conhecim-ento , que teul
del1a.J mas le o não virão escrever, / este reco....:
nhecimento apenas póde fazeL~ meia prova . [a]

1018 Outro tanto se deve dizer do reconhe
cimento de letra , que faz UlU Tahellião., á cerca
do escrito fóra da sua presença. [h].

101 !). Sendo inpugnacTos os· reconheciRlentos
dos dous artigos antecedentes, procede-se a exame
judicial da letra por peritos escolhidos a' aprazimen
to das partes á face de outros papei", reconhecidos
imduLitavelmente serem escrito~ pelo devedor c [c]

1020 Um escrito· particular não prova c_ontra
o- devedor-, que o' escreveo e assignou, quando
este mesmo devedor sempre esteve de posse deste
escrito. [d]

102 t . Não p,r(}va tamhem quando o d'evcdor
escreveo a obrigação, mas não a assignou, ainda
que aquella escrita esteja em poder do créclor • [e].

10·2i A simples assignatura do devedor- em um
um papel volante, não proya a obrigação prece
dente escrita por 'outra letra; se ao pé da assina
tura não ha por letra· do devedoF o valor da obri....
.gação ; v. gr. - vale por' tanto,. - [f]

102.'3 Os 'assentos, que um particular faz no
seu livro de razão , fazem prova contra elle, - se
indicão recehimento de uma divida, que lhe era
devida. [g]
----------------------

[u] :3ilva ao T. 52. pr. n. 75.
[1» 'ill'aao T. 25. § (l.n. 12.
[c] Per. e Sousa P"oc. Civ. Nota 47.0.
[dJ Potbier T". das Oblig. p. 4. n. 7H.
[e] Pothier ibid. n. 725.
[C] Pothier ibid. n. 710. , Cad. Civ. Frrme. art. 1326. Couler. Ord. L. g.;

IT'. 50. § J 5~
(gJ POLhicr supro n. 7~i-. , Cod. Giv. Frlflt. art. 1381.
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1024 Bcm assim quando o escritor do assen
to mostrou vonladc, d que eUe servisse de titulo
de credito a outra pessoa; v. &,1'. dizendo - F. me
emprestou tal qUrlnâa.J e nêio quiz receber de mim
escrito deste emprestimo! [a]

1025 . Os asser tos ele paga e quitação fnzem
. fé ·a. fav-or do devedor , ainda mesmo que se achem
aspa los no I;ivro do crédor. [bl .

1026 1\1a5 a quitação escrita pelo crédor em
papel , que estava em poder elo devedor , não faz
fá do p.agamento , se estiver aspada • [c] ,

10~7 Em regra nemh 1111 escrito particular
fal prova do que declara a favor de quem o escre
yeo. Cd]

10 8 Esta regra tem modificação a respeito.
dos Livros 'dos lUercadores, como se verá 110 Co-
digo do Commercio. [e] .

1029 As im tamhem as declarações, que em
seus testamentos fazem as pessoas nobres á conta
das soldadas , que tem pago a seus criados, são
acreditadas. depois da morte deHes. [fJ

1030 Os escl~itos particulares reputão-se sem
.data a respeito de ter.ceiros prejudicados. Só se
.consiclerão .datados, para cõm elles, desde que forão
registados, ou sellados "ou ex.libidO'S em Juizo,
ou desde a morte de pessoa. , que ncHes ~signou ,
havendo certidro do seu ohito. [g]

--==iiõ>'~:2""==-=-=---~

-----------------------
[a] Pf)l!Jiersupl'. D. 72·\" Cad. Civ. Franc. art. 1331.
[h] POlhicr ib..n. 126.· .
[cl PoLllicr Ü). D. 727.
[d] Lo 7. Cnd. de Probal •
[~] Tl'fello L. J. T. fl. § 30. , LoLão na Add•.
[I] Ord. L. L T. 33. § 2.
[g] .PollJicl' supro D. 7~5., Cad. Cir. Fmn~. art. 1328 •. 6
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SECÇ'A.Ô VI.

Í'O'H As ·pt esumpçiges são consequencias ;'.
que a lei, ou o Julgador .tira de um facto .couhe":.
oido paraJinfe'"rir outro ~ que é desconhecido.'

1·0.'32 A 'presumpção lega] dispensa de prova
aqueUe, a favor de 'qúem elia-milita: em .contra
rio a pres\llllpç~(e'humana, ainda qu-c ella seja fun
dada ·na hoa,razão, [a1 . .

1033 E licito á parte, contra quem está a
presumpção €la ·Leio pl'(l)var, que o facto não é
tal ~ como a Lei presume. [b]

1034 Os casos e.speciaes, e'l1 que a presump
. çao. da Lei é tâo forte, que admitte prova em con

trario , são marcados nas J..Jeis ~

1335 Assim as Leis pl~esmnem tão verdudei-'
1'0 o caso juldado, que regeilão toda a nova dispu
ta sohre a veraade do julgado. [c]

103fl l\las esta força do caso julgado sóm.ente
tem lubar entre as partes da caH.sa., OLI seus her-.
deiros ; e sobre a questão ,. que foi deciditla pela
-sentença., [d]

10.37 Portanto a parte vencida hem póde mo
ver nova demanda sobre a meSlna cousa, que foi
objecto do julgado, se tiver nova acção, ou nova
qualidade para ·a poder intentar. [e]

[a] Per. e Sousa Pmt:. Civ. 'ol. 530.
[h1 Per. e Sousa ib Nol. 5'23.
[c] L '.107. Ir. de R"{i juro, L. :2. , L. 'L Cod. de Re jU((,'6.
[d] L. H·. PI', , L. 22. l!. ele E:r:cept. rei judo
leJ L~12.) L. 13., L.·H. fI'. de Except. reijltd.

_.,_\.-~
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[ilJ Per.ft Sousa Proc. Cip. No,t .. 531.
tb] Per. e Sorisap:rJ'.• McUo1!. •• G. §8.
[c] Pel', e t;ousa Nolo [,31 •

.' Cd] j\lcUo supra, Pel·. c t;ousa Not. 525.
Le] Melto . - - -
lO I\leJlo i1J., Pel·. e Sousa Not. 527.
[~] Me11o'ib , PCI'. e 'QlJsa '.528.'
r.~J 'l"Idl ij). I od. Civ. Franc, àrf. 13.3.

J 038 Em collisão -de presumpçõcs, assim
--como a Lei especial deroga a geral, assim tambem
a presumpção especial prevatece á geral. [a1

) 039 Enti'e preslHllpções ~speciaes as violen
tas prevalecem ás que o não são. [bJ

'lO/lO Pore ~~ presumpçõ s dQ. homelll nun
ca prevalecem ás pr€memp~ões ela Lei , aiI dª qn

, estas sejão ge.faes [cJ .
1 O!j. 1 As pJ'estUnp~õesmais gCi'Ue$ de direitc}

são excmplificativamentc' estas;
la l)rcsumem-se as cousa~, ·o~ qualidader-dá.

pessoa., ou da cous.a, seguudo a ordem regular
da natureza. [d]
- 2· Presu,me~-s~ as cousas, que commum e
l'egularmente costumão acontecer. [e]

.'3" llresume-se a perman ncia no mesmo es
tado , cm quanto se não prova mudança. [f]

. l~" Presume-se sempre o melhor , c que é
honest.o. [g] ..)

104'2 As presumpções do homem são
d lOiS ao pI Qdenlie âl'b-itmo 0:8 -\t. " es
darem a ~ttel1çãj)'; que lnereee!elll,

.,~ o 1" Oh
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TJTUtO XVI.

Dos ·nwdos ·de jazer cessar os Direitos
--e .obrigações.

'] 04.)· Em geral os Direitos cessã ;) e as
obrigQçlJes se dissolvem pelo pagamento, pela f!0
vação , pelo perdão da divida ~ pela compensação,
pela' confusão 1 pelo acabamento da cousa devida,
pela nullidade ou rescisão~' pela conc1iSãa l'C'Solu
tiva.J e pela ptesáipçãG. -.

3ECÇA'Õ I.

I J;Jo Pagamento.

') 044 Todo o cumpri.mento de llma ohtigacoe
ção, que livra o devedor , é pagamento. [a]

1045 E não só livra o deyedor, mas dissolve
tambem a obrigação dos fiadores, e hypothecas. [b]

10:\,6 O pagamento ~uppõe ohrigação em di-.
,-ida, e que a obrigação seja pelo menos natural:
se a não havia, aquelle ~ que pagou, póde tornar a
}Jedir o que pagou por erro. [c]

Aquelle, que com má fé recebeo o pagamen
to do que sabia não lhe ser devido , deve resti-

------------.-
ln] L 5~. ff de Soluto et libero
[b) L.. G. n'. Q/lib. modo pign. veZ 1Iyp. lO!"., L. ,,:lo tr. de Fidej.
le] \e~.o~arL,aB.e~O~!upra& ' .. '
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tu.ir o principal recibo ,. e os seus junos 01.~ rendi
mcn tos. [a] ,

1047 Se em boa fé receheo o indcbitó ~ de 'e
restituir o principal, e o lUais com que se tiver
locupleta.d(}~ [b}

I O~8 .Tem-se por inde-bitO>. o que se png~>u

'ex vi <.te testamento., que depo.is s.e julgoa uuHo ,
falso ,. ou iBOflicioso-. [c]

1049 Póde validamente pagar não só o deve
dor- , . ou'· seu· pr.ocur.ador ,. mas ainda. (Iualqu.er seu
amigo. [d.l. .

. . I (}5~ Um menor, prodigo, ou mentecapto"
amda\ que não possa receber o pagamento do que
lhe é devido sem: auto.rjd~dc· de seu curador, se
pagar o que deve' sem autoridade deIle ~ }iv:ra-s-e
de obrigação, [e] ,

105 J Sómente será nulla tal paga, se invol':'
ver alheação~debens ilUmoveis~ [f:1

. 1053 Urn terceiro n.ào póde'pagar pelo deve-;
dor sem consentimeuto: do cr.édor" no unico caso
da obriçação' con istir em~[a7.er obra para a, 'l~li\l

foi escolhiefa. a habiüdade pessoal do devedor.- [b]
1053 Tanto vale pagar ao, credor " como pa

gar á pessoa' adjecta pilC . ..reoe·ber o pagamento,
quando. na obrigação f.oi dacla ao (i vedDl' íl: lih.el"lila~

de de pagar. a ·um. ou a outro. [h]

--------..-.-------------
[a-] Stryk Us Mod. J!.. 12. T. 6". §.2~ t- Cód. Civ. /!'rallc. art. 1378;_
[b] L. 15. , L. 65. § peno fl'. de Condict. indeb.
[cl L. 2. § I. fi" de Condict. indeb
[d] L. 5:L fi', de Solut.
[e] L. l(). § L lf. de Reb. 'reli. t Vimlio ao § 3.. Inst. Qaib:. 'flim. lif:el,
n.6.. .

[f] L. H. S8.11' di: SolULL
[g] L. 31. U·. de Sr·/uJ.
[h] L. 511. ff. de Salut.

. ti •
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. '1054 O pai ·póde receher o pagamento do
que é de, ido a seus filhos menores , que estão de
haixo do seu poder, no-caso de não ter~m outro
curador estranho. [a]

1055 A mulher casada não póde 1'.eccib r o
1>agatnento do que lhe é devido sem autoridade do
marido'; 'salvo se a divida for parafernaJ. [1>~

, 1056.0 procurador com ~iVl'e fe g~ral admi-
'l1istraç-ão peae receber o po g;:.únente • -[c'l

]10.57 O procurador :Judi-eial, ainda que te..
nha poderes para seguir a causa até final execução,
ilão pode rec !bel' o pagam,el'lto ; .devel'á .fazer de-='
positar a divicla. [d) .

1058' -O dev do'r livra-se pagando eHl ~oa fé
ab :pi'ocu.ract(}r, aiílda a pais .de .estal' revogada a
procuração , se a revogação lhe nào f()'T conhecida.
fe] . . . '

1059 O dev~r1or da heranga 'livra-se p.agando
áqüelIe , q'tle está pacific.o lJOsslüdor della. (fJ

]060 'Em quanto o réo .de um crime ·não está
sequestrado, ou condemnado em perdimento ,de
bens, é valido o paga. nento , . que lhe aça qwrl-
quer devedor, [g] ,

)061 Se 'um filho fumilias, ,ou possuidor de
má fé, fez um emprestimo, 'e·a este 'mesmo pagou
~ devedor o emprestado, C'stú li;vr-e -o flevedor. [hj

----------------=--------, . ~

[a] Aut. Fabr. UI Corl.·L. '6. T. 36. Der. til., Voel. L. 4.6.lI'. 6.,U. 5.
[h] Voet L. 23. T. 2. n. 50.
[e] L. J2. pr. , L. 86. ir. de Soluto
[dJ L, 86. n', de Solta. ..'
[eJ L. J2. § 2. , L. 38. § 1. ll'. de StJ/ui.
[1'J L. 31. S5. II'. de IJaerctl. pel.
[g] L. 41. , L. 40, Ir. de Soluto • .
[hJ L. .)05. Ir. dI! COlldict. indo , L. 88. ff. de Solut., Cardoso -'rerh.-

So!utio - n. 5. e 6. .

. ...



].()62 Aínda que () c,ré-dor veBha a ser iRCaprl\Z
·de rccehe,r o ~)agamento, por lhe ser ,tolhida a..ad
minist~'açâo de seus Leus, se·(} ·ocyedo-r '.pr.oVoar
que o ,pagamente , .q.ue lhe 4'el , foi ,cen'iertido em

:-SUél. utili:dadc , fica livr~ da ohr~gação. raJ .
JoG3 Nã{) se liv-na ,o c1(n,edor l1a.giéun.Q.o a mu

crédor do seu crécl,gr. pQde .s.im p~€lir-Ihe a sua
.indemuisação, -se IPro~a1'\, .ç.i:ue .obJ'.O-ltl ,~n uti.li{;ladc
delle. [J)J

f 6'4 Não póde pagar-se uma cousa por outra
differente , que se dcye, se o crédor não consente,
ainda que a cousa offe,recida .em. paga seja mclhor.
[cJ ..

. .).065 Se {),crédor de .uma g:llaltl ia de t:1illlheu'o'
COlilsente 'C:lill l1'er(;;eber. em )pag~ ,ceI' ta c'<?1l~a ; fica 0
'mo c~m.l~radar de&ta, e :::;ã-o -tlHIlLi.Ga-v;-eis as L is·da
oo:m.pra e iV nc1a, '[li]

1066 Não póc1e o devedor ohrigar o seu .c.ré
dor a aGe' tal' @ pagame.r .to em parcellas. EeJ

1067 lUas se os }jerd.eiros do deyedor sã.o
. muitos, cada nm 1P0de obl'igal: ,Q crédor a aceitar
, a sua ·<{uota parte da ·divida. [1'J )

,J 068 Nas e,xec-\,lções joudiciaes, H·uando o,p.ré
dio l!>enhorado pdo c ·éd{)r ·val.e _l.l1ais -flue o dêb.:rO
da divida, o Juiz não o pode mandar .aITClnatilr ;
deve adjudicar ao credor QS !rfllldiluentos por tan
-tOB anues, quantos bastem pa;.I'a elle ser p<\~o. Jg-] \

I069 ~las se concorrem muitos radOl;es .de
--------

Cal L. 15. If. de Soluto Vid. §, fino Inst, Quib. aliell,./ic.
[h] L. 12. Cod. de So/l1t. , Lo G. Ir. d'e UoZ. mal. excepto , L. 36. If. de

Neg. {!.est. -
[cJ L. 2. §. 1. lf. de Reb. credo
Cd] L. 46. {l', de Solat.
[e] L. 3. tI'. Fan. erc. , L. 2 t • !I'. de Rab. ÇrC'd.
[1]' ej. o art. 183. supra,
[g] L. de 2o'dc Junho de 17_71. §. H.
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dividas perruenas-', e tod s jllntas imp, rlão- mais
que metade do valor do wétlio p~nhorado,,. póJe,
o J.uiz manda-r- arrematal~o. laJ

l )70 Quando a divi-Ia p'oceJ dI' ronh'ato, s-o
applicaveis as regras sobre exr.ou.:- G Jos contratos
lJara regular o temp e lnú'~j' do- pagarilcl:!lo lbJ

) 07- j Se a divi ta não r ro· ede ele- contrato,.
o pagamento deve ser feito nO' donúci io do deve-
dor. lcJ .

§. I

Das moedas dos pagamentps.

I07'1l Pód'e-se pagar cm- rooe .Ias de- ouro de
quatro oitavas de ~eso. ,. e de dfllas oitavas:- a I
corre por 7$500 reis; a de duns- oitavas por .~$75a

l'eis. Não ha obriga.ção de aceitaJ! outra alguma
moeda de ouro. [dl

10'73 !lóde-se tam )elU pagar em moed-as de
pr;lta: a saher ém cruzad()s' nov'os ,. de quatro oi
t vas cada um , e corré por 480 reis-, A moeda de
doze villten" deve pesar dll·as oitavas: c á propor
ção as moedas de seis vintens, e tl'es vi 'l,'cns. O
toslão deve ter sessenta grãos d'e pelO, e trinl!a o
meio tostão.
. 1074 Em l)lOed'as de hronze , e de cobre- não

se attend.e ao- peso, respeita-se O' cunho doas Armas
Reaes Portuguezas.

1075 U- papel moeda foi exchtido elo giro- ,.
desde o IOde Setembro de , 834. [e1
~--- --------------------

[a] Alv. de 6. de Julho de 1801. § 3., Alv. de 21. de Jaueim de 18o~. ~. a.
[h] Vejo oa1't. 361. e seg Sllpra.
[c] Cod. de Pruf.r. I, p. T. I G. art. 52.
[ti] L. de Gde Marco de 1822, .
te]:Decr~lo de 23 dI: JlUhu de 1834. ) L. de 3' de S8t~b~o dç uat..,



[167]

1076 Ainda que hovesse ajuste de pagar em
cerlà 'esp'ecie dc moeda, póde-se pagar em qual
quer moeda de ouro ou prata COrl ente. [aJ

_ Jüi' 7 Duma divida de 5'0 reis póde':"se pagar
tod·:} em coL re. At~ 600 rp.is póde-se pagar eDI
cobl'e a 4' parte. .At~ 3$"00 reis póde-se pagar
6 r ,'eis em . coln'e. Âté 7.$50') reis póde-se pa~
gar75' rei.s em cobre. Até 30$'100 reis, u de
cima parte da divida f'ln coLre. Até. JOO$OOO reis
a ,. jt; '~ima parte 'cm ('obre; e o mesmo é se a di
vida exccd ;" o:.; IOO~: ('0 reis, lh1

j 078 Os pao'ame~rtos leitos depois da ex.tinc~

ção do papel moeda, que dcvião se~ feitos nesta.
moeda, devem ser feitos a metal com os vinte por
ceuto de desconto, que o papel 'moeda teria agora.
[cJ
. J079 Em regra se depois do contrato sobre
vem Lei , que altera o valor nominal, ou real da
moeda, deve-se dar tanta moeda uova, quanta
tenha o valor intrinseco da moeda do tempo do
~ont~ato. [d] #

f 1080 Se no lugar, onde o 'contrato foi ajusta
do corre uma especie de moeda ~ e no lugar, onde
se ajustou ~ que o pagamento será feito, corre
outra de di, €rso pezo ou quilate, enten?e-se que
o pagamento será na mocd,a do lugar, onde este
deve ser ft ito, Le]

1081 ~ão se pode engeitar moeda de ouro
cunl1ada por lhe faltai' o peso de um grâo em
cada oitaya. Sendo maior a falta deve o -devedor
---------------- -------------

[a1 Ord L. L T. 21.
lb] UI-d, L. 4. T,21.pr., Alv:.de 16 de Setembro de 18H.
[c] Arg. da Ord. L. 1. T. 62. § 41.
[d] Cil. Urd., Lobão Dissert. subre a Moeda Papel ~ 12. c Sf:{;.
[e] L. 21.' fr. de Oú/ig, , 'Voet L, 12. T. I. n. 26..
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fHlcm:ni:sar a fal a, confonne o preço COIlrentc do
0111'0 • ta]

§ 2.°

Dos peso'S e l-nedi:aas.

. 1082 Se a Lei o?- o contrato manda pagar
um quintal, etitenc1c-S'e o 15eso de quatro arro.uas ;
1m nrl'o!Ja;' o peso de trinta e dous al'I:lteis; o
arratel, o peso dé 16 onç<;ls; a onça ,- ' o peso de
oito fritavas; a oLtava', o peso de tres escropulos ;
o escr01~ulo, o peso de 2[~ grãos de [rigo molle
€leste 'Hein bem sê"cos, pOl'quC cada grã.o ,ele tri-
go tem o pc'~ dc um gráó. lbJ "

108'3 iugucm pode usar de pesos, que nãd
sejão '.aferillos com os padrões estabc1ecidos em vir-
tllde 'da Bci. [c] ·

r J 084 Se' a J.A~i, ou o' eontrato n1ançl daI'
uma blaça , 'entende-se dez.' palmes da I buvcíra ;
uma vai'a , cinco palmos; mIl coyad(j), tres pal
m.OS, e a este resperlo as fracções ; um pé , .palmo
e rneio ,J- um pahno • oito :pollegadas [dJ

1085' vara e cov dos e~"'em 'sér aféridoS'
1elos ! adroe deténninados pel ci; ~ sã~ rosti
ga·t1-os os que USã'6 de medidas ·falsas, O;~ não a(e;-
ridas com os padrões. [eJ I

)086 111 qttan{o as leguas não forem 'marca-
: )

[~]-L.-rle ti l\hrçow 8-22.§iLe4 ,..Q1,c:].L.... T.2-2 .
.:b1 Ord. L. l. T. IS. § 3fi. Sobre o peso dos grãos iuvoco a expe1"iencia.~
[c) Orrl. L.,1. T. lS...§.40,. '
[ri] Este' o liSO do paiz. Bom era que na Lei m.esma se ri,scasse o'compr~~ .

meJlto da!.o.llegada para ?en~il' de unidade fixa. .
[e) 01' . L. J. T, I '.~ 2~. e 61.



das por autoridade do Governo, reg Iaráõ as legnas
sebuudo o USQ com'l1 UJ1 de as con,tar. [aJ

!087 As medi a de geiras, aguilhadas',
moio. , e qnartos de tena' eiltender-se-hão pelo
uso do 1aiz ; e para o flatnro serão proscriplas', e
'reduzi .',as a varias qUflC radas.. [hJ

1088 Se a Lei ; o i o contrato mandar pagar
um moio , el1t nde-se que são sessenla a queires :
uma fanga , ente:.de-se que são quatro alqueires.
O alqueire ,serú subdividido em meio alguelre, em
quarta, em oita- a. ou se amim; e em decin a se_
ta parte, gne é o que se denomina maquia. [cJ

1089 Os alq le'rcs , e todas as outras medi
das de solidos, sempr se eU' ende que serão rasou
raelos : as TI edidas de cogulo são abolidas como
fraudulentas. [d]

10.,0 Por u ua pira entender-se-ha de ora
em diante ,inte almudes de liquido: o almude do
ze canadas : a canada qua 1'0 quartilhos: Todas <:IS

pessoas , q lIe ti veJ~em 'Vendas, deveráõ ter meia
canada ~ qua r ílllO' ~ meio quartilho; e todas as
medidns aferidas com os padrões. [e]

1ü~ 1 Para as medidas de solidos e liquidos

-------------~-------------------

[n; Vejo Tl'ÍO'oso Mem. soúre Per. e Mel. Cap. S. png. 52. Uma legll'l
re~llbl' é a cxtco ão de trcs mil braças, ponco mais OLl meoos~

[b] Porque todas eslas 111 didas asseot:'", sobre bases muito incertas. c-
gunelo a Urdo J~U(JIlf. L. Z. T. 29. § 40. urna geíl'a el'ão oilO alqueires .:
sem adllra , sci/icei ele centeio, ou trigo.

[e] Assim se ma. ej. Ord. L. 1. T. 18. § 38. e 5;).
[ri] L. de 26 de Janeiro ele 1575; O CO!!1.UO será maior quanLidade de grão;,

se o ai ucire tiver maio," base que ontro. alqucire.
[e) As pipas dc 30 almudes, de que falliío os lv de 26 de Out. de 176:;.

§18 el:l.eAJv def5r1e Julho de 17!>7.§ I ,asde21!all1111ries do Alv.dJ
~O de Dez. de 1773 § 3. , e ns de 26 almudes da L. de -10 de OVo de 1772.
~ 3. bum é que sejão todas igualadas.,
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serem iguaes em todo'o Reino, o Governo manda
r r os Padrões ás Camera's ; e em, cada Camerá se
'lavrará auto de comparação do novo Padrão com a
medida atégm.'é;l usada., que se escreverá no ~ivrú

da Célll:lera em sessão pública perante a Nobreza e
Povo: a Certidão deste auto será .remettida ao ·Go-
verno. [a] .

. 109:' As d' if,"'rcnças das medidas novas ás
velhas serão' pm:adas por pesos aferidos; e á pro
porçiio destes se ,fará con' a ás fi'acç; es dos alq lei
res , e almudes. [h]

j (J93 Os fO:1'OS , censos, ·e outras prestaçõ
es , q IC por ohrigações anteriores á equação das
med' das forem d.eviclos, serão pagos ])01' tal po·rçfio
de medida nova, que seja equivalente á. medida da
obrigação. [c1 ' .

1094 Se as -differcnças da medic a velha á
nova forem tao pequenas, que I ã~ haja medida.
eonhecic a , pelo qual se possa fazer a equação; os
que pagarem fóros ou prestações podcráõ pagar
estes saldos de medidas em moeda. [dl .

] 095 Se no lugar em que foi feita a obriga
ção de pagar cert-o ntúuero de medidas havia uma
medida, e no lugar em que se devia' fazer o ga
mento outra diversa, en'tender-se-ha, que o pa
gamento será feito pela medida do lugar, onde se
deve pagar. [e]

[a] Esta mesma providencia foi a da Lei do Sr. D. Sebasliiío de 20 de Jau:
1&75; a qual pela prcpotencia dos Donatarios se não chegou a execular. Pego
á O,.d. L. 1. T. 18. §. 28. n. 3. .

[h) V. gr. se o alqucire de trigo da medida velha pesar 27 arrateis. e da
nova 24, scrá a nova mais peql1en~ uma Dona parle: e aqsím á proporção.

[c) Aq1;. da Ol'd. L. 1. T. G2. ~ 47,
[d] Com esta providencia cessa todo o damnl> , que poderia provir da mu~

d:lll a das dedidas .
[ê] L. 21. Ir de Oblig. t:l acto ? L:. lW1 •. Ç~d~ fllli c..Qnv~ qui ççrlloc'J



1096 Ás pessoas, _ que não tell1 por oillcio
comprar e vender, não são obrigadas a ter pesos
ou medidas. Se as quiZel'ep.l ter, devem-nas man
dar aferir pelo aferid.or. do Concelho, e se medi
rem 'por' medidas. não aferidas' serão cOl1dcmnadas.
[a]

§: 3 o.

Da suurogação de direito ~ que produz o pag'a
menta .'

1097 Em regra um t;erceiro que paga pelo
-devedor, , adquire contra este o .mesmo direito,
que tinha o crédor, aindq ql e este lhe não faça
-expressa ce.dencía do seu direito. [b]

1,098 l\luito mais se o Terceiro, que pagolt ,
-era fiador ,. ou cO-l'éo da divida, ou interessado
em a pagar. [c]

1099 Ou se era herdeiro beneficiario, e P1
. gou com o seu dinheiro a -divida da herança. [d]'

1) O lUas se a divida for pago- pelo devedor
com dinheiro, que UIll terceiro lhe empreston para
esse fim; este lião seccede no direito do .crédor ,
ainda. que venha. a ser pago por~ aqueLle din.leirQ,
S ocrédor lhe não fizer cedenc.i.a e~pressa; o 1 se
na escritura do eiupreslimo se não declarou, que
o Jinheiro era pedido para pagar aquella divida ~

-------------------~--

[a1 Ord. L. 1. T. IS. §. G-4. -
[h] Cad. de Pl'llss. 1. p. T. 16. art. 4G. o Carl. Ci Franc. art. 1251. 6

mais rcstrieto por um resto de veneração.ao Direito Romano, soble o q/-lal vejo
Olea de :ess. jur. Til. 4. q. 1. .

[c] Ore! L~ 3. T. 92. , Cad. Civ. Franc. art. 1"251..n. 3. Por Direito
Romano nestes casos mesmo era necessaria a cedencia expressa. Olea sup.r. n.
7. 8. e 9.

[dl Cod. Civ. Fran. art. 1251. n. 4. Por fjircil'.> Romano era este caso IQ~Ú
eOlltroverso. Olea supro n. 6. '

V *.
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e na do pagamento, que o dinheiro provIera do
dito emprestimo. [a]

J10 I O crédor que paga ao outro crédor"
que tinha mel! 01' direito hypot lecario, tal }Jem
fica subrogado no direit.o deste, aine. a que este
lhe não faça cedencia. [b] ,

1102 Bem assim o possuidor da hypohteca ,
que rime a divida pela qual o prédio estava 1ypo
:tI ecado. [cJ .

J 103 Jguíl mente aqlleUe , que pagou a divi
da privilegiada , como é a da Decima , e fÓl'DS do
prédio, . fica sllbrogado no priviJegio do crédor ,
a ql1em pagou, aiI da não q le lhe fizesse cc" encia
expressa. [elJ '

11 O~ U direito, que consegue aquelle', que
pagou ao crédol', tanto pode ser exercitado con
tra o devedor, como contra os seus fiadores pro
rata. [e] ,

1 L05 Se o terceiro', que pagou, pagou só
mente parte ela divida; o crédor, que n" o .fez ce
dencia expressa do seu direito, tem preferencia e~

lo resto áqúel1~, que lhe fcz pagan ento de parte
del1a. [f]

1106 O crédor, que aceitou o pagaínento ,
, pode ser obrigado a fazer cedencia do direito, que
tinha, á ue le que 11e pagou. 19]

[a] Ar"'. dr L. de 20 de Junho de 1774. §. 37., Bruun. á L. 1. Cad. de
Rir qui 1II pr, cled. toe suco n. 2.

[111 L 3. Cod. de Jiis qui iII pr. credo {oe. sue.
Lcl POlhier 'rI'. des Oblig.ll. 52!.
Ld] POlhier iLJid. L. 2!f. §. a. 11. de Reb. auct. jud'. poss., L. 9. §. fi.

QUI pai. '/l ptun
[e] Styl' Uso Mod. L. 46. T. j. §. 28. in fine. Cad. Civ. Franc. art.'

1252. _
[I'] Cito Cod. Franc. ibid., BruDuem. á L 2-1. If. Qui pot. inpign. n. 11.
[gJ POI'que o terceiro que paga; é como comprador da accão do crédor. L.

'\36. H. de Fidcj, •
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1107 Esta cec1encia tanto pode ser feita no'
acto dopagan~ento.J como ainda depois.' [a]

Da imputaç'ão do pagam,ento.

1108 Se o devedor eleve diversas dividas 3G

mesmo crédor , fazendo-lhe UIll pagamento , pód.e
mandar descanegar a divida.J que melhor lhe pa
recer. Se nada diz ao crédor , pode este descarre-,
gar a divida que hem quizer [h] .

11 09 Não pode porém o devedor mandar des.
carregar o capital de uma divida ,. e deixar em
aberto os juros del1a. [cJ

1110 Na falta de decIarn:ção do·devedor, e
de descarga do crédor, o pagamento deve-se en
tender feito em sutisfacão da divida mais onerosa
ao devedor: . e sendo-~s todas.J em satisfação da
mais antiga. [dJ

Da prova.J e presUlnp-çcl0 do pagamento.

. 1111 É precisa .prova lit~r.al para provar o
pagamento nos caso em que a Lei exige prova
literal para provar a obrigação. Ie]

·1112 Se o crédor dá o seu traslado da escn
tura púb\iea ao devedor com' quitação no do,rso

[a] Assim se póde conciliar a L. 76. ff. de Soluto , Styk Uso Mod.1 L. 40.
T. 1-. § 27. onde diz, que esta. dOlltl:iml passa boje por certa.

[h] L. 1., L. 3. , L. 4. 11. de Soluto .
[c] L. 1. Cod. de Soluto . Cod. de Pruss. 1. p:T. 16. art. 153.
Cd] L. 97. fI'. de Solut.
[e] Ord. L. 3, T. 59. pr. c § 3.
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por sua retra ,_ não é necessaria' outra alguma pro
va do pagamento .. [aJ

1113 Em regra aqueUe , que paga , tem di
reito de exigir quitação com todas as ,declarações
u teis : póde tambem exigir a escritura' ~ escrito ,
ou sentença, se estes instrumentos não tiverem
tracto successivo, pelo qual devão licar ern poder do
crédor. [hJ

J J14 Se o cFéedor citado para assiguRr qui
tação da divida refusa assignal-a InjUstamente ~ o
despacho do Juiz :J' que o obriga a assígnar " s,erve
de quitação ao devedor. [c1

) 115 Se o escrito da divida é ncllado :rasga
do, ou aspado em poder do crédor, ou o assent6
de divida apparece riscado no Livro d~ crédoc , que
sempre esteve na pos3'e delLe" é presumpç;' o de
estar paga a divida, salva a prova do contrario.
[dJ

. ] 116 Se o escrib da divida, q e devia estar
em poder do crédor, é achado em poder: do (leye
dor, é presUllpçào, que a divida ão e:islio ~ ou
que está paga. [e]

] 1 J7 Nas obrigações ~ que tem trado succes
sivo , presume-se ter pagado o devedor as presta
ções anteriores, se appresellta quitações de tres
annos consecutivos, sem protesto algum do cre
dor, que faça presumir o contrario. 1.fJ

--------- -----------
[a] Lobão ..4dd. h Mel10 L. I. T. 8. § 8. n. 30. pago 291.
[bJ L: 18 •• ff. Ad' exhi~.', L. ~. Cod. de CfJluÜCl. e:t·'eêcre.
[eJ Ilva a Ord. L .... r. 19. ~ 2. n: 3. , Pe~. 6. FOI. ap.161.
[dJ Perez in Cad. L. 8 T. 43. 15. , Voet. L. 46. T. 3. n. 15., Cod. d&

.Pruss 1. p. T. 16. art. 102.
[e] ej. o art. 1020. SUJ'ra , Cod. de Pruss. I. p. T. 16', art. 99.
lO L. a. Cod. de Apo~ /" puM., Stryk Us, Mod, L.•6. 1'. 6. ~ '&.,
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§ 6. 0

Da oJferta ~ e deposito do pagamento.

1118 Em regra , antes que ú devedor dppo
slle , deve offerecer o pagamento em tempo e h gar
c-ompetente , sc·o crédor é certo, e idoneo para o.
receber . La]

111 9 Se deposita antes desta offerta, deve
pagar ao crédor a despesa do levantamento e ao
depos' tario o salario. [bJ

1 1,20 Se o crédor sem razão refusa ace itar o
pagamento, ou passar quitação .segura: ou se duas
ou mais I essoas contendem sobre qual delles é o
legitimo crédor , o devedor deve requerer deposito
judicIal com citaçãú do crédor '. ou d?s contendo-

. res . [c]
I 1 [2 I Este deposito deve 'ser requerido no lu

gar , onele o pagamento deve ser feito. [d]
1122 EHectuado o deposito com notificação ao

crédúr , Gcão livres o deve~Ol' , .e fiadores , e hy
pothecas ; e céssão de correr os Juros. [e]

112:3 Quando a cousa , que deve ser entre
gue , é immovel , ou mui difficil de ser movida;
o despejo do devedor, .e a offeda judicial de a en
tregar ao' crédor ~ equivale a .deposito. [fJ

J124 Depo' s do crédol' declarar ~ que aceita
o deposito, ou depois da sentença, que julgue

[aJ L. 39. a. de Soluto • L. 9., L. f9 Cod de US/lI·.,
[b] Arg. do § 1. Iost. de poe a tem. litig. , Pego 2. For. Cap. 16. n. 113.
[c] oel ad Pando L. 46. T. 3. n. G.
[cl~ L. 9 Codo de Solut., POlhier TI'. des Obligo p. 3. n. 542.
[e] L. 9. Cod. de Solat. , L. 1 t. Cod. de Usura
[/'] Huber ad Inst. L. 3. T. 30. 0.0 16., StryIç Uso Mod. L. ;6. T. 3,

~ lO. .'
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por )om o deposito, e com f{)r~a de pagamento ,
não pôde o de, e 101' retira' -o do deposito sem con
sentimento do crécIor' [aJ

J 125 Oppondo o credor embargos ao deposi
to ou por não ser inteO'ral 01 }J01' ser fóra do~ b ,

ten)po olllugar devido, ou por outra justa razão,
o Juiz com éouhecünento de causa julga, se o de
pos'te livra ou' l1ITo o devedor. [b]

112tJ Jllgado bom o deposito, é por conta
c risco cl cré lor a pcreb ~ q ue sobrevier á cousa
depositada': em contrario por conta d devedor,
se o d"posito foi iUegalmente feito. [c]

Da Cesstio de bens.

..
1128 De'Te juntai' ao seu requerimento um

mappa dos bens, que tin la ql~ando contraüio a
u' vida ~ e dos que agora te n: e outro mal pa de
todo os crédores , e das dividas, que lhes deve;
e j u titicar a p rdas, 'que lhe sobrevierão sem cul
pa sua, com citação dos crédores. [e]

119 7 Se o devedor quando contrahio a ohri
gação tinha lJens sufficicntes para a satisfazer ~ e
se 1 cu pa Sl..l lhe sob 'e' ierão perdas, que o iuha
h·~itã.o de pagar totalmente aos crédor~s ~ pód ce-o
der-Ih S ·os bens , e obrigaI-os a aceitar a cessão.
[d]

[a] A". Barbos. á L. 19. Cod. de USlll'. n. 40. , Cod. Civ. Franc. art.
1262.

[b] Lobão. Fascic. Tom. I. Diss. 5. § 99. pago 324.
[c] L. 19. Cod . •/e Usur. , A5' Barbos. ib. U. 36., Cod. de Pruss, 1. p.

·T. 16. art. 228. enO
Cd] L. I. Cod. Qui/mrz. cedo fJns., Ord. L. 4. T. 74.
[e] L. 1, lf. (le Cess. bOll. , Cil. Ord. §.1.

.. '
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113.3 Os crédores, que tiverem fiadores, po....
dem demandaI-os até serem totalmente pagos -' sem
e-mbargo de cessão de bens. [e]

1 I 34 Se o devedor depois da cessão vem a
adquirir outros hens ; bem' 'podem os créd·ores pa
l:a acabar de se pagarem fazer-lhe execução neI
les ; salvos porém os alimentos do devedor , e da
sua famllia. If] ,

113t Os crédores em vez de aceitarem a ces
são de }Jcns ,. podem conceder ao dévedor espaç.o
de cinco annos para este lhes' .ir pagando em par
cellas. [g]

1129 03 crédores podem contestai' , c' arguir
culpa ao dev,ec1ol' -' ou que elle em fraude sonega
alguns bens [a]

1130 Julgada boa a cessão -' são deix.ad~s ao,
devedor os vestidos do seu uso , a s.ua cama ordi
naria, e não póde ser preso por isso só que não·,
pôde pagar a seus ~redores. [b] .

I 1:31 • A cessão de bens não corrfel1e· aos cré
dores a propriedade dos bens cedidos ; dá-lhes Só-,
mente direito de l'equererem venda judicial delles-·
para seus pagamentos', [c]

• 1132 A cessão não prejudica ao direito de·
preferencia , que uns crédol'es tiverem aos outros.
[d]

x.~

[a] Nove!. 135. Cap. 1. , Cito Ord § 1.
[1J] Ord. L. 4. T. 74. § 6. A t'ella de prisão dos devedores itJsolvavaLs-

cabia em desuso depois do Assent. de 18 de Agosto de 17H.
[c] L. 4. Cod. Quê bano cedo p05S. •

Cd) L 6 Cod de BOII. allci. jurl posso
[e)Perel.ênCod.L.7.T.71.n IG
tf] urdo L. 4. T. H. pr., L.·4, Ir. de Cesso baTI.
rg)--Cit. Ord. § l.
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I) 3"6 Quel'lmdo uns crédores'.conc.ede'r õ() espa
ço, e outros nào, prevalece o ,oto da maioria. la]

1131 Um só crédor fàz maioria , se a sua di
vida é maior , que as dos ~utros todos. [1]

1138 Havendo empate ue votos, preyàlece Q

partido mais benigno, ue é o da conces.;ão do es
paço [c]
. I 3H Aind~ ,que a maioria elos crédores con
cOl'de TI fazer r ])ute ao dcv-dor d uma,quota par
t das di riqas ; 'os 'outros cr~d res , qne não con
s n em , não são obrigados a fazer 'rebate algum.
[o]

t 1!t O A nlÍn:ol.'ictã-ue ·dos crédo'l'es póde mesmo
impugnar o espaço ooncpdido por -concordata da
l'l'Jnioria ~ m-ostrando, qüe da pa'rte destes ha mali-
ci-a , ou cnga o. re] .

14 t r 5.0 são ,admitl:idos a fazer cessão de.
b 11S.

- • 1° Os d vedores á Fazel1da Nacional. LfJ .
- 2° Us que se acoutão a caza de pessoa poderosa
})ura não ser demandado. [g] .

'. 3° Os bt ]rões , e illiçadores: [h]
'. 4° Os que alheárão os bens em fraude dos crédo:..
res ; mónnente se a alheaçâo foi feita depois. de
condemnados -a pagar. Li]

--------------------- - ---

[a] Ord L, 4. T. 74. § 3.
rbl Cit. S3.
[e] Cit. ~ 3,
[d] Alv, de 14 de ~arço oe 1780. , Assento de 15ile Fcvcreil'o de 17~t.·

te] Ord, L, 4 T. 74. § 3 e L. 3. T. 78. § 8.
[f] Ord L. 4. T. H, S10. I

[pJ Ci,t. Ord. §.8,
[h] Clt. Ord. ~7.

[i) qt. Orel, § \lo I L. fUlo §~. Ir. Quae ifl. (r4ud. ,-reli,
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50 Os cemdellmados em pena pecuniarja pêr de-
lic~. ~] .

J [1.2. Não se reputa bnlrão aqueJle " que o
'acto de contrahir a obriga :ão , dedal'ou não r
íazenda ~ 01:1 tel-a oln:igado a <H t1'os [b]

1143. Tambclll não é admiltido a cessão e
hells aq-nclle ,. que se Ohl'i~r II a wn facto, qu
le póde hem fazei:, St' os .)Cus, qll.e tem,. llâ~ che
gão para pagar o interc.ssf:. [c1

§ 8. o.

Das lJloratoriaSt

1144 Quando por 1),ecreto especial é conée
d' a .l\lo:ratoria a um.. devedoF_, ou'. litigante [e
llU ca se óde conceder se~n causa j'lsta , e por
te np razoavel 1, não lle approveita. a lercê, sem
p.rimeiro d r· díador abas.tado, OlI penhor equiva
lente á. d·ivida.. l(1J

1145 Se o deved-or já estava penhorado ~ II

loratoria ,não suspende o progresso da ex.ecu~ãQ,)

s6 su 'pende a arrematação final. [e]
1146 Se () devedor está sómente cond ~ nqa

(), snrla-se' a" exeCllcão , e acabado o" )t'ast) SP.Jll

eIle 'lagar , pela seut nça já ohtida póde ser exe
cutado o fiadDr. [il

1147 Se o devedor ainda não foi demandado ,
ou (f de llanda não es.lá aiml sentenceada, o fia-

----- -------~--..:.--...--
(al L fio. l.f. de ln ia: V(lC.

[b] Cito Ord. T. 74. pr
le] Voet ad Pnnd. L. U. T. 3. o. ~•.

.ld] Ord. L. 3. T 37. pI'
[e:' Ord L. 2. l' 52 ~ lO.
lfJ Orei. L, 3. T. 37. § J.



dor dado pa a gozar da l\:loratoria pão póde ser
executado senão nos termos e pela fórR1a, que
pode ser demandado e executado a fiador de qual-
quer contrato. [a] -

1148 A 1\loratoTia é suhrepf ca se o devedor
a obteve, occultando a circunstanc·ia .de ter re

'minciado ao -direito de a ímpetr-ar rbJ
-11 !~9 Deixa de ter effeito a Moratoria, se o

devedor a renuncia. [c] _ _ -,.
115 O As 1\'Ioratórias concedidas ás pessoas em

pregadas na guerra J em quanto esta dura, não
obrigão a dar'fian.a. [d]

J15 I 1\ias estas não suspendem as execuções
de dividas Nacionaes , ou de particulares; nem as
causas de força, r ubo, guarda -, ou deposito:
l1em as causas de soldadas ou jornaes ; nem as que
se disputão com out.ras pessoas, que tambem andão
l1a mesma guerra. [e]

i 15 '" En1 ql1<nto qualquer empFegado no
Exercito ou Armada não obrá facto pela qualll1os

'tre queror usar do espaço gel~al , l1el11 pode delllan
-dar os s us devedores. [f]

] 53 Porém depois de se ter aproveitado da
-quella 1\ oratol'ia g pa! ; fica ebvigado a usaF deHa
'contra si em favor dos s,eus devedo-l'e5. [gJ.

1154 l?or quan:tQ tot:1o o devedio , q.ue ~eu

segue Graça para não ser demandado em ee-Fto

--------'----~----------

[a] Orel. L. 3. '1'. 37. §~.
[.b] Cito Ord. p.
[e] Cito Ord § 3. e T. 3i, PI'.
[dJ Ord. L 3. T. 37. § 5.
[e] Ord L 3, T. 37. § &.
[I Ord. L 3. T. 3S, ~ 2,
gJ Lit. T. 3S. § 2.

"
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.

'espaço, deve usar outro tanto COlll os seus deve-
dores: [a] . .

1"155 Sim, se o devedor ~ qHe obteve tal
Graça, a renunciar expressamente, pagando as di
vidas, que lhe erão demanc1ada.s ; então póde d~

mandar os seus dcvedores [bJ
1 156 Se a lo1'atoúa f-oi impetrada contra um

só créclor , ou contra luuitos designadanll,e)l}te ; só
-a es es Flão poderá demandar dnrante o espaço da
,:lUoratoria , por outro tanto, qL1.anto é o que o. Í.ln
petrante lhes deye . [c]

I I57 Á l\ioràtoria , que o tutor, oú curador.
obteve a fa,' 01' das pessoas administradas, não o '
tolhe de eIle poder Uemal'lfl-ar as suas proprias di
vidas ~ - salvo se da Mora,toria lhe resulta proveito.
[d] - .

- J1.18 Em cOI~trario o procurador ~ que'sem
espeeial mandado do constituinte ob.teve l\Iorato
,ria para este , fica inhibido· de demanda)! es seus
-proprio-s de ·cclo -es durante o espaço • [e]

1 ! 59 E õ constituinte, Cf.qe }!)Ura ,tall\IO-lta-tg
Fia não d1eu mandato especia1, em ~l.Hlrnto Dão obrar \
ado de ap-provação d€n~, bem pod'€ d'emaMar as
s€u.s devedo11es, come se Mora o,ria nà'Ü tivera. [f]

I J60 A 1[oratoria, que 0 devedo-r Ci}btevc' ,
·»ão aproveita aos seus fia-€ltwes-, se nella não forem
. contemplados. [g]

.----.-.----....-.------------
[a] Ord. L 3 T,38. pr., L •.3,11', Quod fJuis'lue jllris in alterum sta-

tuerit , is eodem jure ulalur. -
[h] Ord. L. 3', T. 38. pr.
[c] Ord. L. 3. T. 38. § 1.
[d] Cito OrJ. § 3.
[c] Cito Ol'd. S 4.
[f] Cito § 4.
"(g] Ord. L. a. T, 38. S5.



· (t&?1

) 61 Não ~proveil}l. tamhem~ aos herdeiros do
fmpelrante por ser graça puramente pessoaL [a)

1 6'2 l\'las os., herdeiros. do impetraute não
podem demandar durante o espaço da j)1ol'atoría
aqueHes d",yedores., que o defunto nãD IJoderia
demandar, [b!

I í >'3 Assim tamhenj), o illlpetrante não póde
demaq,dar os herdeiros do seu dev dor durante
o espaco em que eUe· não. poderia demandai' o de~

yedor mesmo, [cJ

Da Compensa.ão.

JJ 64 E' s ue o rrédor venhà a 'c"er ao
seu devedor uma quantia seJBc'ltante r (t e este
lhe devia, a obrigaçüu do 'deve 1m' é exti (ta -eln
eoncurrente qnantia, Ld]

1 ' 65 De l1n1a f'sp€cie de· dehito. a outra espe
eie differcnte de er'di to não ha c.ollmensacfto:
excepto se 11ma e ontra esp eie esti\ 'r~m reduzi-
das a 'i. ntiJades ,ele nmn ,rario leJ

II ti6 A di ·í la' aiud nào 'enciJa não póde
servir de compensação á divid j. rencida. [fJ

61 A divid incerta ou '} if{ l'da não póde
~e vir .de ex 'epção de compens ~âo 'divida certa

-----'~-
[a] Cil Ord. § G.
[hJ Cito § 6.
[e] Cito § G
[d] Ol·d L 4. T 78. pr.
[e] Cito OFd. § 7 , L. 4. Dou de Compenso
li) L. 1, tI, de Co7llpens,



ou liqú"id&l. : excepto se aquel1a podér pl'ovar-s~ no'
liquidar-se em nove dias peremptori-os .. [a]

[168 Ainda que uma divida vença juros, e
outra s j:'l gratuita , eis que esta 'exceda os juros
yea id s f o r sto extingue tado ou parle do capi....
tal, que y-encia -os juros. [h] .

I! 69 A com ensação opé....a os seus cffeitos
ipso jure; amda que o devea l' ignorasse a divida
que o seu cr: 0'1.' lhe devia. [c1 .

170 As obrIgações dos fiadores, e das hypo
thecas exfngu :m-se pela compensa,:,âo simuitane
amente coaí a o')l'igação principal. [d]

1 17 t Portanto o flador demandado póde op-'
pôr a compensaç.ão , que o devedor principal po-
der'a opl ôr. [el. . I

. j 72 Porém o cleved·oc principal, quando é
dCllland"do, não 1óde oppôr compens'ação de i
vida, que o crédo deva ao fiador f J

1 t 3 Nem lambem de divida, que lhe deva
um s~cio do crédol'-, se cste nã.o for co-réo devedol'.
[g] .

1174 O tutor ou curador demandado por di
vida sua não póde OppÔl' compensação de divida,
que o autoi' deve ao orfao. [h]

117.5 E demandando divida do orfão, não
póde o réo oppôr compensação da divida, que eUe
tulor lhe deve. [i]

---------------
[a) Ord. L. I•• T. 78 § L , L. fil1 § 1. Cod. de Compenso
[b] L. 11. lf. ~ L. 4-. Cod. de Compenso I

CC) L 4., L. 14. Cod. cod., Cod. Civ. FrarLC. art. 1.290.
ed.\ L. 12. Cod eod.
(C L. 4. , L 5. tr. de CMnpens. Vejo o 8.rt. 429. supra,
(f: Voetod [JRnd. L 16. T. 2. n. 11.

• [g] Voel ibid. n 10. I L. 10. Jf. de IJIIOlJ. re{;rt
ln] L 23. 11 de Compenso
li] Çi~. L. 23. .
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I) 76 O mesmo, que fica dito a respeilo do
tutor ou curador , é applicavel a qualquer procu
rador. Ia] .

1177 O devedor não póde oppôr ao CCSSlO-·

nario a çompensação , que podia oppôr ao ceden
te , se eIle conveio na cedencia. Pelo contrario,
sé a cedencia foi feita sem seu consentimento. [b]

I J78 As dividas que os Recebedores, The
soureiros , ou Contratadores ea Fazenda Nacional
devem ao Thes-ouro ; e as que os Thesoureiros ou
Rendeiros devem á,s Cameras, não sofrem compen-
sação. [c] •

I U9 Porém os devedores de contrihuicõ'es
ou de fóros são adn~iUitlos no The~ouro a en~on
tI'O das dividas, que o meSlllO Thesó'uro lhes
deva; sendo crédores ori-giúarios, 0U filhoS' d~l
leso rd]

1180 A.s dividas de alimentos ~ ou sejão di
vidas por contrnto, ou pOF testamento, ou por
qualquer outro modo, Jambem não adm.i lem com-o
pensação de outras dividas menos ÜlVoraveis qlle
esta. [eJ

1181 . O que é devido por causa de força ,
roubo, guarda ou deposito, iguahnente não ad
mÍtte compeRsaçâo de oulras dividas menos favo-
recidas pela Lei. [I] .

t 182 As petl"':ls pecuniarias porém, aiuda que'
fossem impostas por causa de delicto, admittelll
compensação. [g]
----------------------------~-------------------------------~------------~.

[a] Ant Fabr. itl Cod. L. '4. T. 23. der. 17. •
[b] oetL.1G T. 2.11. 5.eG.) Ilubel'adPalld.L.1G.T.2.n.l1.
[c] Ord. L. 4. '{'o 78. § 5.
[d] Alv. de lG de Maio de 1825. § l. e 2.
[e] Ord. L. ~. T. 78. § 3.
[f] Cito Ord. § 1. e 2.
[i'] L. 10. S2. ii'. de CompenseI
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I] 83- Um crime não se compensa com outro'
crime o Ambos devem ser punid9s. [aJ

1 t 8!~ Quando o de\-edor deve muitas dívidas
capazes cl~ serem compensadas com outra, que lhe
deve o crédor , a compensação surte o seu effeito
pela mesma ordem , que devem ser ÍI )puta~os os'
pagamentos, quando não ha dec aração do devedor.
[h] .

1185 A compensÇ\ção não tem lugar em pre
juizo do direito 3;dq uirido por terc('iro Assim o
devedor , que veio 11 ser cr~dor do seu crédor ,
quando a divida já esta-, a penhorada nas mâos deI
le devedor a requerimento de um terceiro ~ não
póJe oppôr cOl11pensação em prejuizo deste. [cJ

o J 186 AqueHe que paga uma divida, q.ne por
direito estava extinctê p la compensação; quando
depois executa a sua divida, não poderá, valer-se
dos privilegios e hypothecas da sua divida em pre
juizo de"terceiros , salvo ,se provar justa causa de
ignorar , que a sua divida activa extinguio a sua
divida passiva. ldJ

---__=~:J>~~=~_-

SECÇ A.Õ UI.

Da Confusão.

z..o,

1187 A obrigação extingue-se pela confu
são, quando as qualidades de crédor e devedor

--_.-----------_._-- ---.:
[aJ L 2•. 5. II'. Ad Leg. JuZ de Ada/L., Zanger de Excep. p. 3. Cap.i

8. n 90
[bJ ej a art. 1110. SUPl'U , Pothier TI'. des Obligrrlo po 3. n. 602 , Cod.:

Civ Franco al't 1297., Cad. de Pl'lIJS 10 P T 16. al'to 375. o
[c] Pothier supra n. 1>96. , Cod. Civ. Franco art. J298.
ld] POlhicr ibid. D. 601-. , Cad. Civ. Franc.-art. q99.
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J '91 Se o crédor vem a scr herdeiro de um
co-réo devedo'r, lJem pócl.e demandar os '011l:-1'0&,

'co-réos, abalimento feho da parte, que como her
deiro lhe tocal,ia pagar. {eJ.
: J192 Se'o acto óu contrato, que opéra a
'confusão, 'for revogavel , os clireilos e oh:rigações ,
q oe dclla res lllã@ , llcào sem em~ito tão s6mente ,
em. quaRto durar o aclo ou contrnto. [fJ

I J93 1>ortaoto se o direilo trausmitl:ido ao de~

vedor vier a.passar par.a outro ex vi do mesmo
con trato ou disposição, que operou a confusão ,
a obrigação do devedor tornará a reviver, [g]

} 194 Os direitos reaes tambem se extinguem
pela confusão'; v. gr. se o senhorio do prazo vier
a ser herdeiro do emphiteuta, ou se aquelle -' que

vem a reunir-se no mesmo snjeito : Y. gr. se o .cré- .
dor é herdeiro do devedor. La]

1 f 8~ O herdeiro porém pódc evitar a confu
são, fazendo inventario da }wrallça [h]

1 i 89 Pela confusão·tamb.cm o fiador da obri-
'gaçf1:o fica livre. Mas se o fiador for 11 Inleiro do
crédor -' bem póde demandar a diYÍ{la ao deyedor ,
qLle.cHeafiançou. [c] .
. 1190 e o fiadoil' Üver y>agatlo a divida antes
do crédor ser henleirq do devedor, bem póde tor
nar a pedir o pagamentQ ao crédor que o recebeo.
[d]

--------------------------
[a] L. 95. § 2. ff. de Solut.
[b] L 6. fr. de SeparaI. ° Valase. Canso 52 n.43.
[c L 21 § 3. {f dePídej.
[d] L. 71. ff. de Fidej.
[e] Pethiel' T,. desoblif{. 3.p.n. G09., Cedo Civ. Fral/c. al't. 1301.
[1) L. 2 § JlL e 19 a. de Ilae,.ed. velacl. oenrl , Boilem. inJusD.ig. I••

8. T. 6. n. 2., Cod. de Pr/Hs. I. p T. 16. art. 470. .
[g] Cito Cedo de·Pluss. ibid. art. 1~O. e 481.
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deyia a ser idão predial, vier a adquirir o p~'édio

dom Íunnte. rli1 ,
1195 Pód<i porem o sujeito, em quem se ,e·

riflcoll a conflls~ o , ronseTvur o direito e o riga~âo

real distiuctamente , lúendo csclilura de protesto
contra a mesma confusão ' [h]

r196 La uma especie J:e confusão ~ quando
o créclol' de uma certa espccie '~ll1 a obtel-a 1'01:'

diversa caus.a lucrati, a, s 111 s"'r 1,01' pagamento,
qne o deyedor lhe fizesse: e com tudo' a obl'il)'a~õ[io

deste é extÍl:lcta , porque não podem ('OIl('OlTf'1' lia
mesma pes oa , e na mesma especie duas cansas.
lucrativéJs. [c]

1 197 Se 9 cr :dor houve a cousa por compra,
ou por oulro tit do oneroso, entâo póde, del1llm
dar a eslimaçâo dcHa ao devedor. [dJ ,

§. 1 o

Da separação de bens..'
- .

1198 Eyi ta-se a confusão CO-lll a separação de
hens. Tanto o õ cré lores do defunto, como os do
herdeiro a podem 'requerer p~ra eHeito de erem
pagos os crédores da herança pelos bens da he
rança com prefcrencia aos crédores pessoaes do
herdeiro. [e1

i 199 Os legatarios "lambem podem requ reI'
I---------------------------------------.---------------

La] L. S. § 1. cr. de Servit. , L. 7. , L. 9 fI'. Cornm. p,aefl., Lobüo'
Di,., EI!f. § J'Ü98. e T,.. das Agllas § 254. e seg-.

[h] Cito COll de Pruss. Sl1pt' art 484.
[c] L. J7 O', de Obli~. • L. çj. II. de Soluto I § 6. Inst. de Legat.
Cd] L. lO. Ir. de Oblig.
[e] L. 1. e seg. fr. de Separat.
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'separação ~ se temerem que o herdeiro consmna a
herança em pagar as suas dividas pessoaes [a] I

• ) 200 O herdeiro mesmo póde aprovei lar-se
do beneficio da separação , se for Cl'édor do de
funto , e tiver melhor direito ao seu pagamento
do que os outros crédo~'es da herança > [h]

120 [. O herdeiro que tiver feito separação por
inventario legal , se for penhorado nos seus bens ,
e n'ão nos da herança , a reqperimento dos cré
<:lores da mesma herança, póde emLargar a pe
-nhol'a , comç terceiro prejudicado. [c}

]202 E desnecessaria a separação aos crédo
res.1 que tiverem penhor, ou hypotheca especial.
[d]

] 203 . Quando os bens da herança.1 ou os do
herdeiro são conhecidos, ·e incapazes de se con
fundirem uns com outros, em todo o teuJl)O se
póde requerer a separação por cada uns dos respe
ctivos crédores. le]

] 2\-4 Depois que um crédor da herança fez
llovação de contrato com o herdeiro, não póde
mais, aler-se do beneficio da separação. [fj

•----------------------

[a] L. 4. § 1. I L. 6. pr. íf. de SeparaI.
[b] L. 22. §!l. Cad dejur. de lib., aJasc Cons. 87. n. 5.
Lc] L. 5. fi. de Separat., lVlend. 2. p. L. 3. Cap. 21. n. 76. , Per. e 80-

115. Proe. Li". Not. 88!l. .
[d] HlIher ad Pand. L..42. T. 6. n. to , Cad. de Pruss. ,. p. T. 16. <l'l't.

S06. e 51 t. -
[e]·J3rllnnem. áL. t.ff. deSeparat. n 20., Domat. L. C Liv. 3. T. 2•

.See~ 2. pr. .
O] L, 1. ~ 10. fI. de Separat. 1 Cocl!. de Pruss, 1. p. T. 16. art~ áOi!
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SECÇAÕ IV.

Da lVopação -' e Delegação.

] 205 Quando o cré 01' e devedor conven
cionão de dissolver a obriga\:ão contrahida, subs
tituindo ·outra diversa, fazem uma novação pro
priamente tal. [a1

)206 Se a justão dar o devedor outro deye
dor em seu lugar, e este consente em tomar em
si a obrigação ficando o primeiro desobrigado, Ye
rifica-se uma delegação. [hJ

j 207 O crédor póoe sem consentimento do
oevedor ceder o seu credito 111 outra pessoa: mas
então é cedencia, e não delegação. [cJ

J208 Sómente pódc fazer-se novação, ou de·
legação entre pessoas, que possão contratar, ali
dame-nte. [dl

J209 Úin procurador lião póde fazer taes
contratos sem especiaes poderes , salvo sendo pro
curador de todos os b ns c 11 plella e geral admi
nistração. [er

12 JO tànto a noyação -' como a delegação
extingue a obrigação do devedor, e livra as lJYPo
thecas, e fiadores deHa. [fJ

1211 lVlas deve intervir declaração expressa
de ficar extincla a primeira obrigação: ou a nova

-------------------- - ---
[a] L-. S. , L. 28. fi. de Noval. , L. 6. Cad. Si certo pet.
[h] L. 17. n·. , L 1. Cod. de Novat.
[c] L. 1"., L. 3. Cod. de Noval.
[d] L. 3. , L. 9 , L. 31. lI". de Novat.
[e] L. 20. § t. ff. eod. •
[fJ L. 9. I L. lS. I L. 29. Ir. God.
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obrigação deye ser c.oucehida de modo, que a pri-
meira não possa .Jub i81.ir ao ln sn,o tempo. [aJ I

12 'f 2 POl:' quanlo as convenças 'p ,:,tcri res, e
adcl iClonaes de unia ohtjgaçào Cl 1 tltwida inler
prelâo-se de modo, que a prin ordiar obrj~él'ção

sobra a menor Iteraçâo possivel lbl
121.3 Assi.m, ,o fazer noyo ti' ti lQ da mesma

divida, o dar o crédor maIS ou menos esp r ao
devedor, o obrigar-se o d elloi' a agar ju 'os da
d' úda, que a ' ahi era gru IIi ta , ou ,o d, r 10VOS

fiadores ou hy )Qthecas, nada (1".'10 const.itue no
vação , nem ivra os úm iros Gadores c Lypothe
cas , ca o n~o haja d;,'clara~~âo bre isto. lcJ

121.'1 o caso d novação ex ino'uÍr a primei-
ra obrigação, o devedor não póde oppôr á lJova
ohrigação as excepções -' que podia oppôr á prime:
Ta. (dJ

1215 Bem assim o de\ eelor delegado não pó"':
de oppor á sua obrigação as excepções, que podia
oppõr o deve 1 r deleganté. [eJ

12 f 6 Âssim tal.lbem o crédor, que aceitou
a delega. 3.0, e que drsolJl'igou o ~rel('gante , não
tem recnrso contra este 'no catlO de aqllelle fallir ,
sah-o se no cOlltrato resen ou expressamenle este
direito de r curso. [fJ

J217 Em regra, se a novação é invalida, ou

[31 L. fill. Coe!. de iVOIJat. , Voel L. 46. T. 2. n. 3. , Cod. de PIUSS. 1
p. '1'. J6. art. 1,55

[h1 CiL Cod. de PI'Il.fS. 3rt. 451.
[c] PClcir. J)ec. 17. Sll'yk Uso Motl L. 46. T. 2. § 2., Voct cod. tiL.

n. 5. , Cod. dc PI'ItfS I. p. T. 16. art 452.453. .
[d] L. 33 0'. de oval.
[c1 L. 19. n'. cod. ,
[C] Arg. da L. 26. 2. a. Mandat., Voet L. 46. T. 2. n. 13. ,'PoLhier

TI'. des Oblig. p. 3. n. 5G8. , Cod. Civ. Franc. art. 1276.
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1219
pelas l.Jeis ~

l1h UTI a. lc]
12':20 Um dos co-ré-os crédorcs póde fazer no

vação , ou a ceilur delegação ao deveuor. Porém
se fizer clamno aos 0':ltros co-réos' ~ é rCl:iponsavel a
indemnisal-os. [<;I]' .

12'i.1 O crédor póde lambem fazer novação
com um dos cO-l'éos devedores ;. e fazenclo-:a , os
outros cD-réos ficão liv1' s. le]

12$."'2 Não é delegação, se o deve.do,r indica
ao érédor um terceil'() , a quem elle póde ~pedir o
pngament6 em sua ahsencia. [f]

concebida debaixo ce condição ~ que se não renE
sou, a precedente obl~igação COllserva .toda .a sua
força. laJ

12 t 8 Em contrario , se a novação é valida ,
a no"\a' obrigaçâo não podc ser impugnada com
pretexto de nâo ser legal a primcira obrigação,
lllna vez que esta valcsse ao menos nalul'almcule.
[bJ '

e a prirn·c.i.r~ obrigação fosse reprovada
a oLrigação l10vada s rá tambem ne-

--lH';CHtO"Oa:s_-

--------------------
[n] ~ 3. Jnst. Quib. modo lol. oblif(. .
[h] L. f. § I. , L. 20.. f. ir. de Ol'fc.t.
[c] L s § 7. e S. , L 1+ . L, lO. § I. if. Lld Sena/o Cons. rel/enfl.;

RoiJelll. Jus Oir;. L, 116 T ,2. n. 4.
[d] Lo 31. § o. ir. de NOl·at. , L. J3. § 12· ff. de Llr;ceplilal.
[c] yt)et. ad Palld. L 4&. T. 2. n. 5.
[f] L. fin. Cod. de Naval.
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SECÇAÕ y.

Da Transacção.

122'3 Quando sobre o direito de, uma par
te e a obrigação ela outra lia litigio , ou bem fun
dado receio de o vir a haver, a dllVida póde redu
zir-se a certeza por meio de llma transac ção. [a]

122!~ Esta convença deve provar-se por prova
literal, se oohjecto for de, cluantia ~ por que a'I;ei
a exige para ~ prova. [bJ

1295 E preciso, que es. transigentes tenhão
capacidade para dispôr das cousas, que fazem ol)je
cto da transacção. [c]

1226 O procurador não póde transigir, se
não tiver especial poder; salvo se foi' procuradol'
com ]ivre e geral administraçao , e a e,ridente uti
lidade persuadir a transacção. [d]

1227 O tutor ou cnrador não pode transigir;
sem approvação do Conselho de Família. [e]

1228 O pai em nome do filho pubere deve
transigir com approvaçJo deste: st3ndo impubere ,
deverá intervir. a approvação elo Conselho 'ele lTa
milia• [f]

1229 O marido a respeito ele quaesquer hens

[a] L. 1. , L. 2. lf. de Transfu:l., Ord. L. 3. T. 78. §. 1.
[b] Ord. L. 3. T. 59 pr. ibi-1ransnllcões.-
[c] Percz in Cod. L. 2. T. /.. n. 3. •
Cd] L. 12. , L 13 § t. fI'. de Pllcli •
[c] L. 4,. Cad. de P,' cd. ellll I'eb. mino , Decreto de 18 de IIfaio de 182.

art. 13., Cad Civ. Fmne. art 467.
[f] L. fino §3.e1. Cod. de BOIl. qllae ltTJ. I Cou•.de Pruss. 2. p. T. 2.

011'1. 171.
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de raiz , ou ainda moveis , que sejão proprios de
s~a n~ulher -' não' pode transigir sem consentimen
to desta. , se pela transacçJo largar os bens. [a]

t 2.'30 Os Procuradores da Coroa e Fazenda
·Nacional, e os Vereadores quando litigarem ~om
o DOllatal'io . do Concelho, não podem transigir
·sem autoridaçle especial d' EJRei. [b]

123) E invalida a transacção sobre alimen
tos, que se hão de vencer de futuro sem intervir
autoridade judicial com informação de que é van
tajosa aQ alimentado. Lc]

1232 Por transação pode qualquer desistir
do -interesse -' que lhe possa provir em consequen
cia de um delicto commet:tido antes : mas o Pt:0ce
dllnentp criminal da Justiça fica sempre salvo. [d]

12.'33 Porem é 'torpe pel'doar o crime'de adul
terio por dínheiro, ou outro interesse. [e].

J234 Ainda que uma sentença tenha passado
em julgado, é licito transigir sobre esse mesmo
julgado. [fJ

1235 Mas se a sentença for' ignorada de al
- gUll1 dos transigentes, este poderá requerer, que

a transacção se annulle. rgJ
)236 Tambem se pode annullar, se o herdeiro

-ou legatario transigio sobre aquillo, que lhe era

._-----
[a] Lobão Add. a Mel/aL. 2. T. 8. § 18. n. 17.
[b) L. 3. ff.lleTrallsact., Ord. Lo 1, T.66. §22., Cad. Civ.Frcl1lc~

art. 2045.
[c] L. 8. lf. , Lo 8. ele T'·an<act. , l\felio L. lto T. 2. § 12.
Cd] l\feHo supr § 13 , Cad. Civ Franc. art.20 lIG.
Ce] L 18. Cod. de Transflct J ,'junio de Transact. Cap. 7. n. 18;
[f] Stryk Us Mod. L. 2. T. 15. § 7. , Bohemer. eod. tit n. &•
.cg] L. 23. §.t. tI'. de Candirt. illtt, , Cod. Civ. }!ranc. arte 2056.

:y~



dei °c do no testamento, sem o ter visto ; estando
este em poder da outra parte ~ ue de proposito o
não queria mostrare [a)

J'Z')7 Igua ment-e Ó pode annulla.r, sendo fei- 
ta na suppos.ição de sereIl verdadeiros os documen
tos, que dep()is se conhcceo serem falsos: [b]

1238' Ou sonuo [eila em exccnção de um ti...
tulo nn1l0 ; salvo se as partes transigirão ex.pressa
mente á cerca da n.llllicláde do tilulo mesmo: ,[cJ

1239 Ou versando a transacção sob.i'e objecto,
ao qual uma das partes não tinha direito algum,
segundo se mO stra por titulos de novo achados. Ld]

1240 l)óde ser rescindida a transa,cção? mos
trandõ-se ter havido lesão enormissüTla : [e]

1241 Ou mostrando erro de calculo, do qual
a todo o temro se pode requerer emenda. [f]

- f 242 A transacção tem o mesmo ef[eito, que
o caso iulgado em ultima iostc1l1cia. [g] .

12!~,'3 lUas não liga se não as partes transigen
tes , ou seus herdeiros, e naõ a o·.tros qllaesqllcr
interessados. [h]

1244 A transacção é I'~s~ricta ao negocio de
que se tratou sem extensaõ a outras cousas ~ ou

--------------------

[a] L. 3. § I. , L. 6. ff. d", Tm.J1Sact. , L. fin. Cod. de Reb. çled.
[h] L. 42. Cod. de Transact. , Cod Civ Franc al'L 2055.
[c] Cil L. 42.. , Cod Civ. Fra c. art. 2054.
(dl L. 3~. Ir Ffl11l ercirc., Cod. de Prllsr. t. p. T. 16. art. 420. , CGd,.

Civ. F,anc. 3rt. 2057.
(e] Segundo a rd L 0\.. 'J'. 13 § G. parece, que a lesão enorme é bas

tante. ,A1~uns DD e. cluem até a IC'ão cnormissirna; com ellcs se coufor
mou o Cod\;o Civil Fraucez art. 2052. inn. Sei. L. t. Cap. 57.

[f] A[!, Barbo á L. 110. Cod. de Eu'. cale. n. I t.
[gl L' 20: Cod. dr. Tronsact.
Lll] L. ~. pr. lf. L. 1. Cod. de Transact., Ord. 3.3. T. 78. § i.
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a-o ltros casos de que. as partes naõ cogitál'ão, ou
naõ tealál' Õ. [3]

.1 '24-5 Se a Ull dos transigentes s hrcv io J 
pois da transacçaõ novo direito, aquelb na~' o im
pc 1 de usar d Ue (L)

1.4 Annullada a transacçaõ é resti.uida a
acçaõ , ou excepções a qUf'm ant~s as tinha. [c]

1247 Naõ só se pode estipular pena COCycu".

cional .contra a parte, que i npugnar a transac
çaõ : mas pode-se tambem ajuntar a clausula, de
naõ ser ouvido o impuguante sem primeiro de
positar o que l'ccebeo. cm virtude da transacç õ.
[dJ

1248 Esta clausnla suben ten< c-se- ainda que
eX1?ressamente nui) fosse es'il ubda. [eJ

1249 A transacçaõ entre os conjuges rlc h 
ver por ullo o matl'imoltio COI trahido é u a.
[f]

6ECÇAÕ IV.

Da J enuncia de direitos.

1~50 Quando aguem renuncía ao seu direi-
to sem por isso receber gratificaçaõ alguma, es~a

---------------------
(a]'Valeron de Tran{acl. T. 5. q.. 2., Cod. ele Pl'l;SS. p. L T. 16. art.

426. e 427.
[bJ Valemn ibid n. 2. e 4 , Cod. Eiv. /.<'rallc. art 2050. .
.[c] L. 96 § t iI'. de Sola. , L. 14 Cod. de Tra'l.Ç{/ct.
[d] L f 5 , L, t 6 '. dr: T,an~a.st. , L. de 31 do l\'la.io de 1774-. § l,
'(e] L. 14- Cod de Tmllsnct.
li) Cap. fin. X de Transa.ct.
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renuncia assemelha-se a uma doaçaã em favor da
pessoa obri~ada. raJ .

1251 Se o direito do ren unciante é liti gioso ,
ou duvidoso e por causa da renuncia recebe al
guma cousa , esta aSiemelha-se a uma verdadeira
transacçaõ. [bJ

1252· Em o-utro lugar se disse, que a vontade
de ren unciar deve ser manifestada com ela'reza ; e
deve mesmo provar-se por prova literal, se o di
reito renunci~do for exce'ssivo á quantia da Lei. [c]

1253 E preciso para a validade da renuncia,
que o renunci~rnte seja pessoa habil pai'a Iloc1er
alhear os seus dil~eitos. [dJ

1254 No caso da renuncia equivaler á trans
acçaõ , póde ser impugnada mostrando ter havido
lesaõ enormissima. LeJ .

1255 No caso de equivaler a compra, ou a
troca ~ póde-se rescindir , eis que se mostre lesaõ
enorme. [fJ

) 256 Assim, se 11m herdeiro se concerta com
seus co-herdeiros de naõ levan tal' os bens , que
lhe pertencem na herança por dinheiro , que estes
lhe claõ , ou por que lhe claõ outros bens de ióra
da herança, em am'bos os casos se .(leve pagar siza ;
porque no I o caso a renuncia equivale a venda,
no 2 o a uma troca' [gJ

~--_._----------'-----"'----

[a] Cod. dePntss; I. p. T. t6. arte 393., Lobão Fascicul. Tom. ti Dis4
sel't. 3. § 35.

[bl Cod. de Pruss. ibid. art. 394.
[c] ej. o art. 53. e 54. supra, Ord. L. 3. T. 59. pr. ibi- 'RenunciacJes ....
Cd] Cito Cod. de Pruss. art. 396.
[e] Cancel3. VaI'. Cap. 15 n. 213 Vej.oart.1240.supra.
[f] Ol·d. L. 4. T. 13. ~ 6. , Lobão TI. das Obrigo lecipr. § 570.
[gJ di t. das Sizas Cap. 6. § fiu.
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] 257 As re'nuncias interpretup-se restrictiva....
mente ; nem se aU1pliaõ de' uma pessoa a outra ,
nem de uma cousa a outra ,diversa. [a]

1fl58 Assim -' se a filha dótada renuncia ao
diiJ.'eito de succeder aos pais em favor de um. irmão,
morto este sem descende~Hte :Gca a renuncia sem
effeito. [bJ

t 259 Para renunciar ás excepções dilatol'ias
do processo é desnecessaria uma declaraçãa -exp'l'es
sa : basta que o réo as não allegue no tempo e mo
dg , quc a Lei determi·na. Ic]

\1260 A renuncia ás excep9ões de direita,
que as Leis concedem, invalidando certos nego
cios, não produz effeito algUlu. [dJ

SECÇAÕ VII.

Do perdão da di~ida.

1261 O cI1édor, que ,póde dispêr das suas
cousas, póde perdoar a q..ivic1a, ou por contrato,
ou eJ;,rando actos , que fação preslímir o aniJll0 de
F~rdoa'r. .

.] 262 Assim -' se -elle...dá ao'·deved@T () -escrito
- original da obrigação, presume-se perdéar-=lh.e a

divida salva a prova do co~1trario . [e]

[a] Cancersupr.~. 231. e242., Slryk Vol. 6. Disp. 7. Cap 4. n. 41.
[b] 'BrUnnem. á L. 2-4-. Cod. ele Pacto n. 7. , Lobão 1 r. das (}brig. recipr.

§ 554. e sego
[c)'Ord. L. 3."T. 40. § I. e 2. ·Vej. o art. 718 . .supra.
[d] ·0rd. L. 4. T. 18. § O. e T. 61. § O. e T. 63. § 10. Vllj. O m. 326. e seg.

supra. •
.[e] L. 2. §.1, Ir. ds Pactis, L. H. If. de Probat~
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1263 Ainda que sejão muitos os devedores

solidarios, o dar o cl'édor a l n delles o escrito
original induz vontade de querer perdoar a todos.
[a]

1~W4 Porém ainda que o crédor dê o paul or
ao devedor, não se presume por ISSO só , que quiz
perdoar-lhe a divida. [h I

J265 O perdão dado ao d vedo!' livra a seus
fia'dores : porém o per ão d,)L o a um fiador.., nem
livra o d vedor nem o' ou ~"S .adores, os quaes
sómente fic~o deson 'rados d p r e respectiva ao
fiador perdoado . [c] '

J.... 63 Se o cr'rlOl~ rece.} o (iI heiro de um
fiadol' para o li "l'Cl da ouri "a. iH) \1 jl,'soria -' de

, '7e abater eS.a quanl:a na <lI', 'a a bc eficio uo de
vedor , oe dos out 'os .a ores. ld

,__ o

SECÇAÕ VIII.

Da extincção da cous.a devic: 'to

J267 Pela extinccão da cousa devi' aca!JU
a obrigação, se a cousa'era certa'e de det l'minada
especie , e esta aeixoll de existir sem culpa do de
vedor. (eJ

--------~----_.- ---------------

[a] Pol~ier Trdes O~)lig.j)' 3. n. 572., Cod. Cív. Franc, art.128,f.
[b] L. 3. if. de PflcliS , Salgad, IJab,rr. cred t, P Cap. 29 n. ~

[c] L. 23. lf, de Pflctü, L. 15. § I tI'. Fidejus,ç . • Pothier supt'a n. 58!.
[d] Cod. Civ. Frall/:. arL. 1288. Esta. opiDião é mais benigna do que a cou·

traria, que ~egltio POlhier SUpl'. D. 582.
ce] L. 5. 11', de Reb. credo I L. 33.rf'. de Verb. ablig. , L. t07! ff. de S()(i/t.
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1268 O mes 1 O é perecer a cousa , ~ü deixav
de estar cm commercio por determinação da Lei.
Ia]

1269 .... CUuO df> :ic a uma cousa indetêrminada
entr as do .:;el ,:,cue ,v. gr, um cavallo , um
moio d -trigo, '1 ceI' a quantia de dinheiro, não
se Ji 'ra o de -edo " ~in'..1a ql e lhe morressem todos
os cava !los , q u 1i \ esse ~ o II lhe roubassem todo
o seu lrigo , 011 d'~ wiro4 b

I ~7 J Se o I cr(>cimenlo da especie devida
acontec o depois de ' r 1110I'OSO O devedor em a
entregar, é então o )1" gado a pagar o ,"alor della.
[c]

1271 Reguta-se moroso o devedor, se sem
jnsta causa refusou entreorur a cousa, tendo-lhe
s;do pedida em tempo, ainda que_ ex trajudicialmen
te. [dJ

! 272 Tambam se reputa moroso , se a obri
gação tin.Hl Ulll dia pr ciso para se dar cumprida,
'e o devedor a não cu'mprio sem causa justa. [e1

127:3 Podendo o d \ edor provar, que a cousa
teria perecido igualmente em poder do crédor , é
então desobrigado de pagar a estimação della. [f]

1::;'7!~ Presume-se, que a cousa não teria pe
recido em poder do crédor·, se era mercador, que
negociava em cousas taes. [g] . .
. 1275 Se da cousa, que lJereceo, se àprovei-

[al L. 51. a' de Yf'rb. obli~.

[bl L I. § 1 tf de n',li" pi f1f:f. I L. 1 (. Cod. Si certo pet. .
[c, L. 112 ~ I. fr. de JTer/J. nbli'f; .
[dj A~. da l. ll'lt ti de Jíel!:jul.
[el L " i. CiJcl dr. Cnl/ir. Ii com sfip., CaI'doso Pra:r:•.'mI. verb.- nfora

n 9 , PCI"CZ 111 Coei L 8 T. all n 25
[f'l L H § I Jl'. lJeprn , L. 12 § 4, íf, Ad. ex/lib. I L. 15~ § fino ff. dr:,

Relvind
[g] Pothicr TI'. des Oblig. p. 3.,tl. 028.
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tou alguma cousa, isto meSriH}, que 'se aproveitou,
é devido ao crédor . [a] I

1276 Ao devedor, que allega ter perecido a
cousa sem culpa sua, incumbe a prova. [h]

1277 Qua~ldo o devedor se responsahilisou
pelos casos fortuitos , o' perecimento da cousa não
o livra de iüdemnisar o crédol1

, [c]
1278 Em outro lugar se disse ~ que em uma

àltcrnativa de cousas postas na .obrigação , o pere
cimento de uma não livra o devedor deve dar a
outra. [dJ

eea =
SECÇA.Õ IX.

Da Prescripção.

J279 A pl'escripção é o es-paço de tempo
marcado pela Lei ~ que opéra os cffeitos; IOde
livrar o devedor ela ohrigação ; 2 o de sanar os vi
cios do titulo, pelo' qual tinha sido adquirida a
propriedade. .

A.quella 1a prescripção se chama extenctiva;
a 2" adquisitiya. [e] .

1280 A prescripção extinctiva foi introclüzi
da por se presumir paga ou perdoada a di.vida ~

qi.le POl' aquelle espaça não f&i pedida, e !Jara que
as demandas tivessem termo. [f]

[a] L..49. § 1. if. de Rcipínd. , l\fello L. 3. T. 7. § 17.
[h] L. 19, ti'. de Probat. .
[c] .L. j 3. § 5. lf. Local. , POlhier Tr. dcs Ob!íg. n. 632.
Ld] ej.·os art 157. e J 58. supra.
[e] V aldeck ati insl. § 31 S.
lO L. 5. pr. ff. Pro suo.

.;
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t 281 A. adquisi iva foi adoptada para obyial'
o inconveniente de ser sempre incerto o direito de
propricqade, [a]

.. § 1. o

n'a Prescn:pção extinctiva.'

1" 82 Em regra a pessoa oJJrigad a dar, ~u

.fazer certa cousa, ou a pa -ar a. o 1 tr<;> certa quan
tia;· quaJqllcr 'que fos e· a origenl- dn ohl"gação,
.s6mente póde ser dell).a-nd a atá trÍr ta anDO';. L b]

, 1t8 ' Os trinta annos coÍneçâo coa tar-<',,-.
desde o d~a em que () devedor e a 01 rigado il J)ugar tc]

1t8l A.té aquc11e dia , ·nã~ podendo o c 'édor
. íntenta~' sua acção, não lhe Gorre tCl11J50. Ldl

1_85 ~m favor dos impuber s dorme a. pres
cI:' pção dUl'an te o tempo da impuberdade de sorle
que se não conta esse tempo ~ [e]

1~86 Ilorél,ll eis que o varão complet cWa
torze anllos , e a femea doze" o tempo da prescri 
ção corl" contra lles; bem que pOSS~LO valer-se
do L.eneficio da' restituição. [fJ

..... .1l87 TámLem se suspende o tempo da pres-
cápção em quanto o filho está dehaíxo do poder

..d.o pai a respaitG das acções, .ql e o fiJho podia in
'. tentar contra o mesmo pai, 'ou contrà terce' ros ,

que cornprál'ão 'ao pai os hells do dito filho [gJ
·-------------~------------------7---------------------

[a] L. I if. de Usurpat. ct /•.fllcap.
[L] L. 3. Cod. de Praescr. 30. aI/II. , On1. L. L 1'-. 79. pr.
[c) Cito Ord .

• [d] L. fiu. § 2. Cod. de dnna!. except., ~ll1'k de Act. Scct. 3. l\1embr.
). Ax. 1-

- ie] L. lin. Cod. lu q//ib. causo rest. flon est nee., Ord. L.4.. T. 7fJ.
§'2. ,.

CC] Cito Ord. '.
çg] ül'd. L. 3. T.· 9. § 3., 'L~ 1. Cod. de Af/lIftl. except., Al1lh. N/sê

trtfMn~lc Cud•. de llvn.•.. m{J( ~
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J288 Da 1l1.esma sorte se snspende durante o

TIlntrimonio a respeito das acções , que um dos
conjuges podia mover contra o outro; ou contra
terceIros, UQ caso em que, se a mulher tivesse in- .
tentado contra· el1es sua acção,. ref1ec"lÍría sobre o
marido a responsabilidade. [aJ .

1289 O mesmo é se o marido tiver 'doado,
vendido, ou empenhado .alguns bens á sua con
cuhin~. Neste caso são concedidos quatro an110S
á mulher depois da morte do marido , e aos her
deiros da mulher quatro aonos depois da morte
dclla para pouerem impugnar t-ar,os c.ontratos [b]

1290 Não começa a correr o tempo da pres
cripção , quando a ohrigação é condicional, se
não desde o dia em que se verificou a condição. [cJ

1991 A prescripção da acção de evicção não
começa a correr, se não desde que a' cousa foi
"Vencida-ao pos~uidor 'deHa: [d]

J29~ nem. com~ a prescripção da acção pi
gnoraticia se não desde que o clevecloi- pagou a
divida: porcfue só então· começa a ter direito de
pedir o seu penhor. [e]

1293 Em geral 'não corre telupo da prescri
pção , em qu.anto o devedor por tactos, ou por
palavras reconhece a obrigação de pagar. [fJ

, ,---------------------
[al L. 30. Con. de Jur. dol , L. 7. §" Coei. rl~ Prac.rcr. 30. ann. , Car.

doso \"erb - Prac<t:/'iplio - n. G4., Cod. Civ. Frnnc. al'L. 2255 c 2256.
[hl ül·à L 4. T. GG. ,
[c] L 7 § '. Cod. de Pracscr. '30. ann., Slryk de dei. Membr. 1. Sect,

3. :ixiom 3 ..
rd] L. 21. Cod. de Evicl., Gusman. de Evicl. q. H. n. 12. , Cad. Civ.

FI'IU1C art 2257.
[e] J" li § 3 lf. de Pif!nor. ac/'
lf] Aq;. da L, s. § fin. Cod. de Praescr. 30. {Inn. I Stryk supro axiom. ~~
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12~4 Por quanto é l~ccessaFia_ boa fé ao (le
vedor para a prescripção lhe aproveitar . [a.]

1295 O devedor que não tem motivo aigm.;n
de Sp persuadir, que eS,tá paga a divida que e'.e
conlra11io " não póde prescrever:, ainclé\ que 11ão
tenha sido interpellado por trillta ou, mais an
nos. lo]

1296 Porém os herdeiros do devedor bem ,
podem prescrever ,.-se· em trin,ta qnnos depois da
morte daqueHe nào forão in terpellados. lc]

12097 Ainda que um' foro" ou outra prestáção
annua , que por força de testamento, on .de con=-'
trato se deva pagar, pareça· serem; tantas cüvidas
quantos os annos; com tudo uma só prescripção
de t ..ifl-ta annos assistida de boa fé é bastante
p~ra livrar da obrigação para sempre. [d]

§ 2. 0

Causas , que inte.rrompení a prescripção

1?298 O ten~po de qualquer prescripção é
cont.inuo sem se intromeLter cousa· que destrua
a boa. fé do devedor , ou possuidor [e I

1 :f-19 Se este por alguma causa é constituído
em má fé durante o ·tempo da prescripção , esta

[a.] Urd, L. 'Í. T. 79. pr. , Cap. rl~·. X. q:e Praescl'Jpt,
[bl SI." k supro axiom. 6 n 5" "I-Iem', Coccey Disp. 'de Fin. bOIl. fid. in

pm SCllpl. •

[C] ::lll"ylt sÚj"lr. , Guerra ri Ord. PI;' 407, 1) G.
[d, Esle parece o espirilo d,l Ord. L. 4. '['. 79. pr. se~undo Valase Cnns.

"9,. n G Ainda que a L 7. § S. Cod. de ~raescl', 30. Itnn. diga () contrario.
'VeJ BoI em. "d aTld. Tom. 5 Exer. 85. .

[e) L. 2 Cod. de P,aescr.· longo tempo ) Pedr.• Barbosa á L. 7. Cod. de
PI'..escl. n, 9, .

AA. ..



é inlcrrompida , c fica de nenhum, effcitó o tempo
anteriol:' á i nterrupçâo [a]

J300 Iutcrrompc-se a presÇl;jIwào pela citação
do devedor ~ sendo esta Cil'CllITLstanciada , isto é ,
acompanhada de l\lemol'ial ou l)etiçao , em que se
exponha o direito do crédor [h] .

130 I A citação perante ,o Juis de, Paz é bas
tante., cOm tanto que sej intentada a causa no
Juizo onlinario, no 'caso de 'se não effecluar a con
.ciliação . [c]

1302 . Se a citação for Bulia por falta das fóI'....
mas legues; se não for pprcs' ntada em Juizo ,
ou o réo for absoluto da instaücia , é como se não
hO'lvera interrupção [dl

1303 A citáção feita ao .originario devcclOl!'
i terrompe a rescripção do- fiador , [e}

1.'304 Se os devedores são mllitns co-réos 80-·
lidarios, um só, que seja citado, Ü1Z Cfue fique in" ,
terrompida a prescripção dos outros co-réos , ou

os erdeiros denes. [f]
1305 Mas se um dos co-réos é lllodo, e dei

xou mui os herdeiros , não basta 'a citação ele um
deBtes co-h rdeiros para se entender iuterrompida
a rescr·pção dos mais co-hel'deiros, ou dos ou
tros co-réos devedores. [g]

[a] L. 7. § I, Ir. Pro empt., L. 19. fI. Ex quib. causo nUlj., Ord:L. 4.
T.79· . L

[h] dr. Barb. i L. 3. Cod, de Prascr. n. 260. , Lobão Add. a Mello L.
3.T.L§JO.n·2.

[c] Cod. Civ. Franc art.2245.
ld] Pedro Barb. á L. 3. Cod. de Pmescr. D. 266., Cod. Cív. Frane.

:1ft. 224;.. I

[e] 1'11l1nem. á L. filL Cod. de Duob. rcú , Cod. Cív. Franc; art. 2250.
[f) L li n. Cod. de /Juob. reis, Coccey Jus CDnir L. 4 f. T 3. q. 26.
({;] BollelO. in Jus Dig. L. 4'. T 3. n 18. Cod. de PruSJ. 1. p. T. 9.

art. 5GI., Lobio Tom. 1. Fase. Diss. 4. § 44.
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. 1306 As interpcllaçães eX1rajudiciaes, em re

gra , n- o interrompem a prescripção se não nos
casos expressos nas lJc' S

1307 . Porém q lulguer acto de r.econ~ccimen

to, que.o devedor faça do direito do créclor -' é
sufficiente para interromper a pr· scripção [a]

1308 Taes são, se elle paga parte da. <.livida ;
se ped espera; se dá fiador , ou hypoth ca bens;
se paga os j.ur-os atrazados , e outroS seme111an
teso f.b]

1309 epois de completo o ten1po da pres-
cripção , os actos de reconh 'cimento das direitos
perdidos não suspendem o effeito della;' se não
se desse reconhecimento resultar fundamento· de
novo :direit.o. [c]

. J310' Assim, se o devedor depois de comple
ta a prescripção lagar , não pôde reclamar o pa~a

mento com pretexto de ignorar, q1J.e a divida es
-tava prescripta. [d]

1311 Visto q le a prescripçtto nunca aproyeita
com l1l' fé, não póde o Jui~ supprir a falta da par
te, fundando-se em prescripção, que nao foi a1
.legada. [e]

§ 3. o

Das prescrip'{ões -' que clnrlio mais, ou menos de
trinta annos.

..
13 {2 As dividas -' que se devem á Fazenda

------"-
..Ca] Duood dePrescr. p. lo, Cod. de Pruss. 1. p.~T. II. al"t. 562. , Cad.

CIV. Franc a-rt.2218.
[h] Stl"yk de ACl. Seêt. a. Membr. 1. Ariorn. 7.
[c] Cod. de Prllss. suppl'a '\I;t. bGL, Lobão Torn. 1. Fase. Diss. 4. S58.
[d] ~ancer. 1. fTar~ Cap. 15. n. 29. . ?

te] :silva d Ord. L. 3. T. 50. pr. n. ai. , Cod. CIT. Fr4nc. aJ·t. 2~~a.
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Nacional e Real sómente prescrevem por quarenta
-annos depois de devidas, ou depois de interr<Hn
pida a prcscripção.' laJ

, 13 r.3 O m,esmo espaço de quarenta allnos é
necessario para a prescrlpção das dividas -' que se
devem á Igreja. [hJ

I 3 J4 -l)orém as di 'Tidas, que se deve~ ao Pa
l'oeho , ou ao Beneficiado, ainda q'ue por causa
do Beneficio, l)reserevem por trinta' annos, por
que se não reputão devidas á Igreja, [c1

1.'315 . Em outro lugar se dist;e , que a acção
de lesão enorme prescreve passados quinze anllOS.
[dJ '

1316 Os Rencleiros da Chanc~llarla não po-.
dem demandar -as Dizimas passac}os cinco annos
depois da sentença fazer transito pela Chancellaria.
[eJ '

1.31,7 Pelos mesmos cinco annos prescrever,u
as penas de commisso em que incorrem os qu~

descaminhãO' fazendas aos Dir .it.os. (fJ
13 I 8 Os criados e criadas maiores de 25 an-- . ,

nos, que. servião por anno -' não podem demandar
as soldadas pa. sados tres aonos depois que sairão
de casa dos amos. [g] .

131 9 Se são menores de 25 annos -' começão
a correr os tl'es ann08 depois que completárâo a
quel1a idade. [h \

•

------------ --- -------------yo---
[al Ordcllaç. da Fnzellda Cap. 210. , L 4. Coçl. de Pme el", 30. all1l.

(h] uth. - Quas aeliolles - Cod, de S,:CIOS. Eccl. No\'cl. 131. Cap .. G.
(c] Po~cr T,.. des Obfig. p. 3 o G52.
[d] cJ. o at't. 257 supra
[e] Rcg. da Chanc. Tit. das Dizima,r § 22.,
[11 ASSClllo de 27 d'c Janeiro de 1748.
(g] Ord J. 4, T. 32. pr.
LfJ] Cit Ord. pr.
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1320 Se. o criado sen7 ia por niez , não póde
pedir a soldada passados tres mezes depois de sa'Ír
de casa do amo [a]

1321 Os Advogados, Procuradores, e Es
crivãcs não podem demandar seus salarios passados
ti'es . mezes depois que a causa foi seli enceada a
final. [h]

J322 O mesmo é applicavel aos l\Ieirinhos ,
Alcaides, e ontros officiaes do Juiz/? pelos sala
rios das suas diligencia~. [c] .

1.'323 Os l\If'·clicos e Cirur~iões não podem
pedir os salal'ios das vis' tas, nem os lloticarios os
preços' das receitas passadD um an110 depois da ul
tima visita, ou receita. ld]

1324 Os ~Iercadores, que vendem fazendas
fiadas ,'vendendo a pessoas particulares -' que não
ti'aficão neHas , não podem demandar o valor dél-
las passado um anno. I [e] .

1::525 Os l\iesh'es de Artes ou offieios , ,que
dão lições ·a um tanto por mez -' não podem' p.edir,
o S' lario passados tres mezes depoi:s que cessál:ão
de ensinar. lf)

1.)96 Os obreiros, que trabalhão por jornal,
não podem demandlll' j9rnaes anteriores aos seis
mezes depois que intentâo sua acção. [g]
--- - ----------------

[li] Cit Ord. ~ 1. •
[b] Ord L 1. T. 79. § 18. T. 840 § 30. T. 92. § 18.
[c] Por identidade' de raz;;o .
[dl Desid~rnlur. Não temos 1;ei , mas é dign:J de ser adoptada a do CoeI.

Civ. Fraw: art, 2272., 011 da li .Hauria, que cO[Jcede dous annos. Wesse!
(ul "Oll~t. Ullrajecl árt. 21, , Cod de Sará. Liv. 5. T. 18. § 3.

[e] Desideralur. ~ssim o determina o Cod Cil'. Franc. art. 2272. , uma
Lei dc FIesp3nha de 161,9 , outra da HoUanda de 1659., Wcssel ad COlls/~
V/lraj. art 21 , Voel L. H:T. '3-. n. 7.

[f] Desideratur. Cod Civ. Prrme alto 2271.
[gl Desideralur. ·Cod. Civ. P,an.e art. 2271. Não ha razão para que.não

sej1io igualados estes servicos.aos dos cri<1dos , em conlormidade da Ord. L. i.
T. 32. § I. •



V327 .Os estalaja.lciros , que for ecem casa ,
cama,' ou comÍllu. a um tanto POl' di , ou 01' mez ;
os pasteieiros , que fornccem comi a por outro tal
ajuste; os t,Hrerneil'os ~ que 1'01: cc 1 vinho, ou
outros .alimentos; as pad iras, e cárniceiros, que
fornecem lJão ou carne, sómente. pode n deman
dar os gastos d s seis mezes a iLcedcntes á S.la ac
ção. [a]

Vr~8 Os fóros, censos ~ e ou tras pr stações,
que d Tem ser pagas . e anuo a anHo; os alugueis
ele casas; as ren l~s on p~l õe de outros q aesquer
préJios; e os juros do dinheiro s6mente pode] 1 ser
demandados os dos cinco .annos anteriores á aecão
intentada. [h] .

]329 As prcscripções estabelecidas no art.
]316 e seguintes céssão tendo havido ajustes de
contas por es ri to , em as quaes o devedor reco
nhe.ça a divida; ou tcrido hayido citação e acçãa
l)endente contra o mesmo dévedor. [c]

) 3::39 QuanJo os devedores recorrem a estas
prescripçõcs fnndadas cm presumpção de Juga
mento , é licito ao créclor deferi.r-Ihes jurame to
decisorio soJ)rc se o pedido está ou não pago: se
rcftlSào jurar, são condemnapos. [d]

----------~---_!_~--~--..--.--

[a] Desideratur. Este artigo do Codi~o Civil Francez foi cxLlahido de
Ul~a Orceoall~a çle Lui7. XII de 15t O; II de slllnma utilidade 1 porque se tem
visl!P grandes abusos entre nós, üleeis de relnerliar com lima ticmclhalltc Lei.

[b] Desideratllr. Cod. Civ. Fralll;. art. 2Z77. l\luito se pl'ceisa desta Le&.
para obviai' a mioa de muita genLe 'Jpprimida com dcmaudas de rôros e juros
de JIluitos aonos.

[c] Cod. Civ. Franc. arL 2274., \Ve sel ati COllst. Ultrajo 3rt. 21. n.
34., VoetadJ?and. L. H. T. 3. n.7.

[11 Cito Cml. <ln. 2275., Lob:io Atid. a Mello L. 3. T. 4. § 14 u. 3. pag-o
235 , \ 'e cl supra D. 28. , ainda que llO 11. 30. seguio a 0pluiií.Q cOULTaria 1

€:?Ij1 !l qllal concorda Silva ti Oeet, L. 't, l: r.
o

3,2'.:pr, ll. fiD!
, .



[2°9]

1.'3.'3 t Este mesmo juramento póde ser deferi
do ás viuvas -' ,orfãos pnheres, ou seus tutores -' ou
aos herde'ros do ue\"edOT tendo razão de saber da
quelle negocio. [aJ

Da Prescripção adquisitiva.

L't 2 _O Titulo com que se adquirio' a pro
priedade póde ter vicio, que o annuLle , porém se
Intervier boa fé do a( Y'lirente , e posse não inter
Tompida pelo .tempo da l.lei , esta prescripção re
salvá o vicio do titulo, e a propTiedade fica legal
mente adquirida.

; 1333 São justos titulos para prescrever, a he-
rança -' o legado , a compra, a troca, a dação em
pagameHto, a doação, ou dote-, e outros semelhan-
tes. (hJ -

. 1.'334 Bém as ,im a transacção, se alguem por
virtude deHa recebe alguma çousa. [cJ __

1:335 O hercl iro não precisa de outro titulo'
para prescrever as cousas, que acha na herança -'
mais do que o ser 1lerdciro, e continuar a pos
suil-as em boa fé. [dJ

f 336 Mas provaudo-se que o defunto possuia
uma cousa por posse viciosa, ou por titulo inca-

[a] Cito Cod. art. 227[;. , Arg. ria Ord. 1.. =l. T 52. § 2. c T. á:l pr.
[b] "Vej. os Tit. íf. 1',.0 Soluln-P o emplole-Pro hacl'ede-Pro donato-Pro

dudiclo-Pro l~gal{)-Pro dote-Pro mo
[c] L.8 Cod. de Usucap. pro empl.
(dJ L. a. tf. Pro hael'ed. I Cod. de Pruss. 1. p. T. 9. art. 617,

l):a'
J.J !



}1aZ de dar' dom'nio , o herdeiro suécede nos "icio's
da ,posse do defunto. {aJ

J3.'37 O erro do possuidor á cerca do seu titu
lo, julgando-o habil para adqujrir o àominio, qmm
do por direito o não é , nada lhe aprovei~a. [hJ

1338 Assim 0,8 que r~ceherão de emprestiIno
alguma cousa, ou de arrendamen o, ou em de
posito ~ nunca a podem prescrever, ainda que as':"
sim o jlllgu:em. [cJ

1:33H .A 8sil11 tambem as pessoas inhabeis para
adquirir a propriedade de certas cousa~ por certo
titulo não as podem prescrever por virtude do titu
lo reprovado pela Lei. [dJ

.J 340 Se o titulo é uuHo por falta elas fórmas
.q~.le a Lei determina sobre pena de nuHidade,
tambem um titLtlo tal nüo basta para a prescripção
orclínaria~ [el .

1T4.1 Por quan to a' acção de nul:lidade póde
ser intentada até trin"a annos. [f] I

)342 Porém passados trinta annos de posse'
presume-se que o possuidor tem ju:sto titulo,. c
boa' fé, salva a prova em contrario. [g']

1:)4"3 O erro de facto em considerar Y. gr•.'

-- ------ ------------------
[a] L. 4-. Cod. de Usucap. pro hflel'~d. , ,L. 11. Cod. d~ Ad~. vel ret.

poss ,Thomas a H llber. "ri Pand. L. ~ I. 1. 6. , Cotl. CIV. ]i fanc. art.
2237.

[b] L. 27. , L 31. lf. de USIlI'P, ei USIl~. , L. 2. § 15. lf. Pro suo.
[c] L. 13. ir de Usurpo el USIlC. , L. 1. Cod. CommLlll de Usuc. , L. 24-

Cod. de ]{úviud -
[d] Ord L. '2. T. 53. § 5. , Cap 7. X. de Praescript.
[e] L. 7. Cod de.dgricol. ei Gensit., Bagna Res. Cap. 3Lu.l!!., Cocl.

Civ. F, anc aJ't. 2·267. .
[f] Aotooel. de Temp. le[{ài. L. 2. Cap. 94. , Silva; à Ord. L. 3, T. 75.

pr. o 2.
[s] Stryk Uso Mod. L. 41. L, 3. §2. , MoUQ L., 3: 'r. ~. § 9~
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dono' da cousa aquelle, q'w a yencleo ou tres as,,:,""
sou por j nslü titulo, n~ impede a prescripção
ordin' ria , excepto nos casos determO nados pel..
Leis; [al .

1344 Porém o erro .sobre as cousas , se as
Leis as tem retirado do commercio , não póde ser
vir de a Joio á prescripção deHas. [bJ

1.145 Não se presume titulo, ainda d"pois de
trlnta a nos, quando o direito resiste á póssc do
prescri!JClile em tul cu"o . é preciso que este· o. e .
hiba. [cJ

§. 1 o.

Da boa fé....

1,'3~ r; Em outro lugar se disse -' que a boa fé
consiste em er jl sto motívo de nos pers Iadi-rmos ,
que é nossa a cous~, que realmente póde ser
alheia. [dJ •

1347 Esta boa fé· eleve exi 'tii não ·ó no acto
de ohter o justo titulo, lUas de e urar por tO( o
o tempo , que a Lei julgou preei p para p o zu'
a presc.ripçâo. [e]

13~ 8 Se o ctunl pDS. uídor está em má fé ,
ainda que o seu antep ssu.i. 10" a tivesse boa, não

.póde prescrever: [fJ

-------_..-._-----.-------
[u] L. 17., L. 36.ff de US/lrpat el. U511C3P.
(b] L. 9" L. 24.'Í1' eoú., Cod·. de PruSJ. 1. p. T. '9. 3rt. 581 •• Cod.:

Civ. Franc. 3rt. 2226.
(c] Pedro Barbosa de Pra.~scripl ad Rubr. n. 157. e'158.
[d] ej o ;a'L 573. slIpra, L. 109. íf. de ,lTel'b. signo .
lej Cap fin, X. de Praescr., Ord, L. " T. 3 § 1. , J\1'cHo L. 3. T. 4-. § 8.

AII~er!.. 48 § L fi', de Adq, reI'. dom. , Cod, Civ. Frnnc. art :la).
[fJ Cod. de PnllS. 1. p. T. 9. art. 613 c 615., L. 43. II'. Usurp et U5ucap.

Bn ..
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1349 Se o actual possuidor adqui rio a cousa
com justo titulo e boa fé , l)orém o seu nntepos
suidor \ possuia em rpá fé, nâo pôde ajuntar o
tempo da possç do. antecessor ao tempo, que clle
mesmo tem possuido , para preülZer o terupo da
prescripção.. [a]' .

1350 . lVlas se tanto o actual possuidor , como
aquelle de quem louve a cousa , forão possuic 0,

I'es de boa fé , pôde-se juntar o tempo da posse
de um e outro para completar o tempo da pres
cripç- o; ou o actual possuidor seja herdeiro, ou
singular successor dO' antepossui-clol'. [b] .

]:35.1 Se qualquer obteve com má fé a posse
de uma herança -' não pôde oplJôr prcscripção
alguma ao proprieta.úo d.e cousas particulares.
com prehenclidas na dita herança .. [c] .

Da Posse •
.

1352 A posse para prescrever de, e ser con
tinua -' e não interrompida, paci6ca , púLlicá -' e
não equivoca -' a titulo de propl'i tario. [d]

1353 Quanto se disse nos art.. 1298 e s.eg. á
cerca a interrupção da I rescrÍ pçâo extinc1.Íva ,

, é applicavel par~ a interrupção da adqnisitiva. [e)

-------------------------~- -----------------
[a] L. 13. § fin. ir. de Adq. (Oel amitl poss., L. 2. § 17. fr. Pro empt.
[h) L. li § 1. Jf. de Divers. telJlp. /)toe p-. , L. 1. § 20. fi. Pro em"l I L.

13.' 10. eH •• deAdq IJellllJlill.poss., L. 11. Cad. de PllIesc/. long.
tempo

[ ) C d. ds PI'/l .•s. Lp. T. 9 arl. 618. ,L. 2. § 2. iu fino fI' Pro haerecl. ~

L. 4. Cu . de Prae/jcr. IOl/f{. tempo "pj. o al"t. n. supra.
[d) Cod. Civ. l'/anc. al'L 22-29. J..... lO. Co • de .Adq. eC relo posso
[c] L. 1. e 2. Cad. de Praes~r. lOl/fI. temp•.
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1354' Se o pos~midor foi eshnlhado da pos
se, e dentro do armo intentou acção de força
para ser restituído , e com effeito o foi por vir
tude da sentença, conta-se para a prescl'ipção o
tempo do' esbulho, como se nesse tempo tivera
possuído ~ [aJ

13:>5 O esbulllO sofrido por mais de anno e
dia, sem i'cq uerer !,ostitllição da posse, assim
como ín -e rompe natul'almen e esta, tambem in
tClTowl/e a prescripsào. [h]

J35 A penhora ~ ou arreslo feito na cousa
em poder do pres ri1Jente nâo intcrroinpe a pos
se, porque o penhorado 01\ arrestado conserva a
pos~e civil, por isso conta-se este tempo para a
prcscripção • [c] ,

J357 A posse tomada 110r violencia, ou clan
destinamente e os actos obrados por favor ou li
cença ele outro nâo produzem prcscripçâo aiguma.
(d]

J358 Aquelles, que 'possuem em nome de
OJltros , t'aes como o inquilino, o colono " o ren
deiro , o depositaria ~ ou proctll'ado-r, nunca pó
clem prescrever por falta de justo titulo • [e]

j 359 Os herdeiros d'aquelles, quando não
tiverem titulo. novo, com o qual possão começar-

[a) L. 17. pr. ff. de Adq. veZ amill. poss, , Domat L. 3. T. 7. Scct. 5. alto

1S.
[b) L. 5. JI'. de Usw'p. 'et uSllcap. , Cod. Civ. Frallc . art. 2213.
[c) L. 39. lr. de /ldq. vel amitt, posso , ~ilva ri Ord. L. 3. T. 8G. § 1. D.

32'
Cd) § 2. Inst de USlIcap. , L. 4. § 25. e 26. , L. 3', § 4. ff' de Dsurp. et

usucap. , Cad. Civ. Franc. art. 2232. e 2233 Vejo os 31·t 584-. e sego supra.
[e]" L. 13 n'. de Ururp. el uSllcap. , L. J. Cou. Commun, de usucap., L.

2. Cod. de Praescr. 30. all1l.
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nova prescl:ipção ~ tamhem -nãó podem prescrever
com o unico titulo de herdeiros. [aJ

1360 l)orem aqu,elle ,. que obteVe a cousa das
mãos. dos sobreditós por algum titulo habil para
transferir, a propriedade, bem pôde prescrever,
tendo boa. fé, c poss~indo o tempo legal" ~ sem
contar o tempo ~ que seus an tepossuidores possui
rão. [bJ

§ 3.°

.Do tempo da prescripção.

136] O tempo da prescripção não se conta
de momento a momento ; mas sim ]101' annos re~

guIares de 365 djas cada um , Ol: por IÍlezes regu
lares de 30 dias. Até a d 1'1' deira ora do ult"mo
dia pócle a prescripção ser interrollpida. rc\

1362 Para prescrever bens moveis· ou semo
ventes com justo titulo e boa fé tres' ~nnos de posse
são hasta ltes [dJ

1363 Porém se áquelle, que transferio a
cousá ao possuidor, a tiver furtado, .ou tomado
violentamente, são precisos trinta annos para a
prescrev~r . [e]

1364 Para prescrever bens inimoveis com

----._------------
[a] L. 11. íT'. de Divers. temp. praescr. , L 4. Cod. de PJaescr. lOIli{ tcmp.

Parece mesmo que nem rJOr 30 aUDOS podem prescrever. Valasc. Cons. \Já. D. 8.
Alile/' Lobão Fase c. Tom. f. Dis ret. I. § (ja. e sego

[h] L. 5. pr. tf. de DilJers. lemo. praesc/'. . .
[c] L. G i:f de USllp. etllSllcap., Cod. de Pruss. 1 p. T. 9. art. 5~7' ~

Cod. Cil'. Franc. arl 2260 e 2261.
Cd] Pr. Inst de U llcap •., lIiello L. I. T. 4. § 5. , Cod. Civ. Franc. arE.

22711.
[e) L. 7. Cod. de Usucap pro empt. ,. L. 11. Cod. de Adq. et ret. poss.,

L. 3. e 4. Cod. de Pmescl. ao ttlm.
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I justo titulo e boa fé sã.o necessarios dez annos entre
present s, e vin e entre ab entes. [a]
. J365 .En,;e dem-se pr sentes o possuidor da

cousa , e e verd deiro dono dellá , quando ambos
residem em mesma comarca : absentes, quando'
cada um reside em comarca diversa. [bJ .

.r 366 Se alguns annos forão presentes, e ou
tros ahsentes, ' necessari~ dobrado tempo de
absencia para ,r fazer 'os dez annos de .presença.
[c] .

1367 Par:l cs a prescripção ter lugar é neces
sario , que o :cIchdeiro dono·da cousa soubesse ..
qlle ena era su , e que o possuidor de má fé a
alheára : e cmL tl do isso. não demandasse o actual
possnidol' de lJon. é por aqueHes dez ou vinte an
nos. rclJ

13'G8 Se o dono da cousa ignora que ella é
,sua, e que o possuidor de má fé a alheo LI , . em tal
caso são' preciso::i rinta annos ao pos'suidor de bo~

fé para a prescrever . [e1
13'69 Os mesmos trinta annos são precisos

para prescrever as cousas dos menores, e os bens
adventicios do filho , que estava debaixo do patrio
poder. [f] "

1370 Bem assim para pre3crever as cousas,

---------------------------------------------------------------------------
[a] PI'. Inst. d,e USllcap. , Cod. de Pruss. I. p, T. 9. art. 620 .• Cod. Civ.

Fronc. 3rt 2265.
[bJ Ol'd. L. 4. T. 3. § 1. Por Direito Romano erão provinciaes o que entre

nós comarcas
[c] Novcl 119. Cap. 8. , Cod Civ'. Frac. art 2226
Cd) Novcl. 119. Cap. 7 Dadas estas circunstancias. é rarissilI~o o caso desta

prescripcão.
[e] ctt. Novel f 1\). .Cap. 7 Por esta Lei veio Ju tininno a dcstruir quasi to

das as presc!'; e.óes de 10 e 20 annos
[f] L. uI!. Cod. -Ú~ quib. caus. i'l integro rut. non. cil Me., Novcl 2'2. Cap.

~4.

. ".
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flue por contrato, ·ou. por disposição testamenta
l'ia 1Ínhão prohiLú~'ão de ser alheadas> [n.]

1371 A idao.e pupillar, e o trascausas, crte
acima se disse suspenderem a prescrip'ção extÍl c
"tiva ,. tambem suspendell1 a adquisi tiva. [bJ

1372 Aquelle, que comprou ao, de Teclo!' os
hens hypothecado" , ou com outro juslo tit uo e
boa fé os houve da mão dclle , prescreve-os por
d z annos entre presentes, e vinte entre a sentes;
começados a con ar desde que os hens forão para
seu poder. [cJ .

13,13 Se o comprador estiver em má fd , isto'
,é , se sabia que os bens estavão hi othecn os , em
tal caso não póde prescrever conUa o cré 01'. rd] .

1374 Se nâo obstante a alheação os bcilS .
hypothecados ficarem na mão do devedor, ou de
seus herdeiros -' o terceil',o , qne os comprou ou
adquirio , sómcllte os póde prescrever contra o
crédor hypothecario .tendo hoa fé por vinte an
110S entre presentes, e quarenta entre aLsentes.
[e]

1, 75 As acções mixtas de pessoaes e' reaes -'
como a petição de herança -' a acção ele par ilhas,
c outras semelhantes, e as em que se pede se de
clare unHo o testamento ou o conlratp tambem
prescrevem sómente por trinta annos. [f]

[a] L. 2. Cod. dc USllcap. pro empt. , L. fio § 3. Cod. Comm de Legal. ,
Wnldcck ad lnst. § 328.

(h1 L. lG. 11. de Fund. dot , L. 3. Cod Quiu. lIon obj. IOllg. tempo
prae.~e",

[c] Ord. L. 4-. T. 3. § l. , L. l. , L. 2. Cod. Si adverso ared. praeser.
opp. , ,

[d] Ctt. Ord. Styk de /let Scct. 8. Membr. 2. :IX. f. n. 17.
[e] Cito Ord., 1..7 § I. e sego Cod. de Pracscr. 30. 'UelIIO. flIlIZ.

[f] L. 7. Cod. dePet haered., L. I. § I. Cod. de dn.n. except., L. 3.
Cod. de.Praes~r· 30 ann. , Stryk supro ax. 2~ p.. 9~
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1.'376 Os bens Nacionaes c Reaes', os bens da

Igreja, e os bens das Cameras das Cidades e Vil
las sóm.ente podem ser pl'escriptos por posse de
quarenta annos • [a]

I :377 A p.osse immemorial faz uma forte pre
sumpção de terem ~ido legitilJiallente adquiridas

. as cousas em que recahe a dita posse ;' ainda que
estas sejão imprescriptiveis, com tanto que seja
po 'sivel a sua acquisição por privilegio. [b I

1378 1)01' esta posse se reputão vinculados os
bens, que por taes são tidos e possuidos desde
tempo immemoí'ial. [c]

I 379 Esta posse livra os póvos de pagarem
os generos , que' o Foral declara déverem pagar,
se por tempo Í1p.m~m<?rialos não tem pagado. [d]

1380 Não aproveita porém para que deixe!:).
de presumir-se usurarios os fÓl~OS e censos do Al
garve, quando se não apprescntem os titulos, que
os constituirão. [e].

--------.---------
[a] L. 4. Cod. de Praescr. 30 aTtn. , L. fino Cod. de FUlul. Patrim., L.

23. Cod. de Sacros. Bccles. , Nove!. 111. Cap. J.
[b] Bohcm. in Jus Vigo L. 'lJ. T. 3 n. 28. , vValdcek ad lnst. § 331 ~

[C) Ord L. 1. T G2. § 51., L. de 3_dc Agosto de 1770. § 4.
[d] Ord. L. 2. T. 2;. § t.
[c] Alv. de /1 de Agosto de 1773.

Gc.
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AO LEITOR-.

. .
Depois ela theoria dos Direitos e Obrigações en~

geral, os Direitos e Obrigações das ,pessoas , que
compõem uma família, tem ou devem ter um lugar
mui distincto em todo o Codigo Civil. Fami~

liam ~licimLÍS~ pIures personas. ~ quce sunt su19 U-.

nius potestate ~ aut natura ~ {tut jure subjectce. (a)
Neste sentido consideramos um casamento como
uma fundação de familia: seguiremos passo a passo
o pai de familias em todos os seus ,trabalhos; se
morrer antes de seus filhos estarem ~capazes de 8~·

o-overnar, dar-Ihe~hemos o favor possIvel. EUl

~m daremos por dissolvida a familia com as parti
lhas do casal. 'Os criados como accessorio de.lla..,

OrnaFí res ipsa negat ~ contenta doceri.

lUANIL. Astron. L. 3. Y. 39.

----------...----:s--------
.(a) L. 195. §. 2, ff. de Verb. signfie.

-A 1..
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LIVRO II.'

Dos DIREITOS E OBRIGACÕES DAS PESSOA.S DE,

UMA FAl\;ILIA •.

TITULO PRELIIlI A.R.

Dos NatlU'aes e ESlrtMzgeirQs.

1 As . pessoas de uma familia ou são Nacio-
llaes, ou Estrangeiros. .

2 São Nacionaes, e gozão dos direitos de Ci
dadãos Portuguezes :

1 o Os que nascerão em Portugal, ou elJl ~U5
Dominios, e que não forem Cidadãos Brasileiros ;
e isto ainda que o pai fosse estrangeir@, com tanto,
qüe não residisse em lortugal em serviço da sua
Nação. Ca) . .

2 o Os filhos leo'itimos de pai Portuguez, e os
illegitimos de mãi }>ertugueza., ainda que nasces
~em em paiz estrangeiro, se vem estahelecer o seu
domicilio no Rein{). (h)

3 o Os filhos ue pai Portuguez. nascidos em paiz
estrangeiro, quando o pai ahi estava em serviço do

.Reino, ainda que não venhão e rtabelecer -domicilio.
no Reino. Cc)

4 o Os estrangeiros l1~turalisadospor Autorida
de Real, domiciliados no Reino. Cd)

3 O estrangeiro não.naturalisado, ainda que
tenha dom.iGilio neste l=teino por mais ·de trinta all-
-------.,.,_--r-__--,.-__. ~

(a) Carl. Consto art. 7. §. 1. Paulo alilel' Ord. L' 2. 1': 5&. §. 1.
(h) Carl. Consl. ibid. §. 2.
(c) Carl. Const ihid. §. 3. , Ord. L. 2. T. 55. §. 2.
{d) Cart. Consto ibicl. ~. 4.
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nos, não adquire por isso os direitos de Cidadã~

Porl.ugu~z. (a)
4 Estes direitos são :

1 o O de votar, e poder ser votado para De...
putado da Nação, com tudo são excluídos os na
tura isados .de poderem ser votados para Deputa-
dos.· (h). .

2 O de poder occupar os cargos de Ju'stiça
e F zen a, e os Ofilcios de Escrivães e Tabel
liã s (c)

3 o O de .poder ser provido nos Beneficios Ec-
clesiastIcos do Ueino. (cl) .

4 o O e poder ser Donatario de hens da c.o:-
rôa. (e) .

5 o O de poder ser escolhido pé;lra Conselheiro
de Estado. (f) .

5 Suspende-se o ex€rcicio destes direitos, 1 o
por incapacidade fisica, ou moral da pessoa (g) ;
2 o por sentença, que a condemne a prisão, ou
degredo, em quanto durarem os seus effeitos. (h)

6 Perde os direitos de Cidadão Portu'guez :.
1 o AquelIe, que se naturalisou em paiz es.tran-

geiro; (i) .
2 o AqueHe, que sem licença d'EIRei aceita

Emprego, Pensão, OH Condecoração de algum Go...
verno estrangeiro; (j)

--""O"------------r-'--------.-...~$:
(a) Ord. L. 2. T. 55. pr. e §. 1-
(h) CarL Consto arl. 68. §. 2. ,
(c) Ord. L. i. T. 81. , L. d<' 15 de Julho de 1.671.
(d) Ord. L. 2. T. 13. §. 1. , L. de 18 de Fevereiro de 15.1'Z.
(e) Ord. L. 2. '1'. 35. pr. , l\:Iello Liv. 2. §. 8.
(f) Cart. Consto art. lOS, que c~clLle os naturalisados~
(~) C~rt. Consto _art. 9. §. 1.
( ) Clt. art. 9. ~. 2.
(i) CarL COD/it. art. 8. Si. 1,
(J) Cito arL. 8. §. 2. '

,
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3 o Aquelle, que é banido por sentença. Ca)
7 Os direitos civÍs reduzem-se aos seguintes:

1 o O poder dispôr de sua pessoa, e empregar
se na occupação honesta, que melhor lhe pareça,
ou fazer-se pai de familias ;

l2 o O poder adquirir hons moveis, ou de raiz ;
3 o O poder alhear, ou empenhar estes bens;
4 o O poder testar deHes, ou ser herdeiro;

·5 o O poder demandar o que lhe é de'\ido.
8 Os casos em que todos, ou alguns daquel

les direitos são suspensos, ou restrictos, são mar-
cados nas Leis. .

9 Em regra o exercicio dos direitos civÍs não
depende da qualidade de Cidadão. (h)

10 Em consequencia aquelle, que esponta
neamente se desl1aturalisou, nem perde a proprie
dade de seus bens, TIem o,direito de succeder a seus
pais ou parentes, nem o direito' de demandar o
que lhe é devido. Cc)

11 Ainda lnesmo que .os estrangeiros sejão
expulsos do Pteino por guerra superveniente Gom
a Nação, a que pertencem' as acções activas e
passiv.as de taes pessoas ficão illesas . Cd) .

12 Perdem-se os direitos civÍs pela renuncia,
que fazem as pessoas a que pertencião; tal é a re
l1~ncia, que resulta dos votos da Profissão Reli-
gIOsa. .

13 A absencia para fóra do Reino s~m Pas.....
. saporte a não ser para se ir alistar debaixo das han
deiras elos inünigos, que nos decla,rárão guerra,

(a) Cito art. 8. §. 3.
(h) Cod. Civ. Franc. art. 7. •
(c) Porque nenllUma Lei lbe impõe laes penas. O direito d'albiflagio nã.

está em uso entre nós, Mello L. 2. T . .2,,~, 11. e 13. '
(d) ido Arouca Alleg. 5. .
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não póde ltlais reputar-se crime, pelo qual se Ín....
corra em pr' vação dos direitos civÍs. ea)

14 São porém privados destes dir~itos os réos
de re elliãi> , que por incorrigiveis são desnaturali
sados por sentença condemnatoria. eh)

1,5 Os degredados tempnral'ia ou perpetua...
mente para a Africa ou India, não são por isso pri...
vado5 dos seus direitos civís, que sejão compativ.eis 
com o degredo. ec)

§. 1. ô

Da Visinhança -' e Domicilio.'

16 Não hasta ser naciónal para poder s;cr el
leito para os Cargos honorificos da -municipalidade,
e .para gozar das liberdades e isenções, que as Leis
concedem aos visinhos de algumas Terras. ed)

17 Tem-se por visinho de uma Cidade, Vil
la, ou Lugar aquelle, que della-, ou de seu Ter
mo é natural, e ahi móra: bem como aquelle, que
neHa tem dignidade, Oli oilicio ele Justiça, ou de
Fazenda, de que viva, e móra co 11 intenção de
permanecer. ee) .

18. Um estranho, que é mandado para uma
terra, l'evestído de um cargo temporario, ou l"e-

(a) E o que parece inferir-se das disposições do Ah'. de 9 d~ Janeiro d~
1792 , e da Carla CouSl. art. 145. §. 5.

(h) Impqe-se esta pena aosl\linistros EcclesiasLicos renitentes em cumprir :IS
sentcncas do Juizo da Coroa depois de ser fruStl'acla a pena das temporaliaades.
Cart. 1'\cg de 28 de Julho de 1G20. As Ord. L. 2. 'f. 13. pr. e T. 15. im
põe 11 me ma pena aos <{ue imp~tr~o em J.\.oma Bimeficios de J?essoa "iva., ou
Bulias e Breves contra as que forao concedldas aos Senhores ReIS destG Remo. -'

(c) 1ello L. 2. T. 2. ~. 12.
(d) Ord. L. 2. T. 56. ~. 2.
(e) Cito Ord. L. 2. T. {jG. pr.
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ogn.\'el, e que nella vive sem animo de permane-
CeI?, não é visinho della. (a) .

19 1\1a8 se o emprego é vitalicio, e requer .
l'esidencia, eis que o empregado o aceita, e vai
morar l1uquella terra, adquire visinhança. (h)

20 Taulhem se faz visinho de uma terra aquel
le, que é perfilhado por algum morador della,
sendo o perfilhamento confirmado por Autoridade
Regia. (c)

21 Da, mesma sorte o escravo na Cidade ou
Villa em que é libertado fi ca sendo vi8inho del
la. (d)·

22 I 'ualmente aquelle, que na Cidade ou
Villa se casa com mulher natural della, com inten

. 'ção de ahi permanecer. (e)
23 Finalmente consegue os direito's de visi

nho aquelle, qu"e da sua patria se mudou com sua
mulher e fazenda ,: ou com a maior parte della para
a Gidade ou Villa, oa para o termo, e estabele
cendo"':'se uhi reside pO' quatro annos continuados.'
(f)

24 Porém se ó Foral ou Costume antigo da
Cidade ou Villa exigir mais ou. menos tempo de re
sidencia, deve-se guardar este Costume. (g)
. 25 Póde-se' obter domicilio em uma terra
muito antes de têr obtido {) direito de visillho del-:
la: pois é hastante, que algUClll ahi se estabeleça

(a) Perez in. Cod. L. 10. T. 39. n' 7. ·Guerreir. Tr. 1. L. 1. Cap. 3.
n. 6. , Cod. Civ. Fmnc. art. 106 ..

(h) L. 8. Cod. de Incol. , Guerrei.r. supro u. 4., Cod. iI'. FrlUlc. art!
107.

(c) Ord. L. 2. T. 56. PI'.
(d) Cjt. Ord. L. 1., L. 22. ff. Ad illunicip. c( inc.
(e) Clt. Ord. §. 1.
(í) Cit. Ol'd. §. 2.
(;:;) Cil. Ord. §. 3. e ~.

'1



tom ~ni.mo de perllUlHeeer P{Ú~ IQgo ser replüado
:domiciliado. Ca)

~-6 O anime ele estabelecei' novo dOlwicilio ..,
e de deixa~' o que tinha, deve ser illanifest:ado á
Camar'a lUunicipul, d)Ofldc c~da 1H.11 sahe, e á do
IU,gar, onde 'yai fixar:-se de novQ. (h) .

27' Na falta daquel1a -ll}an~festação de vonta
d~., a prov:a de "tel' adoptado 110'VO 'dOJl;l.:icílio de;pen
de das circunstancias., que inc1uzào uma. t(11 prc
..sl,uupção . (c)

28 A ··mulher, clue -se casa·, paTn se entel1cler
que goza do domicilio, e foro do marido basta pro
var o Sel,l casa-m~nto. (d),

. ~9 Â. vill~Ta em q" .::I:nf-o Dão l)assa a otlíl'as
nupcias, nem rlluda de .11csj<lon~ia f;i,ca gozando do
·domioilio, foro, ·e ma.is honras ·de q·ne gozav.a o
marid-o defunto. (e)

3,0 Os cstud<'lll··'CS (pIe \"5'0 pqra outm teITa
cs-tudar., nã,o se en tende t rem animo de ahi esta
.l)e!ccer dQ~nicil.io. '~f)

31 Nem t::unb 111 os 'sohh'd,os m[llldados de
guarnição, sal 'o se lião tem casa., nem bens' al
g~uns na sua pa.tl'ia. (g)

32 O domicilio do 'filho fanulias é Q do pai
dehajxo de cujo poder está: o do menor, ou do in
tculicto de hens é Q de .seu tptor, OlJ. curadpl~. (h)

(a) Per. e.Sous. Prae. Civ. ot. 40., Cad. Civ. Franc. ad. /02 e 103.
(b) L. 20. fr. Ad il/u/liei;?' ei ineol., Cil._ Cad. Franc. art. 101~.

(c) Gil. Co.d. at·l. tOS., Zanger de Excf}flt. p. 2. çap. 1. n. a .. e s.eg.•
oet ad Pand. L. 5 T. L n. 97.
(d) L 9. Cad. de file ,.
(e) L. UIl. Cad. de lIilllie ib ei iiI quo loç. Ord. L. 2. T. 59.•§. tf).
(I) L. ·5. §. 5. fT. de fuja/'.
(g) L. 33. §. t. {l' /jd 1IJIlIzi.:ip. ei de ille.
(li) Pere~ in Cod~ L. lij. T. 3V. n. 9: elO.) Cod. C~v. Fran~. art. 108.
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~3 Dcpois de e.mancillado o fillio póde fixar
'domicilio onde 1he pareeer. (a)

34 O dom..i-cllio do criado, qne se mantem ein
casa do amo, é o do IIlC",lllO amo. (h)

35 :Pócle qualquer te·r dOI s domicilios tendo.
casas e bens em diversas tetras, c l'.csidindo era cnl
l'IlUa, Oi'a om. 01 ú:a parte.

30 Em tL'tl caso tanto·póéte s'eI' d.emundado.cm
um, como em outrô domicilio (c)

37 O degredado conserva o domicilio, que'
tinlla, se neUe tem be~ ...s; e contrahe domicilió ne
cessa rio na terra dó élegreelo , . onde C1e\ e ser de
mandado pelas obrigações ahi cOlltrahidas._ (d)

38· l'elo faoto de qualquer S2 do n:'cil,iar em
uma terra, sujeita-s~ á j l1risdicção do districto, e
a todos os encargos publíGOS, a que sfro·.gUi~Ltos o-s:
moradores. (e)

,39 Ü Juiz do' domicilio do defunto é o cóm--'
petcnte para o im-ental'iQ e pa-t'tilhas da herança,
que nelle eleio'ouo. (f)

4'0 Lisboa reputa'"-se patria e domIcilio cbnr-
lllum de todos os P-ort·].guclCS. Todos POde-ll1 ahi.
ser demandados, se ahi são eacoíltrados·. Salvo.se
mostrarem., que [orão obrigados a ir a esta Capital
por alguma Atúoridafle, ou a algum. negocio muito.
urgente·. (g)

- , ,__-:- - __~...-- . ___L_ _

(a) L. 3. , L. 't. fI'. Ad MU71icíp. , Voel arl Pal~d. L. 5. T. 1. n. tOO.
(h) Voet ibid. n. !ln. , pel". e Sousa Proc. Giv. Nola., Cad. Civ. Franc.

art. 109. .
(c) • rg. dã L. 4. CC. d'e Ea 'luod certo toc:, Zanger de Except. p-:- 2••

Cap. J. n. 05. . .
(d) L. 22. §. 3. Ir. Ad illtlllícip. et incal.
(C) A~o' d<l. L. 2!l. Cf. Ad Mtlniçip. , nrnnn~m<liJ.o á 1;. 5. Cad. de Incol.

lJ. 5., Voet L. 5, T. 1. n. 0'1'.
(I) Gucrreil' TI'. l. L. 1. Cap. 3. , ·Cod. Civ. Franc. nrl. no.
(g) Ord. L. a. T. 3~

13 1.
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, TITULO 11.
, ••-1'

Da fundação da Família."

, 41 Funda-se uma familia por um Casamenl6.
Este vinculo é ão interessante á prosperidade so,
cial, que as L is CivÍs se occupão em regular todos
os sel...J prepar torios. '

SEcÇAÔ,I.

Dos Esponsaes.

42 Cl amão e Esponsaes a promessa, que
duas pessoas de differentes sexo fazem ele se casa
rem legitimamente.

- 43 Se os contrahentes são filhos familias e
menores de vinte e cinco annos, ou menores orfãos,
d~ve intervir nos Esponsaes o consentimento do pai
c mãi J ou do tutor ou curador do menor. (a) .

44 Se o pai consente, e a mãi não, prevale
ce a decisão do pai. (b)

45 Se o pai e mãi, ou o tutor ou curador re
fusão dar o seu consentimento, os contrahentes
devem recorrer ao Juiz de Direito do dümicilio do
dissenfente para sup rir o seu consentimento. (c)

46 Est su lemento Judicial deve ser dado

(a) L. de G de OUlubro de 178'\.. §. 1. e 4.
(h) E idio á L. Titire 3. p. n. 49., Arouca á L. 9. de Sfat. homo n.

jü3., od. Civ. Franc. arl. 148.
(c) Em outro tempo os Nobres ao Desembargo do Paço, ns pessoas 00

31' mio da plebe ao. orregedor ou Provedor da Comarca. L. de 2V de _t o\'.
lJe 1775. , L. de 6 de OUl! ue 17S1! §. 4.
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com' conhecimento de causa, ouvidos SUllllllaria
mente os dis.sentientes, e as partes.

4i Se o dissendiente depois de cita40 nada
aIlega, ou as razões da sua repugnancia forem de
pouco peso, o Juiz deve conceder a Licença; ou
no ca1?O contrario negai-a com snccinta remissão ás
pl:ovas , em que na sentença especifique os defei
tos de pessoa, ou de familia, que no processo se
tenhão ventilado. (a) .

.. 48 Estes processos não devem' ser'patentes a
todos, ·nem devem passar a outras mãos, que das
do Escriyão para as do Juiz: ás proprias partes só
se ~levem dar por copia as peças do processo, que 
se forem juntando; e a nenhuma outra pessoa se
devem dar certidões de taes' autos; ant '8 findos
seis meles depois da sentença passar em julgado de
vem ser queimados perante o Juiz . (h)

. 49 Da sentença do Juiz de Direito é licito ap
pellar para a l1e]aç5.o, onde Juizes e Escrivão de
vem ter a mesma cautela de não patentear defeitos
de pessoas., ou de famílias. (c)

50 Em outro lugar se dirão as causas p-elas
quaes os pais ou tutores justamente denegão o seu
consentimento ao casamento dos menores, que são
applicaveis aos Esponsaes. (d)

51 A sentença do su-pplemento, quando.u
haja, deve ser mencionada na escritura dos Es
ponsaes. (e)

e..-----..-----------.---.---o-----#-......
- . (u) L. de G de Outubr.e de 1781. §. á.

(1) Cito §. 5.
(c) Cito §. 5. _
(d) Vejo o Ul't. :153. c sego infra.
(c) L. de 6 de Out. de 1784. S· i>:
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52 Os E$ponsaes nã-o proctuz-em acção cÍviJ ,.
se não forão celebrados por escritura publica. (a) _

·53 ão pócle mesmo, supprir-sc. a falta da es-
critura com o jurament<;l: declsorio dos Esposa--
dos. (h) .

54 Po-rém nãO', havcnd'Q' na terra ,. nem nas,
duas leguas circl1ll1visinhas Tab-ellião de Notas po
dem-se estipllJal' os Esponsaes por escrito particu
lar na presença dos pais, mãis, tutores ou cura
dores" e de guatro testemlmhas, que todos devem.
assignar com os contrabente~.

55 Um escrito destes de.ixa d'e ter validade ,..
se dentro de um mez não surte effeito, Olt não é·
reduzido a escritura pública. (c) ,

56 A escritura dos. Esponsaes eleve declarar ,.
1 o os nomes dos contrahentes, suas idades, e on
de forão baptizados; 2 o a freguezia onde são mo
radores; 3 o se são parentes, o gráo do parentes-:
co, e então se devem obriga.r dehaixo da condição
de lhes. ser concedida a Dispensa; 4 o de-ve deda-
l'ar, 'que os esposados por suas espontaneas vonta
des, e sem a menor coacção fazem., e aceitão a re
eiproca promessa de casamento; 5 o devem assistir
as pais e mãis, ou tutores. e curadoJes; ou lla falta
deHes a sentença de supplemento do cOusclltimen......
to, quando os esposados sejão menores de vinte e
cinco annml; 6 o duas testemunhas pelo menos; e
todos devem assignar juntamente· com o Tabel
lião. (d)

---------------'-----------
(a) Cito L. §, 1.
(h) Cito §, 1.
(c) Cil L, § 2.
(d) L. de 6 de Out. de 118·1. §. f. ~..,
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54' 'Se 'Os cont,rallentes ,. ou seus pais e mãis
11ltervierem por Vrocuradores, a procuração deve
da·r especial poder pa,IJU esie negocio. (a) .

5-8 Na escritura pódc -conycn ionar-se a pena
po-cuniaria, qtle ha de pagar aquelle dos esposos,
que injustamente repudiar o outro. (h)

59 Esta pena pócle sel' demaJ1da~a pela acção
oSmrnnarla de assignação de dez dias. (c)
.. ·6-0 Na falÜ.'c de convença a pena pecuniaria

deve ser arbitrada por Louvados escolhidos pelas
partes co fórme as circullsJlancias para a pena ser
Yil' de indcmnisação ele perdas e interesses. (d)

6 t As penas ele I ri ão, ou de excomm.unhão
contra o esposo r-e,pudiante não se praticão járriais.
<e)

. 62 Os maiores de sete annos. podem contra-
hir esponsaes, mas po.elem reclamaI-os depois da
idade da puLel/dade', (f)-

.§. tO'
I

Dissolussües dos Esponsaes.
, .

• 63 Os espol1saes podem-se djssolyer iJor' m.u-
tuo. conséntimento dos esposados. (g) .

64 O erro, o medo, a vi.olencia, e o dolo
assim como vicíão quaesquer contratos, tambem

------._---------------"
(n) Cardoso Pra 1:. Jud. ycrb. - Spollsa/ia - n. 13. , .Ricggel' Jus Ee

eles p. 4. §. S.
(u) L. de 6 de put. de 1'781-. §. 8.
(C) CiL L §. 7•. e 8.
(d) Cit. L. §. 8. , Lobã<;> TI', das .L1cç, Sumo §. 60í. .
(Cl Porquc augurão máo exiLO os maLrimonios coacLos. Cap. 10. e li. X.

dc Sponsal.
(f) Cap. 7. e 8. X. deSpons. impuber., Rei.túcsLuel.ilJiJ. .n. 14.
(g) Cap, ~. x.. de Spollsal.



est~; e póde ser rescindido por algum daquelles
I o ·vos.(a) .

65 . Toda a fraude ele um doo esposos, ou de
seus pais, á 'cerca do seu pa.trimonio, dá direito
ao enganado para rcfusal' coutrahir o matrimonio a....
j ustado. (b) . .

66 A. mudanca de 'fortuna de um deHes COIÍl

a qual se torne mai"s difficil a §us e1lÇào dos 'encar
bOS do matrimonio é justo motiro para o o Itro refu
sal' o contrahil-o. (c)

67 Bcm assim se a aigum dos esposos sobre-
"Veio mo estia contagiosa, venerea, ou nojosa, ou
deformidade, que posSà causar desgo'to: (d) .

68 Assim tambem se algum dos esposQs
por sua má conllucta moral.; ou vicios veio a
desinerecer a estimaçã.o das pessoas de proprie
dade. (e)

69 A má conducta anterior aos esponsaes
póde produzir o mesmo effeito, .se foi desconhe
cida do outro esposo até o tli:p1pO daquelle con-
trato. (f) .

70 A alJsencia' do €spmw para paiz longinquo,
SC!l1 animo_ de reverter logo, dá lugar á esposa para
requereI' a dissolução dos esponsaes. (g)

71 Se lnn dos esposados sem cousentimen to
tIo ontro contrahio' novos esponsaes, o repudiado

(:I) Bo \Cln. de /lct. cct. 2. Cap. I. §. 47.
(iJ) ou de Pmss. 2. p. T. 1. al't. 10(>.
(C) Cito CUlI. Ul't. 105.
(d) Cap. 3. " . de Conju1r: lepros., Cardoso Prn:r: ludo verbo - Sf/on'"

-salia - n. 20.
(e) L. 5. Cod. de Spons. , Cap. 5. X. de Jurcjur.
(I) Bcrard. J"ç. b'ccles. Tom. 3. Dissert. 2 Cap. 4-.
(g) C;lp. 5. . de SpOIlS. , Lobão /lef. Sumo §. 681.
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pódc pedir dissolução da -Qhl'igação, e a pena cou...
ycnci I ai. (a)

72 Se um dclles passado o tempo ajustado
para a celebração do matrimonio , sendo notifica
do procura ainda d'latal-o , dá direito ao outro pa-
ra retractar a sua promessa. (h) _

73 Tão havendo -~empo fixado para a celebra
ção, do matrimonio, um dos esposados não é ohri
gano < csperal' por mais .de dons anuos. (c) .

7 -1 Se ha t<>mpo marcado , aquclle dos ~spo

'os , que dei, a passar um anno s m itlSlar pela
con lu ·[to do lll<l/rimoI'o , não tem Ínais a ç"ão de
obrigar.u effecluul-o. (d)

75 Nnqu Ue caso de nã.o haver tempo fixado
para cfiectual' o casamento bem pó le um dos cspo
.sos rcquerer 39 Jn' z , que fixe tempo l;nzoavcl, pa
ra isso, o quc elle de, e fazer ouvida a outra pár'"
te. Cc) . .

7G Desfazendo-se os espollsaes scm culpa de
a gUlllU das partes, cada um é ohrigado a restituir
os dOl'latiyos, fluC tivcr recebido da outra parLe
na espcrança do futuro matrimonio. (t) _

77 O cl'reito .de pedir a pena conveI óonâl
nem se transmitte aos herdeiros, nem póde s r
exercido oontra herdorros , se a lide não tiver sido
intentada cm vida elo espo o , OlI espO'sll fallecida.
(g) .

---------------------,
(a) Coel. de PI'Il.H.1,}'l. T. 1. art. 135.
(b) L. 2. 'o·d. de SpOflS. Cap. 22. -' . cml:
() L 2. Cod. deSpons., Cad. c1ePl'ws. 2.1" 1'. 1. art. 97.
(d) Cil. Cod. Prurs. art. 12-8. , .
(c) Berm·d. .lu.r 1JccleJ. Tom. 3. Dis . 2. Cap. 4-.
(f) L. 3. Corl. d,' SpOflS., L. G. fI'. de Condw/. CIll/S. dato
(g) CiL. Cod. de Pll/SS. art. 124. e 127.

C;:.
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S l! C C A Õ n.

.Do Dote e Arras. . ,

7~ A' E:scritnra elos esponsaes costuma ajun
wr-se a proH'essa do Dote e Arras.

79 Pois sem escritura anteriOl' ao matrimonio
nã.o póde provar....se , que este fera contrahi<.lo por
note c Arras. Ca) \

80 O dole são os hens , que a mulher, ou
sem, pais,· ou parentes por conta dclla entregfio
ao marido para sustentar os encargos do lllatrimo-
:nio. (b)

81 Porém para aqueUcs IJens gozarem dos
privilegias de elotacs é preciso, que ou peja qua
lidade do casamento, ou peI~s pactos estipulados
se collija a iJ;l.lcnçüo das pa.rtcs de 'n50 seJ;:cm os
ditos bens commullicaveis como marido, Cc)

82 Se 00 mesmo acto ela promessa do dote
o esposo promette arras á esposa, suhentende-se
n~o qu<>r rem ser meciros nos bp.ns , como é costu-
me do Jleioo. Cd) .

él3 A esposa póde dotar-§le com todos seus
hens 1rcsentes e .:Cu [lros , ou só com parte delles ,
como bem lhe parecer. Ce) -

-------------------._---------------------------------~

(a) Guerreir. TI". 2. L. 7. Cnp. 10. n. :'., Lohúo Add. a !tJello L. 2.
'1'. 8. §. S. lJ. 3. , Cod. Civ. Flanc. arl. J394-

(L) L. L ir. , L. 20. Coç1. de Jur. dQl.
( ) "innio ao §. 2!J. In5l. de Ar f. n. to, Ilubcr ad Pand. L 2il. TI, 17.

Guerreir. TI'. 2. L. 7. C. JS. ll. H).
(d) Oru. L. 4. '1'. 47. PI'.
(e) L. 4. Cod. de Jur.. doto
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84 NnuGa se entende dotar-se com os bens
futuros, se não ha declaração expressa. (.a)" ,
. 85 Os hens , que ena deíxa dc fora do dote,
tem o nome de pal'aJernacs. (b)

86 Se o dote é dado pelos pais 'ou avós, dla
. ma-se profecticio.: se pOI 01 tnrs_ (r aesquer pe.s
sosa, adventicio. Cc)

87 Quando o pai e mãi dotão j 'l1tainentc
sem declarar qnilllto cn-da um dá" entende-se do
tar cada lUll metade. (.d)

88 NflO declarando, que dot~o á conta de
SHas tprças, entende-se" que d€tão á conta das
legilimas, que a dotada tem a hayer-por suas mor
tes. As te 'ças' sómente são obrigadas a perfazer o
dotc, sc este cxce~er ás' legiti mas da dotada. (e) _

89 :Es a Lei é applicavel a todas as doaçãe",.,..
que o pai ou mâi fa1. a filhos ou ftiÍ1as, ou sejào
para castllnento , ou para outros fins. (f)

!}O O dote profecticio' á conta das legitima§.
yale seUl insinuucào... c for datlo á COl:lt. elas ter
ças , 9U se for acl:VcI1ticio', deve ser· insinuado, e '-
cedendo a taj.-a da Lei. (g)- .

D1 Ouando o pai adminislra bens da filha,
e dotando-a não de Jara, se a dota ('on o~ JJe-qs
delLa ,. se con os seus, ,. enten le-se do.aI-a 011 OS

seus (iI)
92 O dote elado por conta das lcgitimas não.

-----------------.-- --,---.--,-"",
(a) Voet. nrl: Pnnrl. L. 23. T. 3. n. 5 •

. (h) L. 8: Cad. de Facl. .CMZI'. ,

(cj L 5. lI'. de .T1lI". . L. ~. lf. de- Cnllnl.
(dl.Gomes;í L. Ií!. Taur. n. 25., Me!loL.. 2. 'F. 9. §. 7.
(co) Orel. L. -l. T. (}7. §. a.
d"> Cil. Ord. L. ". r. !)7. §. 3.
(p:) Assenlo de 21 de Jlllho de 1797.
{h) L. .fill. GJd.. ,de Voto nOrTli.ss., Coo. Civ. Franc. art. 1546.

C ~.



póde ser gravado com encargos: pelo conlrnrio,
sendo elado po,r con.la da lcrça, ou sendo adven-
tlcio. (a) \

93 Se os ben dotad.os pdo pai Gt:f rnãi fOl'enl
reivindicados por terceiro, a acçâo de e icção tem
lu 'ar contra os (~otadores (h)

94 l\las ainda que seja reivindicL do o dote
adventicio 'lilJcralmeIlte dado, não podem os do
tados usar da acç-o de- evicção, salvo podendo
mostrar , que os dotadores oLr<Íl'ão com dúlo. ICe)

~5 Se o pai ou luãi prome te maior dolc, que
a importancia da iegitima , .e qne a te.rça do d ta
dor; o excesso póde ser rescindido como inoffi...
cil?so. (d) ..

96 Podem. ser dotados bens movús , de raiz,
direitos e acções, ainda que quaesq.uer destros bens
sejão litigiosos. (e)

97 Os bens vinculados não podem. ser' dotn....
dos a p"ssoa, á qual a successão elo ,iI)culo não
toque ; mas póde o ad.ministrador. dota}: os rendi-
,mentos durante a sua vida. {f)' .

98 Os bens Nacionaes , e das Order s lUili.ta
l'CS l?odcin ser dotados, iuten indo Licença Regia.
(g) - ,

99 o. dofé,. ou doa.ç~o dg bens- de p.:razo de....
ve ser noticiada ao senhorio. (h)

---------------------
(a) Guerreir. T,.. 2. L. 7. Cap. 4. n. 4. 6. e 55.
(1) L. 52. §. 1. O'. de Act. cmpt., L. 1. Cod. ele Jur. doto
(C) ~. Barbosa á L. 1. Cod de Jllr. do~

.Cd) alasc. Cons. 18.8., Perez in cod. L. 3. T. 30. n. 4
ce) Ord. L. 4. T. 10. §-.11.
(f) Carvalho de Testam. p. 2. n. 326:, OIca Qess. j,fll", T. 3. q, 8.

D. 10. .
Cp) Opd. L. 2. T. 35. §. 18,
(h) Ord. 1. 4-. T. 38. pr.
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10{) É válida a promessa d dote, ainda
(P~ se não. decl~re a quar tia 'uben Ct de-s
q c o dote será corresp.ol.id-eute ás forças (h pes
SQU, que o prom.ette, e a qualidacl'Ü da pesso' do-
tada. (3) -

10 ( COI1"isllnc1o o do!te cm Tença, JltrO, 011.

cm lUofl'Ui o de alguns bens, o marido, ou seus
herdeiros clitisolvido o matrimonio só é oLrigaclo

entreg-ar os til:ll}OS, qlle ivcr re ativos ao dote,
g n~l:O os ti· 1los -c rcndimclltO& ecebido dnrante o

. ~usamento. (h)

§. "1 o

102 O pai é oLrigado a dot-al' ao filho, li

si> casa, os f I[ elos nccessarios plra o seu staLe
I cimen o, o PUWl compra dos n teusjlios i lldispell- .
aveis ao xeL'eiciü da sua profi são. (c)

103 Da meSll~U sorle ceve dotar a fi..lIU, q.u
casa, em p.rop.9:.rçâo d'O ClL1C lhe é UCCl?S ar1 para
a bo.da, e p'lra ~ seu ~stabelec~mento,. (c)

104 Tcndo o filho ~u filha Len5 propl·jos, Oi.

dote de"Ve sair em primeiro de tw10 desles me mos
bell-8-. (e)

------_.--._-------------,.

(a) L. 69. §. "'. m de .Fllr. rlM.-.
(h) L. 7. §. 2. !T. de Jur. dot., CO-d. Civ. Franc. llrt.. 15G8.
(c) L. fiu. God. de .DtJt~ pr9mi-s~:., God. de f'rurs. 2. p. T. 2'. art.

2·3Q.
(d) Cito ~" flL~. Cod. de Pruss. ibid. art.-233. COllf,'rmll-se mais ao- nos

SQs o5~lInes., do qne a dispa içiío COlüI'lll'ia dn Cod. {:iv, P'·flnc. al't. 204.
(e) Clt. Cad. de Pruss. al't. :lH., Lobão Add. a iJlJel/o L. 2. '.r. 9. §.

5. n 4.
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105 e o ai é fn lccido, ou se carece etc
me'o , a m~' póde ser o1Jri ba la a sllpprir a b.lta da
pai, s'" ella tiver os meios. (a)

106 ovC o pai e mãi são meeiros de bens, os
dotes de em ser dados dos lJens COlmuÜns. (h)

107 Depende da 'Vontade (los pais o deter...
minar a qUl;U ia elo dote, que eHes. tem a dar dos
seus bens..(c)

. 108 l,ão querendo dota.r co·usa algum", on
cousa i~sign.ificante, o filho ou fiiha póclc recol'
l'cr ao Juiz de Paz para n.omear Co 1-celho de fa
milia, encHe sc tomar dcliberaç.ão com cquida
de. (d)

109 O Concelho de FaIllj]ia tomará cm con
sideração as razões do pai, .se cHe der juramento
de estar em stado de não poder dar o dote sem
rU-l9tl sua e dos mais filhos. (e)

110 Dado mna vez o· dote, ou ajuda de c.asn
menlo, por nenhum caso póde o filho ou filha
pedir outro, ain.da. que aquelle se perdesse sem
cul a sua. (1') ,

1- 11 Póde pedir dote o filho ou filha , tt.l.le
casou sem 'on'lau" dos pais., se o consentiment(}
foi SUl) r'uo legalment:. (g)

(a) L I·L Cod dc Jur dot .
. (!l) \'in?io ·clcct. L. 2. Cal?' 14., Voel ~. 23. T. 3. n. 15., l\Iello L.
2. 1. !) ~. 7.

(c) Cito Coc1. de PT/LH. art. 237.
(d) C~c1 de P/·ilH. ibid. ,'rt. 238. e 2:19. TIsla pl'Ovidencra é prefe~e'

:lOS pleitos concclhadus pelos Praxistas. ·"id;. Lob::ío Acld·. a i1Jeltp, L. 2. 'i'.
9. ~•.. n. 2·.

(e) Cod. rle Pl'Il«. 2. p. 'r. 2'. :lrt. 241. Os nossos Praxistas. obrigiío o
pai a provar a 'Sua iuopia. Vid. Lobão Atld. a !I1cllo L. 2. T. 9. §. 1>.
n. R.

(f) .or!. ele PrufS. ibid. ilrt. 242. Em contrario Gltcrre[r, T/~ 2, L. ~.
Cal" 5. n. 57.

(g) Lob::ío supro n. 3 •

..
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112 Tamhcm o póde peclir o filho ou fin~a
natural, ou de coito dUllado. (al

113 .Os irmãos urto tcm obrigação de d01ar os
irmãos: (h)

1 L4 Nem o fill o rico obrigação de uot,u: a
mUi, q.ue d s<.>ja casar outra vez. (')

Dos Pac/os dotaes.

115 I)ouem-sc. ajuntar ao dote todos os pac
tos em qne as partes cOllcord rem, o TI lanto qu·
não sejão oppostos aos bons costum s, ou Ú llatu
reza do mesmo dote. (d)

116 ]~ CDn traI'" o aos lJons costumcs, que o
marillo estará á oh dicnda da lllull er, que a não
poderá accusar por adultcl'io, que mn conjuge
abjnrará a lleligião .Catholica, c outros sünilhan
tcs. (e)

117' RC1'l1 assim que o marido ll~io ser<i rc '
ponsavel pelo dolo, ou culpa gr[l\'c na adrnini'·tl'a.~

ção dos )ell~ dotaes. (1') . .
118 E lic' to porém njustar, que a mulher

aun-linis rará o dote, ficnuc10 ohrigada a contribu'r
com os relldimelítos para os encargo ela ~ocicdL de
conjugal. (g) .

(a) Mcllo L. 2. T. a. §. o.
(~) Coccey Jus C,'lIl,.. L. n. T. 3. q. 4. cegundo o ssenlo de OlIa.

Abn~ de 1772 a pt'cstaçOío ele alimelltos aos irn,iíos . UIU furor u/lra ju;.,
todavia os atíll1eulos siío llInis favúrav .j .. , qlle o dole.

(c) l\lello L. 2. T, 9, ~. a.
(d) Ord. L. 4. T. 'tiL "1'. fJlj. §. ::l. T. 90. §. 24-
(e) UnheI' a<l Pand. L. 23. T. 1. 11. 3., Voct. eod. til. n. 20.
(1) L. o. Ir. de PlIcl. doi.
(g) Ih'-llUUCI;n. á L. 'J. a. de Pact .. tioI. , G\lcneir. Tr.'-.2. L. 7. Cap. 9.

n. 1.
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119 _ ~(t se aju (l'sse, f[nc os 'endilllCI1Los do
<lote lSel'ião converlidas em do e, ou que nf o po
c.lc)'ião sêr gas'los 1/0S enCL\]'Q1O'S do matrimonio s-. o
tes pactos sC'riâo HUnOS, como contl1arios á natu-
reza do do f>. (a)

120 TamlJem. é l1uHo o pado, 'lne o dolado
uão po·dcrá pedir o dote 'm t mpo algum : (L)

1 rz 1 Ou que os }lerdeiros do marido nf o se
rão ol)l·jfl·ados a l'cstilnir o dote á "iuva sobreviYD,
po' s .~ ne "iria a ficar lndotada, ou com o dole di
minuido. (c) .

t 22 .Por'm é yatiélo o pu to, qlle. o maridõ
OH seus herdcü'os lncTarúõ o ·dote, se a nmllwl' fal
lcrer primeiro, e nâo dc' xar filhos .. (d)

123 oe da mul!lf>r fl~arem {ilhos, seria ini....
fjno aqueHe pado, ql e importaria desherdu.fio dos
lUes 1)05 filhos. ((')

124 P&dc tal!1]Jem pac ar":'e, que se os do.:...
lados ]J'~ o I i~'crebn Glhos, sllccedcrá U1l1 aQ oulro
em todos, ou em a1o'\ 1.5 dos ~)(:ns, ainda qu" ()
prcd fm lo teulla ascend ntes "iyos. (1)

. 125 I)Gc1e lamhem por pacto designar-se êcr....
10 snccess r os Lens dota los no caso de não hayet
1ilhos-. (g)

t26 O pado da dalada de l' . mcim"' ,ás legi
tima dos pais dotad~H'cs camcntando--se CO'l~l o da
I(~ é uuHo; salyo se for confil'luado CORl juramento,
(' para isso haja dispensa. (h)
- ----------------~.-=;.-...../'.....=..~-....::.

(~) L. 4. I1'. de Pncl. doto
IlJ) Voct. nd Pnlld. L. 23. T. ~. 11. n.
'c) L. 2. fi'., L. b. ocl. de Pacto flol.
(d) il. L. 2. Ir. de I'acl. dOlo
e) Cot!o Ci . F/(l/le. art. 1;)89.

(J) l.obão lidá a lIJel/o L,. 2. T. 9. ~, 25. n. 2. pago SOlli
!,} 1.01);"0 ibid. n. :lo

(I,; l,ubã lbid. n. 7.



t 27 Esta renuncia quando válida poderá ser
impugnada, caso a legit.ima renunciada valha mais
que o dobro do dole, se a renunciante obtiver a
bsolvição do juramento. Ca)

128 . Aquella renuncia não inllabilita a renun'"
ciante para sncceder a intestado aos pai , se velU
a faltar as pessoas, em favor das quaes a renuncia
foi feita; nem para lleceber dos pais os bens, que
estes lhe quizerem_dei~ar. Ch)

129 Podem tambem os esposos renunciar por
pacto ás }~gitimas, que possão vir a herdar ·dos fL
U1úS, para fífüto de nâo passar III os bens da f<\

,milia de um para a familia do outro esposo. Cc) .
130 O paelo, que o pai ou mãi faça' de não

lnelhol'ar os outros filhos com a Slla ter,ça " é valio
o; mas fica-lhe salvo o direito de dispôr deHa em.

.legados ,pios. Cd) ,
13 I ' Quando o dote é dadó por pessoa, ql e

não era Qhi'igada a dótar, pócle pôr-lhe 'o pacto
revel's' vo, se bem lhe parecer, no caso de não
}laveI' .filhos. C )-

132 I Os paçtos dotaes não carecem de insi
nuação quando é incerto, se elles viráõ, ou não 1l

ímpoTtar doação. Cf)

--------------------------------------
(a)'Doull'. da'$ Âcc. 1§.·12G. Not. ~.

(b)' Cancer. 3. v,âl'. Cap. 15-. n. 17. e.H., Stryk VaI. 6. Disp.:l Cap':
'to n. G3. e-Dispo 7. Cap. 4 n.• 17.

(c) Guen'eü' 1'1'. 2. L. 7. çap. S.n. 81. .'
(d) Ag. )hrhÇls. áL. 15 ..Cod. de Pato ~. 7.• Stryk Ur. lIlad., L. 23.

T. L §. 10. , Lohão Add. a Mcllo'L. 2. T. 9. §. 25. n. L
(e) Guen·eir. TI'. 2. L. 7. Cap. 4. n. 4,7. esc". .
(f) .Cod. Civ. Fra!lc. art. 1?f5 e 1525.' Assi.m·o rafere julgado .Lob;,

Faselfi' Tom. 1. D~~serl, 3. ~. 3.0! ,pago 1-,. '.
11.·
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Dos pl'ivilefJ/oi do dote.

1.:33 Os bens de raiz (lo dote rlados sem esti
1nação., Ol1 com e~timação, que não importe v'eu-.
da, são inaliemn-eis durante o matrimonio. Ca)
. 134 J'>odem porém ser troca os por outros,
intervindo sentença do Juiz de Direito, que jul-
gue vaniajosa a troca. (b) .

135 Diz-s'e, que a estimação importa Tenda,
'Iuando foi dotada certa quantia de ~dinhejre, e
om satisfação de toda on parte desta quantia forão
dados certos prédios. Cc)

136 Se. os bens dotados esiavão obl'igados a
dividas antes do matrimonio, poden'l. ser penho
.rados e arrematados durante o matrimonio em sa
tisfação dellas. (d)

137 Ta.mbem podem ser vendidos em extre
ma necessidade para remir o maJ.·ido ou mulher
do captiveiro, ou prisão, ou para alimentos da
família. (e) , .
.• 138 Tamhem podem ser ve~didos alguns bens
do dote· para fazer reparaçõ'es de outros do mesmo
dote: que arruinados causarião maior prejuizo.
(f)

:" ....-- -4-_

(a) Pr. Inst. Qllib. nl. licet, L. uno §. 15. Cod. deReiuror. acto
(h) Be rr • elos lJesemb. do Pnco §. 40. O Juiz de Direito parece apte

para fazer as vezes do Dcsembargô dI' Paeo nesle caso.
(C) Dl'll.Dnem. â L. 5. Cod. de Jw': doto
(d) L. 1. fr., L. fino Cod. de Fund. dot., Guerreir. TI'• .2. L. G.

Cap. 2. n. 95.
-{-e) L. 7:1. §. 1. ff. de Jur. dot, L. 2J. ff. Soluto mntr, Cod. Civ.

$f'(1'/?c. art. f 5&8.
(f))•. 26. §. Cip. 'Íf. de JI/r. doto , Coel. Civ. Franc.· ;at. 1551.,



1:f9' A mulher com conscntimenta der marido
póde mesmo· com os bens do seu dote dotar alguy~

de seus filhos ou filhas elo primeiro, ou do. segundo
matrimonio. Ca)

140 Se o· marid{) e mulhér indevidamente
I 'ãlheaTem o dote -' poaem sim revogar a alienação,
·mas são resp-Onsaveis por perdas Q interesses.. áquel
le a quem enganárão . eh)
.' 141 Desde que st: efrectua o casamento ficão'
os bens do marido tacitam~nte obrigados á seguran
ça ,. e censervação do dote. ~c)

142 J)orém esta hypotheca tacita não preju
dica aos crédores anteriores do marido, que tive
rem hypothecas gcraes, ou especiaes. Cd)

143 NeJ\l tambem prej udica aos crédol'es pú
vilegiados, ainda. q.ue posteriorfis.; salvo se a mu:",
lher mesma for créd.ora privilegiada.

1.44 Será. crédora privilegiada ,. se os bens.do
eonCUTSO ti.verem sido comprados com os bens do
dote, ou se os préç1.ios dotados ti.verem sido arr.e
matados. , c o preço. deUes. fol' o oJ)jecto. do COll-

curso. Ce). . . '
1-45· Os créclores eIil. ta! caso devem swr aclmit

tidos a provar, que .o' marido em fraude .<IeUes
confessára ter recebido um dote fantastico :. e pr~
sumpções e conjecturas fortes são suílicientes par;il
aqnella prova. Çf)
----_.---.---~---------'--~

{a) Maced. Dec. 21. D. ~O. , Cad. Cív. Franc. art. 1&55, e Hi8G.
(h) Cad. Civ·. Franc. art. 1560.
(c) L. fin. §. 1. Cad. QUl pol'. in pign
(d) Gomes. á L. 50. Taur. n. 38., Vinnio ao §'. 20. fnst. de Act.

'D. 4. , Cod. Civ. Franc. art. 1572 •. Na L. 1.2. Cad. Qui Rot inping.
-foi Justiniano mais favoravel ás J11ulheres do que e justo.

(e) L. de ~o de Junho del'7'74. S. ~O. ibi - Se o dote consiste emf~
~enda.r estim.adas. Vid. Lobão Add. aMello L. 2. T. 1). ~. 19. n. 2. e-1J,

'(1) Vãlasc. Cons. 4. a. 21. C CoM, 6. Q. 12., GuerreIro ;ri'. h \t.
'3. Cap. 12, n. 10J.
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146 . A 'mulher pelo seu dote sómen{e vem a
ter preferericia áqllelles crédores anteriores, que
tive! em hTPotheea tacita , mas não privilegiada.

147 Vorém a hypothe~a tacita da Fazcnd~

Nacional, ainda que posteri9r, prefere ao dote;
por isso que -a :Fazenda Nacional sómente prefere a
hypotheea especial antel"ior de qualquer ,crédor
particular. (a)' .

1.4'8 .li... hypotheca lIos hens do marido á se- .
gurança do dote verifica-se ~os.bens, que elle ti
nha .quando effectuou o casamento, ainda que o
dote seja recelJiélo depois. (b) ,

149 Este direito hypothecario é h'ansmissivel
a quaesquer herdeiros da mulher, que venhão a
pedir o dote. (c)

150 1\'las o privilegio dê-preferir a outros cré
dores só á mulher e seus descendent~s é conceuido,
e a nenhuns outros herdeiros deU é daelo. (d)

151 Concorrendo os filhos da dotada com sua
:madrasta esta e aquelles a' req crer preferencia
pelos respectivos dotes deve prevalecer o dote mais
antigo. .

152 1\'las se os bens dotaes d? madrasta exis
tirem, ou tiverem sido vendidos, e o preço for o
objecto do concurso, esta deve preferir a respeito
dos seus bens • (e)

--------.------..,.....-------lo • -

. ,
(a) L. de 22 de Dez. de 1761. Til. S, §. 15. , Gomes á L. 50. Taur.

1). 29. . -
• (h) Perez in Cad. L. S. T. '12. n. 20., Lobão Add. a Mcllo L. 2.:
T. 9. §. ·1 9. n 6 .

(c) OIea de Cesso juro T. 6. q. 2. l Mf'llo L. 2. T. 9. §.i9. Not.
(d) 1;. uno Cad. de Prl'»ileg. dOlo , Nove]. 91. Cap. 1.
(e) Cit.·L. uno Cod. 'de Privo doto 1 llêrez in Cad. L. 5. T. 12. :ti.:

12.5. eLo 7. T. 74. n. \3, ..
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Direitos (! obrigações c/o l11,arido d cerca
do dote. I

153 O marido é a,c1ministrador dos bens do
dote; e pó e demandar os rendimentos acHes descl~

a móra na: entregà. (a)_
154 :Não é obri ado a dar caução á entrega

do dotc depois de dissol 'ido o I atrimonio, c Ivo
se a isso se obrig~u na escritura (O 'aI. (b)

155 O domÍl' o do djl1~ eiro, e dos moyeis
dados á conta de certo valor dotado, é transfcr' do
ao marido, com responsabilidade de resti tuir o tro-
tanto. (e) .

156 O perigo e co nn Q o, que ossa sobre
"ir a es -cs IJens, é por conta de I TI.ar· .0. (a)

157 o domínio dos move'· . esti 1adú', e
dos bens de raiz, reside na mu he '; o argmentü>

. ou perda corre por conta della. (e) .
158 Os bens de raiz dados eOln estimuç7 o ,

que ilÍlporte venda, não são entre n r Vc! - adcira
yenda, ncni podem ser alheados pelo Í11U ':do sem
expresso consentimento da mulher. (f) -

159 Os bens comprados com o din1Jei'o do
dote sómente (ieão dotaes, se na escritura l!ú' aI
assim foi estipuiado, e na gscritura da comFra s'e,

-------------
(a) L 20. Cod. de Jur. dot., Vulase. de Parto Cap. 29. n. 1. ~ •

Guerreir. TI'. 2. L. 7. Cap. 9. D. 1. .
(h) L. 2.. Cod. Ne Fidej. doi. tlelli~
(c) L. 10. II". de Jur. doto
(d) Cito L. 10., Guerreir. 'FI'. 2. L. 7. Cap. 9. D. 7. . _
(c) L. 30. CoeI. de Jur. dOI. Nesta Lei se re&onh6Ge sel' .ltcção o dizer;,

que o domiuio do dOle p.assa para o lTIíl.ride.
Cc) Ord. L. i. T. 48. PI'.
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declara; que estes bens são subrogados ao odinhei-
ro do dote. \ô) _

. 160 O marido deve ter tanto cuidado dos
hens do dote, como costuma ter nas suas COUS2S

111 diligente pai de iami i;:); é por isso responsa
ye pe os dap.u os proveni ntes de culpa leye. (b)

16 t ~ < lém disso igualado em direitos e obri-
gações a q a1qucr a 'ofr °Uéu·io . (c)

1ô':" Deve fazer as grandes reparações neces
5ar'as aos bC}-1s- dotaes; poréni pódeopedir a sua
indeml isação quando os restituir. (d)

163 Póde tambem pedir a indemnisação das
bcmfeitorias uteis e permanentes. (e)

164 1\1as não poderá pedir as bemfeitorias
., 01 ptuosas; poderá sim arrancaI-aso, se os he .....
de' ros as não quizerem pagar. (f)

165 A requerimento da mulher póde o ma
rido ser privado ela administração do dote, .se cahir
em pobreza, ou administrar tão mal, . que ponha
em perigo a mulher ue perder o seu dote. (g)

1GG Pelas dividas da mulher anteriores ao
casamento não póde fazer-se execução nos bens .do
dote, se não em falta de bens parafernaes. (h) _

167 Por dividas elo marido, sejão ou não an
teriores ao casamento, póde fazer-se execução nos

(<I) B~~nól. Rc.r. Cap. 22. n. 20., Lobão Add. a MeUo L. 2. T. l)~
S. 11. 11. ~. , Cod. Civ. Franc. art. 1553.

(h) L. 17. pI'. iI'. de lu/'. dot., L. fi'n. Cod. dePact. COltl/t'2t~
(C)., d. Civ. Franc. :rL 1562. o

(I) L. 'Í. , L. !L íf. de Impens. in res dot.
(c) L. 1lU. §. 5. Cod. de Rciuxol'. acto
(C) L. l). , L. o 10. ir. de 1rnpcns. iII res dot.
(g) L. 24. tI:'. S!!llll. lHatr., l\iello L. 2. T. ~. §. 2L, Cod. Civ. o

Brit·/c. ólrt. 15G3 •
. (h) l\Jora s de Exec. L. 6. Cap. S. n. &-1." Lobão I1dd. a "Me'lo L'..
02. T. ª"J. 14. D. 54.

I·



i'endimentos do dote com tanto, qlfe CQm isso a
mulher não seja privada dos sens alimentos. Ca)

168 Se as dividas dg maúdo forão Íi iía de
]10is do casan1"'nto para alimentar a fam' j, a
dem ser penhorados os bens dotae~, q ~ lt (} o
marido nà.o tem outros alglUls- bens com ue po sa
pagar. (h) . _

169 ror morte da mulher o Clot pertence aos
filhos, na falta ,dcHes aos ma,is herdeiros, u ás
pessoas a quem o do~e deve reverter confóme o
}Jacto dotaI. Cc)

170 Consistindo o dote em bens llnrnoveis ,
devem ser entregues logo. Consistindo em dinheiro
ou moveis estimados, deve ser enh'egue dentro de
um anno depois da niorte da mulher, . se não l)ll

pacto, que fixa se maior ou menor praz,o. (d) ,
171 Os frutos e rendimentos dos bens dotaes

são rateados eu'lrc o marido e herdeiros da muU1ei~

á proporção dos' mcz('s do ultiil10 aUDO, quc dllroll
o ma-h'imoJ;lÍo: coulados os annos desde o acto 'do
casamento. (~)

. 172 Os adqui ridos pelo marido,' constante o
matrimonio por dote e arras, pertencem ao marido,
se ,não ha pacto de gerem c0l11municaveis. (f)

i 73 Porém quando o matrimonio foi contra
hido ,por dote ineommunicavel sem promessa de

----------------'------------
(a) 1\for. supr. n. 53. , Lob.io snpr. n. ,')3.
(1; Lobão ibid. 11. 57. Vid. art. 137. supl'a.
(C) l\'Iello L. 2. T. !). §. 22.
(d) L. UD. §. 7. Cod. de Rei wr. acto , Cod. Civ-. Franc. a.rt~ 15G·k

e 1565.
CC) L. 7. H'. Solut. mai,.., Valasc. de Palt. Cap. 29. D. 19. , Cpd.

Civ. Franc. art. 1571.
(1';, Porque as arras súo a indenmisaçZio da muthel', que sc llMQ qui~ ex;:

l~Ôf li perd-a ou hll::ro dasocicdadc. l\'letio L. 2,. T ~ 8. S, 10.
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ál'ras, em, falta de pacto os adquiridos por titulo
oneroso evem sei' partidos entre o conjuge vivo,
e as hcrdeiI.:os do defunto. (a) .

§.•5 o

Obrigaçô'es do lJwrido a respelto dos hens para
fernaes. -

174 A' mulher pertence o direito de admi~
. '1) :strar os seus bens parafernaes, is to é, os que
deixou de fora do dote, e os que a~quirio depois.
(b) .

175 Assim mesmo não póde ir a Juizo litigat.'
s.o:t.ll licença do marido, nem alhear os inllllo eis
sem expres$o co lsentimento deHe. (c)

17(; Se a mulher constitue o marido procu
rador para a administração dos bens parafernaes,
este deve dar-lhe contas, como se fosse mandatario
estranho. ~d)

177 Se o 'marido administrou aquelles bens
sem mandato ela mulher, mas sem opposição del
la, não será obrigado., quando o matrimonIO fol'
dissolvido, ou quando a mulher lhe pedir conté,ls ,
a mais do que entregar. os rendimentos então exis
t ntes, e não os que estiverem consumidos. (e)

:~) Nestc caso conrómla-5C á hoa razrío a opinião de GilTI1ma, Valasc,'
Coru. 103. c Lobrío Add. a Melln L. 2. T. 8. §. JO.:n 2.; porque
:15 Arras são o signal de qll a mlllbcL' renunciou aos adqLlirilllos, conteu,:
tando-se com lias. Sc a5 n;~o ba, resulta a commuuião.

eh) L. lia. Cod. ·de Pact. COIlV. , Cod.. Civ. Franc. art. 1576.
(c) Ord. L. 3. T. 47. eL. 4. T. 48.
(d) Cod. Civ. Franc. art. 1577.
·e, Gomes áL. 5.0' TIIUI'. n. H. I C.od. Civ. Franc. ~t. 1578).



178 Se o TIlarido administrou aqueUes bens
com rcpugnancia da mulher, é responsavel ainda,
pelos rendimentos consumidos. (a)

179 Administrando-os, deve ter tanto cui
duelo delles como dos seus proprios pena de respon
sabilidade. (h)

180 Se os hens forem .llloveis, e a 111ulher
-consente que elles sejão empregados nos uSO's do
mesticos, não é o marido responsavel pela deterio;-,
ração, que tiverem com o uso. (c)

181 Os ]Jens do marido estàa tacitamente
ohí'jgados á indemnisação dos bens purafernaes:
mas a mulher não tem preferencia a outros crédo
res do' marido. (d)

Das Arras~'

182 As arras é a promessa de certo lucro ~

que o esposo faz á esposa para o caso de ella lhe
sobreviveI'

183 Se o esposo é de menor idade, pará a
yalidade das alTas deve intervir a appro~ação de
seu pai, ou curador. (e)

184 S~ o esposo tiver. já descend ntes'legiti
mos não póde prometter arras excedentes á sua
tei'ç-a, aliás o excesso é julgacTó' inofficioso. (f)
--------------~------'-

(a)1 L 17. Cod. de Vomito irlt·. ;)il'. el LlXOI'., Cit. Cod. Franc. art.
157D.

(b; L fio,. Cod. de Pncl. cnn'\).
(c) Guerreil·. T,. 2. L. 7. Cap. 13. n. 2G. e 27. l Lobão Add. al}Iel-

lo L. 2. T. 9. §. 15. n. G. . . .
(d) L. 20. Cod. de Jure dOl., Lobiíd a lIIello L. 2. T. 9. §. 19.

n. 8.
(C) Portu~. de Von. L. 1. PraeI. 2. §. G. n. 25., Guerreir. TI'. 2" L;

7. Cap. 7. n. 00.-
(ü.Ord L. 'L T. 07. ~. I.
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de arras não exige insinua-
(h)
demandadas não só pela

1~j) TaIUhcll1 s'c desfalcão as arras ,ile o dote
u·ão chegou a 'ser pago Íntei.raníentc; 'Ou se alguns
dos bens dotaes ·forão reivindicados por tercei-
ro. (a) _

186 Por quanto as aTTâs nãe podem e.x.ceder
á terça parte do do te. (h)

187 Se o do te consiste em um vinculo ina
lienavel, ·a renda liquida de dez annos é o capital,
ao qlial devç.ll1 co;rresponJer as arras. (c)

188 E nu1la a proll:).essa de arras de nma ca
mera cerrada.., ou -de outra cousa incerta e incapaz
de ser liquidad'l. (d)

189 l\:1as podem -consistir as arras em certa
prestação anl1ual, que será dada á eS.posa quando
'Viuva , ou o domínio de CeJ.'toi e designados bens.
(e)

190 O esposo não .póde obrigar á prestação
das arras bens da Corôa e Ontens, ou vjnclllado~

iQlU licença Regia. (i) -
191 Esta licença porém nunca se concede,

se nfio em falta de bens allodiaes, ou emphiteuti
coso (g) -

192 A promessa
ção para a sua valid1idc.

193 Podem ser

(n) Ord. L. 4-. T.~17. ~. 1.
(b) Cito Ord. L. '4. T. 47. pr. Alr,umas vezes, se dispcnsava csta LlÚ

havendo Consulta do Desembargo do I ~ço.
(C) Re~. das Di~i11las de J6 de Janeiro de J589. §. 7, Yalasc. COIlS.

IG. n. 10.
Cd) Ord. L. 4. T. 47. pr.
(e) Vid. Lobr.o Adrl. Q Mello L. 2. T. 9. §. .29. e seg.
(I) Ord. L. 2. T. 35. §. 20. ,-Cart. Reg. de 20 de Fevereiro de 1640.'
<'!D Portug. de J)OIl. L. 2· Cap. 11. 11. J03.
<<,:\ LoLfio Fnscic. Tom.. L Diss. ~. ~. 28. e Add. II. lI1ello L. 2. T. S';

~. 3' .Not. . - -
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Ino1'te natural do marido ,. mas ainda pela morte
civil, ou quando todos os. seus; bens, sejão confisca
dos. (a}

194 })erde a mulher as arras, se é·condem
nada por adultera. (b)'

195 Não as pe11de por passar a segun4as nu
peias, salvo se hOlH·e pacto- de cessarem tornaml()
ena a casar. (c)

196 Se as arras consistem em propr'edado ,
c;lue lhe proveio do defunto marido, nüo a póde
deixar a filhos do. segundo matrimonio_ tendo-os d.\}
primeiro. (d)

.
Dos. ApanafF~(Js;

t 9:7 Quando a esposa é filllU legitima de pai',
que tenha .Fôro de ))loço Fidalgo, ou outra maiOF
qualidade de nebre7.u, pód o esposo prometter-Ihe
apanagio .para ()o caso de ficar viuva, equivalente
á decima parte das rendas de sua casa. (o)

198 Póde promettel'-se o apanagio, ainda
que a esposa não leve dote. (1)

1ü9 Por morte do mal'id() .a esposa viuva é
mantida na· posse de todos os bens da casa, em
quanto lhe não- é adj.:udicad(). o prom.ettido apana
gio. (g}

--.---------------------~~..- -
(a) O,·d. L. ó. T: G. §. 20.
(h) Ord. L. 5. 1'. 2-5. §. 6.
(e) Yal~sc. COTls. 16. U. 6., Portug•. de Don. L. 1. Praelud. 2. §. e.

D. 17. -
Cd) Portul;. ibid.• Lobão Adtl. a.Mello L. 2. T. o. §. 31 • . 2.
(e) L. de li de Agosto de lí(jf. §. 7., L. de 4. de FevereirodeJ7.8Jj.

,. 5.
~ (f) L.. de. li de AflOSlGo de 1761. §. 1.

{g) Clt. ~. 7..
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20Ó Esla' adjudicação· é fútil de plano iJe1a
verdade sabida sem outros termos judiciaes mais
que os nccessarios para computar as rendas da
casa. (a) .

20 t Se. a casa tem bens allocliaes e prazos,
pelos ínais liquidos e solidos se lhe devc fazer a
adjudicação.. ~ J a falta delles pelos bens vincula
dos: e na falta destes pelos bens da Corôa e Or
dens ·sein necessidade de dispensa Regia. (b)

202 O usofruto dos bens assim adjudicados
sómellte dura em quanto a viuva é 'Viva, e se nâo
tonia a casar. Cc)

203 Se o esposo el~a filho familias, e faHccco
antes de ter succedido na casa de seus pais, a
viuva, tenha ou não filhos, sómcnte tem direito
durante a vida do sogro senhor ela casa ás mezadas
promettidas na escritura esponsalicia para seus
alfinetes, em .quanto se çons.ervar v-iuva. (d)

204 Por morte do sogro, ou do senh.oi' da
casa, então em lugar dos ditos alfinetes se lhc.
adjudica o apaungio da d.~ci~lla })a.l'te da renda da,
casa. (e)

205 Concorrendo na ll').CSRlll casa duas ylln·a.s,
sogra, e nora, ou cunhada's viuvas de dous ir
mãos, a so.gra, ou a vi~lva do primogenito ha
verá o apanagio, e a outra ós alfinetes, em modo
que a mesma casa não seja gravada ao meSI)lO tem
po com dous apanagios. (f)

206 Tanto os apan;J.gios, como os alfinetes

~-------.-.--------------.-----~--~-~~~------~-~~-\

(aJ Cito §. 7.
(b) Cito §. 7.
(c) Cit. L. de 17 de Agosto.
(d) L. ele 4- de Fevereiro de 17GS S. 1
(o). Cito L. de 4- de Fevereiro §. 2.
(1) L. ele 4, di :F'Gycrciro de 17 G5. S. 3.
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sãu cobrados' executívamcntc á vista da escr! tum
espol1salicia; quaesquer Emba1'90s que se opponhr o'
'são discut.idos sem suspensâo. \,"1)

S E C C A õ BT.

Dos paCtos -' que excluem, a commztnicaçr!.o
de bens. . .

207 Ainda que não haja dote e arras, bem
podem os esposos ajuslar, que não haja commu
nicação entrc elles de todos, ou de alguns de sens
bens. (h)

208 Estes pactos devem ser estipulados por
escritura an terior ~o casamenlo para não serem
reputados como doações entre casados. (c)

209 ])actuando os esposos simplesl11..cnte, q·ue
não haverá commuLicação d bens entrc elIes,
subentende-sc quc o do lünio dos bens da mulher,
e elos que depois de c suda herdar, ou adqajrir
por titulo lucratiyo será llCOD1J unicavcl com o
.marido; e Ilice versa. (d)

2.10 PoréJn os bens adquiridos durante o ma-
trimonio com os rendimentos commu , ou com a
industria e trabalho dos conjl1ges vÍráõ a ser com-
l11uns. Ce) '.

-----------------------,
(:I) CiL L. §. 4.
(h) Ord. L !. 'f. 46. pr. .
(e; Strzk Uso lIJod. L. 23. T. 4. §. L, Voet. eod. Lit. n. I-
(d) Gama Dec. 358., Per. Dec. 53. n. 14., Gomes á L. 53. Taur. n.

72. , Voet. L. 23. T. 4. n. 28.
(c) Garcia de Conj. acquaesl. n. 3., Lobão Add. a Metlo L. 2. T. a.

~. 10. n. 2. I CQd. Civ. Franc. alt. 13V3. I H01. e H9,.
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211 Isto mesmo se suhel tende no caso de
l l slare 11, que intentão casar-se confórme o Di

'e'to C'Vl, (a)
2 O mesmo sc 81 hentendc t~l1nbem, quan

do pactuarem, que dissol riJo O Câsamento sem
filhos, os bens com qu cada um enlra rever c

. ráõ para a sua familia, ou para seus herdciros . (h)
213 1)01' este pacto de reycrterem os bens

para a família de cada um dos esposados n.ão se
entende estipulado mll ficleicommisso convencio
nal, pelo qual os pactuantes fiquem tolhidos de
}Joder alheal~ os bens, ou testar delles. \c)

214 Por quaesq.ner outros paetos antenu
pciaes, que s jão in.com,pativeis com a commu
nicação ele bens entre os conjuges, se póde in
ferir, que elles qu-izerão casar, não segundo o
costume do Reino, mas confórme o Direito Ci-
vil. (d)

215 Assim, se depois dos esposados declara
relU os bens, com que se doLão, clecJararem qU€
os adquiridos serão eommuns; infere-se que os
com que se dotárão serão incommunicaveis.. ~e)

.216 Se aj ustarem que a esposa não· tera parte
nas perdas, e dividas, que s~ fizerem durante' o
matrimonio, infeI'e-se que ella q,uiz resalval' os
'seus bens, sem ter parte nas. per-das., nem n().8
adquiridos .. (f)

217 Sem embargo dos pactos, que· impedem

(a) Vid. Stl"yk Us. !IIar{. L. 23. T, 2. §. 95.• Valasc. Canso 103.
(h) Pcg.~ Far. Cap. 36. n; 5. e :., "oet. ad Pand. L. 2.3. or. 4', ii.

"72., Lob"o a .Mella 1.. 2. T. 8. ~. 9. n. 8,
(c) oet. ad Pand. L. 23. T. 4. D. 63,.
(d; Guerreir. Tr. 2. L. 7, Cap. 15. n. 31'. e 32.
ce) Voet. supro n. 28.
(f) Mor, de Exe~. L. 6~ Cap. 8. p.. 64., Voet. supra n. 48. c 11...
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a communicação dos bens, não entéhde por elles
privado o marido do direito de administl'ar todos
os bens da mulher, e de arrecadar os rendimen
tos com Q encargo de sustentar os do matrimo
nio: (a)

218 De tórma que o marido durante o ma
trimonio tem os direitos c ohrigações de um uso
frutuario a respéito daqueHes bens. (h)

2 f 9 Se estipnlal'cm pórém que entre ellcs
haverá separação de bens, subentende-se que a
mulher administrará os seus bens, sendo com tudo
obrignda a contrnmir, para os encargos do matrimo-
nio. Cc) J

220 Neste caso se a mulher deixar a admi
nistração ao marido, quando ella a reclame, só
mente lhe poderá l,edil' os fl'ulos e rendas existell
tes, mas não o que estiver gasto. Cd)

22 f E não obstante a separação de bens con
,'encionada, nem o marido póde alhear o~ seus
hens de raiz sem consentimento expresso da lllU

lher, nem esta 08 seus sem o do marido. Ce)

§. 1 ~

Dos adquiridos.

222 Não havendo communicação de hens

(a) Cad. Civ. Franc. art. 1530., Cad. de Pruss. 2. p. T. I. art. 20':;.
(b) Cad. Civ. Flanc. arl. i&31. e .1533., Cad. de Pruss. supro orr.,

2<11.
(~) Coel. Civ. F ranc. art. 153G, e 1537. Este paclo equivale ao ajUJite

de serem paral'ernaes lodos 03 bens lia mulhel' sem comJnllllica<;"o de brns.
(el) Brul1llcm. á 1•. 27. Cod. de Don. mt. vir. et uxor., Guerreil'. Tr.
• L. 7. Cap. 13. n. 25., Cad. Civ Fra}7c. art. 1&89.
tl Ord. L. 1.. T. 48. pr., CCJ~. Cil', Franc. art. 1á3~.
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~mtrc os conjugcs , evem fazer inventario OH es-
critura dos bens que cnda UIl leva para o casal

22:-' Na falta daquelle (Gcmnento, OH de
<:> ltru. p ova, que taes ou taes bens crão de um
dos con51ges autcs do casamento, presumem-se
ad.rfl1 i6dos. (a) ,

224 Todos os reI clirucntos de quaesqner bens
de um o 1 outro conjngc vencidos ou recebidos
durante o matrimoni.o são adquiridos. (h)

225 As roupas ele uso: commum, como são
\::JS de cama e mcza, são adquiridas. Os 'Tfstic1os
comprados para caela um entendem-se incommuni
caveis. (c)

226 As bemfeitorias feitas no'8 prédios de um
(los c'Onjlcl-ges scnd.Q pe1'111.:mcntes tamhelill se repu,...
tão ad-quiri.dns. (d) .

227 ·e o prédio d.e um é ,cuctido, c com o
I reço ~ GOn1!Jrado outro sem 'declaração ,de ficar
suln'ogado no luga.r do vendido, o compl'ad<:> é
adqu~ri.do, mas sul)sisle a obrigação de indemuisal!
o outrQ conjllge dono do pTédio \"Oendido. (e)

228 Se o prédio de um conjuge é dado em
iroca de outro, es{e fica ipso jure subrogado ;
salva a inc1emnisação, se foi daelo algum dinheiro
i ara esta acquisição. (f)

2.t. 9 A mesma indcmnisação se deve fazer, se

_._-------------------,--
('I C 111. ;i L. 50. Taur. n. 70.• Cad. de Pruss. 2. p. T. 1. 3rt. 400.

od. Ci\'o Ji'InIlO. 3rt. 1402., Lobiío ao L. 3. de MeL/o. Diss. 10. § 60 .•
(b) Lob;;o ibid. §. 53., lITcllo L. 2. T. 8. §. 10., Cod. de Pruss.

surr. llrt. 405.
(c) l.ohao oito Di-s. 10. §. 217. Aliler Voet. L. n. T. ~. n. 31-.
fd) Glll'oia de COllj. f1cq. 11. 73., Lohiío supro §. 92.
(c) Lobüo supr. §. 28., Voet UPI·. n. 35.
(I) Cod. Civ, Franc. art. 1~07., Lobüo cito Diss. 10. §. 31. (J 33.



por causa dos bens d~ um conjuge foi despendido'
algum dinheiro para fazer transação . (a)

2.30 'Os JJens .-adjudicados constante o matri
monia ,por divida, que era devída a um dos con
juges antes do cas.ament<?, reputão-se adquiridos,
salva a obrigação de indemnis,ar Q conjuge cré-
dor.. ' (.Ii». .', .. ., '.
• 231 ,Os bens de um c6njuge vendidos la retro
antes do casamento, e remidos depois n~o são

- adquiridos; salva a indemnisação ·ao o-utro conjuge
pelo pre.ço .da remissão. (c) .

232 . Em regra não são tidos por adquiridos.
os bens, que proviérão ao casal cm consequencia
de direito', que a elles tinha um dos conjuges antes

. do casame'nto. (d). .
. 233 Assim, se. um delles e:r:a senborio de um
prazo, e durante; o' matrimonio se lhe devoJveo
por caducidade, ou por commisso , :este dominio
util não. se l~epllta como· adquirido. (e)

234 .As heranças .a intestado, ou testamenta
rias, ..os legados, e doações feitas a um dos, con_
jl1g.es tambem não. são ~dquiridos, que tenhão par~

tilha com o outro conjuge. (f)
, .

"'. §.' 2 o .

.Das dividas passivas, quando não !La communi
cação de bens.'

235 Cada U1?-l ~os c.onjuges é responsavel in

(a) Lobão ibid. §. 35. .
(b) Pela regra - Res non succedit .loco prelii. 
(c) Voet L. 23. T. ~. n. 41. I Lobão supro §. 22 •

. (d) Voet ibid. n. 3&. e.39. I Pega.; á Orá. L. I. T. 87. §. 9. n. 82.'
(e) Voet ibid. ,Guerreir. TI'. 2. L. 7. Cal" S n. 00 .

. (f) Guerreir. ibid. n. 79., Cod. de Pruss. 2. p .. T. 1; al't. 402~

~9~. 1 Coe.. CiV"_ 5'rnnç. a.rt. HO~. e 140i., .

~Ii
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S'olirlllln pelas divida's) que devia' antes do casa-
mento. (a) ,

236 Se durante eUe forão pagas 'pelos rendi
mentos communs, o conjuge não devedor deye ser
indemnisado de metade do pagamen.to.. (h)
- 237 Reputa-se divida anterior ao casamento
o dote ou alimentos, que um conjuge dá a fiPlO olt
filha do -primeiro matrimonio} enteado de outro
conjuge. (c)
. 238 Se as dividas anteriores ao casamehto
yencião juros, os vencidos e pagos durante. o ma
trimonio não são objecto de indemnisação para o,
conjuge não devedor. (d)

239 Se as dividas contrahidas durante o ma
trimonio estão por pagar quando elle se dissolve,
primeiro 8~ devem solver pelos adquiridos; os que
-crescem é que são partidos ~ntre o conj uge vivo,
e herdeiros do defunto. (e)

240 Em regra mnlher casada não póde con-
, trahir dividas sem autoridade do marido, salvo se

ella tem administração de negocio, que o'marido
lhe consinta; ou se são dividas para gastos do
mesticos nos casos em que o marido a incumbe do
governo, ou as circunstancias de molestia ou a_o
bsencia do marido a obrigão a isso. (f)

--------------------
(a) Ord. L. L T. 9'S. §; L ,r

o C?d. de Pruas. 2. P; T. lo art. 40~.
(h) Pego d Ol'd. L. 1. r. 87. ~. 9. n. 100, LoJ)üo a Mello L. ".

Diss. 10. §. 61. .
(c) LoMo ibid. §. 62 e 66., Cod. Civ. Franc. art. 11,69.
(d) Pego d Ord. L. I. T. 87. §. L n. 266. , Lobão Add. a l't1el!o L:

2. T. 8. §. 14. n. '12. pago 374.
Cc: Peja regra - Luc/'um flO'1. inlelligilllr, nisi omni damno deduclo. 

J.. 30, fI'. P,O sacio, l\101<leS de Exec. L. 6. Cap. 8. n. 6"4-
(I) Lohiío (l lIJellQ L. 3. Diss. 10. §. 86. e sei" I Cod. de PCIl5S. 2~.~

1;'- T. l. art. 320. ~ sel!o
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24 t .Ás dividas. eontrahidas ,pelo marido para·
actos damll0SOS á familia, ou por fianças em qu~

se envolva, dcyem ser- imputadas á parte dcHe, e
não á da mulher. (a)

242 As dividas, que provierão com a beran-.
ça, ou doação feita a um dos cOl1juges, só a este
deve gravar. (b) .

~43 Se durante- o·, matrimonio, os' crédores
instão pelo pagamento das dividas anteriOl~es, só
mente podem fazer execução· 'nos ben,s.da-..conjuge
devedol!,. e em metacre dos'.adquiridos. (c),

244 Se instão pelas tlividas feitas depois dQ
casamento, podem fazer· execução em todos os
adquiridos., e nos. bells com que o marido entrou
para Q casal. (d9 -

245- Nos bens com que ét mulher entrou SÓ-y
mente se póde fazer execução, se a divida foi COR'"
trahida para alimentos da família em extrema ne..
cessidade,.. e na llllta de outros alguns bens. (e)

246 As dividas ,. que a mulher contrah.io com.
procurfH;ão do marido. ,. são consideradas como di-
vidas elo' marido. (ir _
. 24'7 As quc eIla contral1io com conscntimen...

to do marido, mas não como .procuradora deHe ,
podem ser exigidas de quaesqll~r bens do casal,
ou sejão> dQ.; marido..,. ou deHa., salva. a obriga~ã()

(a: MoI'. supro n. 58., Lohiío Adcl: a MeUo L. 2. ·T. 8. S•• /L 11.,
~6 , Cod. de PruMo supro art. 385. . .

(h) Cod. Civ. FranG. al'L 1+/2 e 14·ti.
(C) Ord. L. 4 T. 95. §. 4., Mor·. deE:rec. L .. 6. Cap. S. n. ó~;

Cd) MoI'. ibid. D. 63. e 61, Cod. de Pruss. 2. p. T. 1. al't. 107.
(e) MoI'. sup. n. 65., Lobão Add. aMello L. 2. T. 8. §. H •• )\".

57. e 58. Aliler Silva d Ord. L. 3.. T. 86. § 23. n. G8 •
..cf) -Cod. Civ. Franc. <ll't. 14.20.
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(1a indemnisação, se um conjuge teve o pT~,eito ;,
e não o outro. Ca)

Do henificio de renunciar os adquiridos.

248 Por pacto antenupcial póde- ajustar-se-,
clue a mulher não terá parte 'nas dividas, passivas,

./ que o marido faça durante o matrimonio; nem
nas perdas" que lhe sobrevenhão elll quaesqner
contratos, ainda que -sejão rendas de bens Nacw-
naes. (h) . . - ,

249 Ainda' que tal pacto não haja 1 é licito á
111ulher requerer s~paração de bens durante o
matrimonio renunciado aos adquiridos, justifi
cando perigo de perder o seu dote, ou o's sem~

hens incOlUlllunicaveis com que' entrou para o
casal. (c) - . .

250 Esta renüncia. porém nada prejudica aO$
crédores pessoaes da mulher. (d) .

251 O marido póde inpugnar a separação, "f;)

os crédores tambem se pódem oppôr, se tiverem
provas de ser feita em fraude dos seus créditos. (e)

252 -Sobre a .separação de _bens deve haver
sentença, e esta deve ser annunciada ao público
por editaes; e se o marido for ~Ol)lem de negocio"
deverá ser notificado ao Tribunal de Commercio
do seu domicilio. (f)

-----------------------------------
(8) Cod. de Pruss. 2. p. T. I. art. 329. e 333., Cod. Civ. Frane.

art. j4111.
(b) Ord. L. 4. T. CO. • .
(C) Gama. Dee. 366. n. 6., MoI'. de Exee. L. G. Cap. 8. n. 84. ~

Guerreir. 'Fr. 2. L. 6. Cap. 8. n. 88. _
_ (d) Lobiío ~ Mello L. 3. Disserto 10. §. 97. _ I

( ) Cod. CIV. F/{me. art. lH7.
(f) CiL Cod. Civ. Frrme. llrt. lH5., Cod. de PlhSS. 2. p. T. h

fIL. 42,2. e ~;l.,
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253 A mulher separada de bens fica adnlin.i.'s
tradora \do~ seus ~ cargo de contribuir ·com o l'en~
dimentos paI'a os encargos do matrimonio, (a)

254 Ai.nda depois da mm'te do marido póda
a mulher renunciar á sociedade dos' adquiridos,'
e levantar-se com os seu~ hens' importados; e se a
mulher morreI primeiro que o marido, os herdei
}'OS della podem fazer a mesma renuncia " (h)

255 Querendo ella renunclar, não deve dis
pôr de bens alguns da sociedade; qde sómente
fazer os actos dminjstrativos netessarios para a
conservação deHes . (c)

256 Deye nos dous mezes da Lei fazer inven
tario fiel e ex.acto de todos os bens do casal, com
citação dos herdeiros do marido; e feito eUe de...
ve deliberar cm terll.o hreye, se quer ou não ré-
llunciar. (dj ,

257 Se os dous mezes não fore 1 sufficientes
para concluir o inventario ,. o Juiz, de,'Di 'eilo lhe
póde prorogar o mais tempo qH prcci. ... o i r.' (e)

258 Se ella for convencida de soncour ao in
~entaI'io al9,uns bens, ' fica privada do beneficio da
:r nuncia. ~) ,

259 F cita validamente a renuncia a mulher'
levanta os vestidos do seu uso) QS seus hens de
}'aiz, os comprados com o dinheiro do seu dote,
o dinheiro que se .lhe deva do meslU9 dote, e o

---------r-----------------
(a) Cito Cod. Civ. Fran.c. art. 1148. c H49.
(h) Gomes á L. 60. Taur., Cod. Civ, FrftrlC. ali:. 1453. "
(c) Cod, Civ. Frallc. al'[, H5-t., Lobão a Mello Liv .. 3 Diss. 10. S'-

105.
(a) Vid. Ord, L. 1. T. 88, §. 8. o Cod. Civ. Franc. art. 1458i

conC'ede tre~ meles, e quarenta dias pam dc1ibcJ·ar.
(c) As prorogações dos invcnlarios ll'oulro tempo erão concedjelllB pelo Ueto

semhargo do Paço. L. dc H dc Julho de 1713.
(f) Cod. Civ. Franc, lU't. ~'Í60., Lob"o supr. §. tO-L
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preço dos seus bens vendidos, de que se não fez
emprego a beneficio deIla. (u)

260 Para estas indemnisaçães tcm a mulher
- 11,rpotheca legal.. tanto nos bcns do marido, como

nos bens adquiridos (b) .
26 '( l)cla renuucia fica a mulher dcsonerada

das dividas do casal, não sendo responsavel aos
créelores do marido . (c)

262 Não se livra porém das divi~'as, que eIla
mesma contrahio juntamente com o marido; salvo
o seu recurso Conl.l'U este, ou contra 6S herdeiros,
caso elia não tivesse proveito dellas. (d)

263 Nem tambem se livra .das dividas origi
nariamente S[las; nem elas gue forão contrahidas
immediata nente para alimentos della e dos filhos,
po.r faI ta de outros meios de os supprir. (e)

S E C ç A ã IV.

Dos casamentos confórme o cpstume do Rei:l1Jo.

264 Se os' noivos não fazem escritura antes
do matrimoni9 pela qual expressa ou tacitamente
esLipule~ a incommunicação dos hens entende-se
quererem ser meeiros em todos os hens communi
caveis, segundo o costume geral do Reino. (f)

I •---------.----------------.-.
(a) Cod. Civ. Fmnc. 3rt. U,93.
(h) Cit. CoJ. Frnnc. aI'L 2121.
(c) CiL Coel. Fml1c 3rt. 14-94-., Lobão cito Diss. 10. §. ~S., Mora

de H:r:ec. L. 6. í.ap. 8. n. 64.
(d) Gil. CoJ. Civ. Franc. 3rt. J.l94.
(c) for. supro n. '5. AlueI' Silva ti O",l. L. a, :r. 86.. §. 2~. n. 1lS.;
(I) Oru. L. 1. T. 46, pr.
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'265 Em outro lugar se disse, que não basta
'haver dote para excluir esta communicação; o
dote mesmo da mulher pôde ser communicavel
com o marido, se contrahentes não manifestárâo
outra vontade. Ca)

266 Esta sociedade de todos os bens começa
não desde o acto Sacramental, mas desde a. consu-
mação do matrimonio. Cb) ,

267 Se um inol'ibundo recebe por mulher a
concubina, a copula precedente não opera o effeito
da commul1icação dos bens • Cc)

268 Se um Portuguez casa em Hespanha, ou
França, onde se nào usa a meação, de bens entre
os conjuges " entende-se ter casado confôrme a Lei
do paiz, onde intenta dómiciliar-se . Cd)

269 A mulher Portugueza , -que casa (WIll es
trangeiro com intento de seguir o marido pa~'a fóru
do l1eino " entende-se casar-se confórme a Lei do
paiz do marido o Ce)

270 ' A mudança do primeiro domicilio nàcr
altera os direitos, aos quaes os esposados anterior
mente se conformárão. Cf)

271 Se um dos coujuges sendo menor foi se
duzido para um casamento desigual, e este se
effectuon sem approvação do curador e Conse
lho de Família, pôde até os 20 annos queixar-

- se contra o seductor da lesão 11roveniente tle

(a) Vejo oart. 81. supro
o(b) Cito Ord. L. ~. T. 46. §. 1.

(c) Pedro Bar. de Sol. malr. RubI'. parto 2. n. 107., :MeUo L. 2. T.
lo §. 4., .L1liler Lobito na /ldd. ibid. n, G.

(d) Valasc. Cons. 175. n. 14., GucITcir. Tr. 2. L. 7. Cap. 15. n~
15. •

o (e) G.ucITeir. ihid. n. 10.
(f) Cod. dg Pruss. 2. p. T. 1. m. 35J.
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11:10 tel' estipulado a I inCOml11~lnicação dOe seuS
bens. (a)

Q72 A mulher, que completar os 50 annos
de id~de, tendo já filhas, ou descendentes capã
zes de lhe succederem torna a casar, não ·COIlUllU

nica com o marido mais que a terça de seus bens
presentes e futuros'. (b)
_ 273 Desde que esta mulher concerta de se

casar, é inhibida de poder alhear ou' testar das
duas terças dos bens que tem, ou dos qu.e lhe
vierem de seus ascendentes, ou descendentes. Cc)

274 E ainda qll~ por morte della não exista
,ivo descendente 01I ascendente algum, sóme.pte
póde djspôr da sua terça; os mais bens se devol-
yem aos collateraes mais p~'oximos. Cd) .

275 Não ,póde tambem nomear os Prazos, que
tenha, ao marido. Ce) .

275 A disposição destes quatro artigps não é
applicavel á mulher de 50 annas, que telldú filhos
naturaeJ se casa com o pai dcHes para os legiti
mos. (f)

Bens inconununicaveis ~ ainda que os conjuges".
sejpo meeiros.

277 Ainda que os conjuges teuhão' c.asado

(a) Calelas á L. Si cllmtoruin ved). - Sua lacililale - n. 6., Voet. ad
P(tl/d. L. 23. T. 2. D. 20., Lobão a Mello L. 2. T. 8. §. 6. TI. 4.

(b) Assim se infere ela Orei. L. 4. T. lú5. A opinião:coDlra.ria de Pegas
For. Cap. 8. não'tem tido sequiLO.

(l") Cil. Ord. L. 4. T. 105.
(d) CiL Ord.
(c) Cil. Ord. ,.
(1) DCliicleratur Arg. da L. ç. Cod. de Le~ib" eê.lo Cap. •• de Re~. j~r"

in. n. .



{;oufórme o Costume do Reino, são incommuni
(:aveÍs os vestidos do uso de cada um, o anneI ,

• (lU joia, que o esposo deu á esposa antes do casa4 ~

mento. (a)"
278 Os bens~da.Coroa e Ordens, e Vincula

dos são de sua natureza incommullicaveis: não
assim os rendimentos _destes bens, nem as bem
feitorias feitas durante o casamento. (b)

279 O fideicommisso, que por morte de um
COllj uge tem certo substituto, não se communÍca :
pelo contrario se já não ha substituto. (c)

280 O praso fateusim perpetuo é incommu
llicavel se foi concedido a um dós cOlljuges, ou
a algum de seus antepassados para elle -' e para seus
filhos e descendentes. (d)

281 Porém se o prazo perpetuo foi concedi
do a um dos conj uges depois de casado, ou antes
do casamento para elle _e seus herdeiros -' ou para
elle e seus successores -' nestes casos é communi
caveI. (e)

282 Os prazos de nomeação e vidas compra
dos por um dos conjuges antes do casamento, ou
em que succe~eo, ou foi nomeado antes ou depois
do casamento são incolllmunicaveis. (f)

283 Se a um dos conjllges, quando solteiro,
foi conce4ido ou renovado o prazo para elle e para a.

(a) Voet. L. 23. T. 2. u. 78., Cod. de Pruss. 2. p. T. 1. art. 364.
Lobão Add. a Mello L. 2. T. 8. §. 13. D.-25.

(h) Ord. L. 4. T. 95: §. L
(C) Voet. supro n. 77., Lobão supro n. 21.
(d~ Ord. L. 4. T. 96. §. H.
(e) Ord. L. L 'r. 90. §. H.
(1) Ord. L. L T. 95. §. 1. e T. 97. §. 24., Valasco clJ Pnrt. Cap~

~2. Xl. 21.•. dlitel' Lobão Ade!. ª Mt:llo L. 2!t T. 8. §. 13. n. 9. e 10,,/
. G~
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pessoa com quem casar, esta pr~}'\·idellcia aproyei
ta ao ontro conjnge. Ca)

281 O prazo dc vidas comprado pelo marido
depois de casado por morte deHe tem a mulher me
tade no· custo, ou no valor, que o prazo yaler:
a escolha de dar o custo ou o valor é do nomeado
'pelo marido·; on pela Lei. {b)

28"5 _las se o mUl'''ido, quando comprou, .de
clarou que comprava para si e para sua mulher,
esta póde ser encabeçada no prazo. por morte do
marido • Cc) .

286 Se o prazo incoIDmunicavel de um dos
conjuges for vendido, ou trocado por bens C0111

municaveis, o preço ou os bens recebidos em troca
llcão cOlluuunicaveis. (dj

287 As bemfeitorias feitas dnrante o casamen
to em quaesclucr bens inconun'll1icavcis, são com
DUlllicaveis: e ao conjugc sobreviyo compete o
beneficio da retcnc-o nos bens bemfeitorizados até
ser indclllnisa<1o. C~)

288 Os bens doad'Os ou deixados por testa
mcnro a um do conjuges antes ou depoj· de casa
do com pre.ceito de serem incommunicaveis com o
outro conjuge, por taes são havidos: em contra
Fio nã'o havendo tal preceito. Cf)

289 Os bens, de que se pao'a eenso, e os
que seio gravados~ com encargos de 1\Iissas, ou ou-

(a) Onl. 11, 4. T. D5. §. L .
(IJ) Ord. L. 4. T. 97. §. H., Valasc. de Parlo Cap. 2G. u, 15.
(C) Arl;. da L. 4. Cod'. CommulL. utriusq. judo e da L. 74. iT. Pro

Socin.
(d) oet L. 23. '1', 2. D. 7D" Lobão Adr!. a lIlello L. .'2. T. 8. §. 13~

D. 1 f. .
ce) Ord. L. 4. T. 95, §. 1. e T. 97, §, 22. e 24.
(1) Guerreir. TI'. 2'. L. õ. Cap. I. n. 15D.• Coel. de Prl/ss. 2. p.. T.

1. arl. 373., LoUío Adr!. a'Me/lo supro II. 2-1..
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t1'os similhal1tes sem haver vincu!o, que proluba a
âlheação de bens e lhes dê a natureza de 110rgado.
ou Capella, são communica eis. (a)

290 O dominio dír"cto de quaesquer pra
zos se não for vinculado é lambem. cOl1l111unicavcl.
(b)

291 O direito de pad"roado se é pessoal,- ou
annexo a bens i nconununicaveis é illcommunica
yel: em contrario se é anne.·o á bens communica-
veis. Cc)

292 À esperança, que um conjuge te-nha de
herdar de seus pais ou parentes, é incommunicavel
se eS'l-e 11 orre primeiro que a pessoa, a que'TIl espe
rava herdar. (d)

293 .lloréin se uma~ }lerança "ou legado foi
d'Jixada a um dos conjnges com reserva do 1180

fruto para terceiro é commur icavel desde que o
testador faUeceo, ainda que o conjuge herdeiro
fa Ueça pI'iIneiro que o usofrutuario. (e)

294 ÀSsim tambem são c mmunicavcis 0'

bens doados a um dos conjuo'cs, desde o acto da
doação, ainda· que o doador reservasse o usofr l~

lo, e o conjuge do donat.u·lo fallecesse primeiró,
flue o (loado!'. (1')

295 As acções pesslfaes ou reaes, que antes
ou depois do casam€lllo forão intentadas em J u:.::....

G 1.

(a) Valasc. de Jur. Enf. q. 32. 27. e Cons. 82. n. 8. , Lobão Ad".
ti Mello L. 2. T. 8. §. 13. e 14.

eb) Voet. L. 23. T. 2. D. 73., Lobão supro n. 12.
CC) Voet. supro D. 76. , Lob>ío supr, n. 20.
(d) Pego x ard. L. L T.87. '. 4. n. 221., Guerreir. TI'. 2. L. C:.

Cap. /. D. 181.
(e) Brulloem. á L. lUl. Cad. de Caduco torto D·. 35., Caslilho de U;suJr.

Cap. 8. n. 37,
(1) Peg a O;d. L. L T. 87. §. 4. n. 310., Guerreiro TI'. 2. L. 2.

Cap. V. n. 34.



~o, ~ão comlllunicaveis, ainda que venhão a ven
cer-se depois do fallecimento de um dos conjuges ;
excepto se os bens vencidos forem de sua natureza in
communicaveis. ea)

§. 2 o .

Dividas inconununicaveis dos oonjuges meeú,os.

296 Ainda que os conjuges casassem por Car
ta de metade confórme o Costume do Reino, as di
yidas passivas. de cada um anteriores ão casamento
são incommunicaveis .

.297 Se são demandadas peTos crédores du
rante o matrimonio, a execução sómente póde ser
feita nos bens, que o devedor trouxe para o ca
sal, e na sua meação dos adquiridos depois do
casamento. eh)

298 Demandadas depois de dissolvido o ma
trimonio tanto se póde fazer execução ao devedor
ou a seus hcrdeiros nos bens, que eIle levou para
o casal, como DOS que l,he provierão do ol;ltro COl1

juge por yirlude da Lei da meação de bens. ec)
299 Porém se o conjuge devedor tivesse mais

hens que seu consorte, e a parti lha do casal foi
feita sem a divida ser lembrada, bem póde o con
juge não devedor ser obrigado a contribuir para o
pagamento á proporção da vantagem de bens, que
levou como meeiro; vantagem, que não teria tido
se a divida tivesse sido paga pelos bens do devedQr
antes da partill a. (d)

I-------------------------------
(:I) oet. L. 23. T. 2. 11. S';., Lobão Add. a JUdio L. 2. T. 8. §,:,

·S3. n. 3,
(b) Ord. L . .;. T. 95. §. ~., Mar. de Exec. L. 6. Ca~. 8. n. 4~••
(~) Cad. 1. p. Dec. 13~., l10raeõ SUpF. JI. ii.
(s) n1o.l'avs iliiét.



300 Vor quanto SÓU'l.ente se devem entendeI"
~olllmunieados os bens depois de cxtrahidos os suf
fieientes para pagar as dividas. Ca)

30 t Reputão-se diyidas anteriores ao casa
mento as que resultão de facto ou de obl'ig'ação con
trahida nesse tempo.; v o gr. se -um ccnj llge antes
de casar commettco crime, pelo .qual SÓllcnte ~

aeeusado depois de caeoodo o (h)
3e2 Em contrario tem-se por co ra lidas u

rante o casamento as dividas, que aiI da que ante
riores forâo feitas l,ara uflidade (O sequent~

matrimonio . Cc)
303 Estas e todas as outras (ividas contralii

das pelo marido durante o c?saI1ento poaem ser
exigidas por quaesquer bens comum .ica e· 8 do ca
sal, ainda que proviessem da mUniCr. (d)

304 Não póde porém fazer-se xecução no
prazo incomnumica-rel da mulher por divida, que
o marido fcz, e a que ella se não obribol , ainda
que sejão meeiros de bons. (e)

305 Deve ser imputada ao dono dos bens i 
c011l11lunicaveis a divida feita em benelicio deste8
mesmos bens Cf)

306 Devem tamhem ser imputados á !Q.eação.
de cada um dos conjl1ges os gastos de li rame tos
crlJues, ou de condemnações pecuuiarias, a que

(a) Pela regra -- Bona intelligllntllT cujllrqlle, quae dedut:to aere ali n.
3uper sunl. - L. 39. §. 1. Ir. de Verbo sing., Pego For. Cap. 35 n.
653. •

(h) Cabo I. p. Arest. 20., Gueirreir. TI'. 2. L. 6. Cap. .t. n. 8. , Lo".
pão Tracl. das E.r.ecuções §. 152.

(c) GuelTeir. supro n 24., MoI'. de E.rec. L. 6. Cap. 8. n. 1>4.
(d) 11101'. ibid. n. 57. , Lobão 'FI'. das Exec. §. l1i5.
(8) Pego 5. For. Cap. 122. n. 20. , Lobão JJir. Enfit. §. 993.
5) L. n. i'. fie, Refi. jur., Lobiío J)ir • .K,!fit. ~. gSV•

•
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querqucr delles se responsabiliz.ou por sua culIJa.
(a)

07 Verillcando-se sequestro ou confiscação
de bcn n per crime de um, o conjuge il1nocente
póde oppôr-<)e para ser ressalvada a sua meação ,
c os seu bens incom nUlllcaveis. (b)

308 'e o marido ficou 101' fiador sem outor-
ga da muH eI', o 1 obrou 01lt1'OS actos, que podcm
dar perda, e llunca d~o lucro, os bens da meação
dcIla não podem ser executados. por força de taes
obrigaçõcs .(c) .

309 E divida con"rallida durante o matrimo
nio a que resulta de ohrigação fcita nesse tempo,
ainda que esla venha a durar de ois de dissolvido o
.casamento:

310 -Assim se o mari lo tomou uma renda
1)01' tres anHos, e ar tes de findos se dissolveo o
matrimon'o, o lucro ou p"'rda sómente se apura
findo o tempo do contrato. (d)

311 As doações de -<linheiro ou rnovejs, que'
o ma ,ido fez sení outorga da mu.her, a não se
rem remul1eratorin ou esmolas, são tam )em 'm
puta PS á m~ação delle . (e)

• 12 Se tues doações forem desmarcadas, ou·
de hen Çle raiz, e não I ou 'e expresso consenti
men o ~a mu'h r, s:"o HUnaS. (f)

313 As di'vidas, que a mulher casada fez sem

(a) Mor, de E:rec. L. G. Car.. S. n. GI., Cod. de P,USS. 2. p. T. L
art. 3Sr.. c 390. A fi/c/" LolHio r a '. elas E I ec, §. 159.

rh) Orel.· L. 5. T. G §. 20. c 'J:'. 126. §. 1 t., Cod. Civ. Franc. art,
14211 e 1425.

(c) Ord. L. 4. '1'. GO, 101'. supro n. 58, AfileI' Lobão Arld. a Mel/a
L. 2. T. s. §. I,L n. 26

(d) Arouca A{leg. 24., GuerreU'. TI'. 2. L. 6. Cap. L n. 93. e L. .7.
Cap. S n. 77.

(e) Ord. L. 4. T. G4.
(I) Cito Ord. e T. 48. pr,
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autoridade do marido, são lambem nnHas, e nJo
podem ser exigidas durante o casamento, nem
ainda pelos bens incommunicayeis deHa. (u)

311 O crédol' sómente poderá pedir os objec
tos ou sommas, que tiver entregado á m-llhcr ,
podendo provar que ainda existem cm ser, ou
que uti mente forão empregadas. (IJ) .

315 Dissolvido o ma trill1onio a mulher póde
ser demandada pela divida, que fez quando easa
da, no caso de com eHã se ter locupletado. (c)

313 No caso em que a mulher é preposta
pelo nprido em algllm g nero de negocio, 011 elfé
tacitamente lhe dá licença para eHa negacear, ou
para exercer algum genero de industria, as divi
das, que eHa contraliio para este negocio ou i11
dus.tria .? podem ser executadas nos Lens do casal
como se fossem cOíürah,idas peto marido. (d)

.317 O mesmo e quando a aprazimento do
marido a mulher tem o go"erno eh casa, e para
alimentos da üunilia ella coutrahio di\'idas, que
rasoa,'elmen te erão l1ecessarias para esse emprego.
(e)

31 8 O mesmo é tambcm se a 1l1Ulher por ne
cessidade foi forçada a tomar o governo doméstico,
o 1 por cansa de impedimento fjsico ou moral CIo
marido, ou por absencia deUc. (1)

(a) Cab, I. p Dcc. 106., Per. Dcc. 77. , ocl. L. 23. T. 2. ll. 42.,
Lo)):tü 4dd. n Metlo L. 2. T. 8. §. 18. n. /10.

eb) Cad. ce Pruss. 2. p_ T. I. art. 334.
(c) Egid. á L. Ex. hoc. jure 2. p. Cal). í. ll. 31., Arouca á·L. 9. de

Stnt. homo U. 49.
(d) Peg' For. Cap. 3S. D. 22., Cod. de Pruss. supro art. 325., 335 e.

389" Lobão supra tI 6i. c 58.
(c) Cod. de Prtl-fs. ibiu. art. 32 I., Lobão i])ic!' II 59.
(I) Peg'o For. Cap. 38. ll. 11., Cod. de Pruss. 2. p. T. L art, 320. e

:127. , 10L(;0 ./ldd. II /lJetlo L. 2. T. 8. §. 18. n. G6.
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J!:f1eitos da cámmunicação dos bens.J e quando,
-CéSSClOo

3 j 9 ]'>01' effeito da cOIDmunicacão de bens fi.
eão os conj llges socios de lodos os beolls, direitos e
acções communicaveis; e o dominio e posse de um
tras

j
1a3sa para o outro. (a)
320 Heranças, legados e doações, que so

hrevem a um dos conjuges, são tambem commulli
caveis ao outro: (b) - .

321 O lll;1rldo é o administrador nato de to
dos os hens da soc~edade, e ainda dos 'bens incom
municaveis ela mulher em quanto o casamento se
nãoaissolrc. (c)

322 llóde mesmo vender os moveis sem cou
sentimento e approvaçã da 111 IlheI', e fazer doa
ç- CS 111:>'1 rJ.d:l.s sem detrimento do casal. (<1)

323 Se o marido enJprehendcr negocios não
costumados, que, ponhão em risco os bens da UlU

lher, pócle ella contradizeI-os, e r~querer.judicial

111 ente -se pançã.o de bens . (e)
324 O mesmo poderá tambem requei'er se

elle contral1ir vicios torpes, taes como bebedice ,.

--------------------"---
( ) OrJ. L. 4. T. H. . 1., Hllber. a:l ['a·d. L. 17. T. 2. n. 3.
(b) Gucrreir. 1'1'. 2. L.6. Cap. 1. u. 21. 23. 24-. e 58., Cod. de.

l'ms9. 6ltpr. art. 372
(c) Guerreir. supro Cap. 2. n. t., Cito Co:1. de PrtLfS. art. 377 o

(d; Urd. L. 1'0 T. 64-., lerto L. 2. T. S. §. 19·
ce) "M r. de Exec. L. 6. Cap. 8. 11. 62. Não ha rázão para que se não

dê neste caso a pl'Ovidencia, que uca lembrada no art. 249. Afiler Lobiio
-tj.dd. Illllello L. 2. T. S. '. a. n. 27. e se~.



Jogo e. concubinato, com os quaes vá dilapidando
o casaL Ca)

325 Quando estes viéios fOliem em tal exces
~o que a juizo das pessoas de probidade será in
fanivel a ruina da familia, o Juiz de Direito ojul
gará prodigo, e official'á ao Juiz de Paz para .com
o Conselho de Familia lhe dar curador. (h)

326 Ainda del)ois de dissolvido o matrimonio
por morte de um dos conjuges, o sohrevivo con
tinúa a posse velha; de fôrma, que a mulher viuva
fica cabeça de casal, e pôde administrar os bens
Couul1ul1ica:veiii -em qual1to se não fazem as parti
lhas. (c)

327- Se estavão divorciados por sentença, e
a "divorcio perpetuo, não t~m lugar o ficar o sobre
vivo em posse e cabeça de casal. (d)

328 Por quanto julgado o divorcio perpetuo"
e eff~ctuada que seja entre estes divorciados a di
visão dos bens, cessa toda a communicação dos
bens depois adquiridos . Ce)

, 329 l\Ias se a separação dos,coujuges for telll-
poraria, ainda que a mulher receba alimentos do
marido, não cessa por isso a communicação dos
adquiridos. (f)

330 O direito de fica~' em posse como cabe
ca de casal não se estende aos bens incommuni
~aveis; póde porém o conjuge sobrevivo ter re-

(u) Por identidade de r3ílão.· .
(b) Ord. L. 4. T. 103. §. I. e G. Este unico remedio dá Lobão supro _,I'

,22. , ainda qnc mais acerbo que o dos artigos antecooentes.
(c) Ord. L. 4. T. 95. PI',
(d) Cabcdo 2. p. Arcst. 5!J
(e) Guen'eir. TI', 2. L. G. Cap. 1. n. 141. e Cap. 2. n. 101;1
(f) MeUo L, 2. T. S. ',7., Lobão Ad,el. ib. • ,1. Nota.

RI·'
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J tencITo l1eHes S~ forão bem:1cüorizados durante o
~as~mento. (a)

331 Eis qL e o matrinwnio seja julgado DuHo,
cessa a communicacão. de bens como se tivesse
sido dissolvido por l;i.Orte de um dos «:onjuges. (h)

332 Quando o mutl:'imolll{) putativo foi con
trahido em hoa fé por ambos os conjuges " opéra
todos os effeitus civís como se fora válido até o acto
de SIH' julgado llullo . (c)

333 Se houve má fé em um dos cOl~juges es
te 11ão póde. aproveitar-se dos ef~eitos ~o matri
monio válido na parte, em que lhe forem provei
toSOlil; mas aproveitaráõ ao conjl1ge innocel1te. (d)

334 Presume-se má fé em ambos os conju
ges se contrahirão o matrimonio putativo clan
destinamente. (e)

3:lS Nesta caso de ser julgado DUUO o matri
monio por má fé de ambos o~ conjuges não aprovei
ta mesmo aos filhos ~ os quaes ficão sendo como
bastardos. (f)

336 'Í'ambem sé di~solve a sociedade, que
resulta do matrimonio, desde que um conjuge é
condemnado por crime, que importe o perdimento
de todos Oi bens. (g) .

----~_-....-._-----------

(~) Ord. L. ~. T. 96. §. 1. _
(h) Voet. L. 23. T. 2. n. 29. , toLáp AcU. Q; ftldlo L. 2. T. 8. §. D.

II. 2 •
. (c) Guerreir. Tr. 2. L. 6. Cap. I• •• 19. c 20. , Cod. Ciy. Franc. art.
:lO!.

(d) Voet supro D. 29., Cod. Civ. Frflllc,. IIrt. 202.
(e) A«. Barbesa L. 1. Voto 2. n. 13. e 19.
(I) Lôbiío .dd4. a Mello L. 2. T. 5. §. 13 .. D. S.
(g) Ord. L. 4. T. -ti. ). 3. e L. é •. -T. Ii. S. ~.'I Gl\crrch-e Tr~. ~

].,! '. !:~p, 7. ~_ 1~ .
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Do Ma.trtmonio.., seus impediinentos.; e form{t~ ,_
lidndes.o

.
337 POJo Cosful1l€ do Reino· não se reconhe

~cm outres impedirn~ntosd.i.rimentes do matrimo
nio mais que os estabelecidos por Direito Cano
mco ..

338 As Dispensas destes impedimentos.impe•.
tl'adas. em. Roma, ou. a.o Nunci.() não podem gel'
dadas á execQçãO,. s~m. preceder o Ben.cplacito Re
gioo (a.)

3,39. Ás: Leis CivÍs não impedem aos Ordina~

rios a concessão das dispensas dos impedimentos
estabelecidos por Direito.Canonico, que elles jul-
gilr€l1l podeI( conceder o. /

3A 0, Os 1)onata-rios doe ben da Coro,-\ e Orden~

não podem casap sem licença Regia, soh pena. d.~

perdimento daquelles hens • (h) o
34.1 Os Magistrados temporaes de Vara bran

ca não podem casar com orfàs oU:..viuvas da sua ju
l'isdicção sem dispensa Regia, pena, de suspen
são dos cargos, e:- de inhabilidade para. s.ervir ou..,.
t1'oso (c)

342 O orfão, que tiver tutor ou curador, ~

sendo menOl~' de vinte annos soe casou sem appro
,'ação do Conselho de Familia, tem a pena dç ficar

/

----.-..---~--.---..---.~--~.....-~ ....
(õl) Metio L. 1. T. 5. § 14.
(b).Ord. L. 2. T. 31., L. de 23 de No:vemora de-lê/G. e L..de211. de

J"nairo de 1739.
(c) Ord. Lo 1. T. 65., Deel'eto de 26 de l\farça de 113~0 e Alvo de H ~e

JulhqdeJ1/3. Abolido_ Q Desernbarf.(o do Paeo esta attdbuicão parece eQIn":..
nelir á Seerctaria d'Esl.ido dos .Negoei\l~ de Justiça. •

R t.



lJrivado da administração dos seus bens até com
pletar os vinte annos no caso de não ser igualo ca
sarnento. Ca)

343 Se o casamento desigual do orfão lhe foi
llrdido por engano, ou induzimento de terceiro,
este é responsav-el a perfazer ao orfão ~ falta do
dote., que poderia achar se casasse com igualdade.
(b)

344 Porém se o engano ou induzimento do
orfão para c'asar desigualmente lhe foi feito por seu
tutor ou curador, deve pagar-lhe outro tanto ,
quanto o orfão tiver de patrimonio. Cc)

345 Esta pena tambem tem lugar se o tutor
ou curador induzio a orfãa para casar desigualmente
com algum seu fi ho. (d)

c 346 Os filhos e filhas menor€s de vinte e cin-
co annos completos não podem casar sem consentl
luento de seu pai legitimo, e de sua mãi, sob pena
de perderem o direito de lhes pedir alimentos, e
de poderem ser desherdados. Ce)

347 Se o pai consente, e a mãi não, não tem
lugar aqueltas penas. (f)

348 Se o pai é falIecido, e viva a mãi, além do
consentimento desta deve intervir a approvação do
Conselho d~ Família. Cg)

- -------
(3) Ord. L. 1. T. 88. §. 19.
(h) Cito Ord. L. 1. T. SS. §. 20.
(c) Cito Ord §. 20. Contra os seductores para casamentos desigua-es de

ilbosfamüias manda proceder criminalmente a L. de 19 de Junho be 1775.
(d) Cit. Ord. §. 21., Pego ibid. 11. 7.
(e) Vejo o Tit. Cod. dc Inlerdicto matrimonio inter pllpillam el tutorem;

fStm curalorem, liberosqlle eorUln.mA.rouca á L. 9. de Sl6lt. homo n. 103., Cod. Civ. Franc. art. 14Sc/
(g) L. d~ G de Outubro de 17H., §. 4. , Cod. de Pruss. 2. p. T. L

'Qr~: 49. 0 God. Civ. Eram:. art. 1HI. julgJ\ suílicien.te O eoJiSenlimenlo d~
?!liol;1.,



349 Os filhos illegitimos não perfilhados pelo
pai, e destituidos de tutor ou curador podem casar
com o consentimento da mãi sómcnte. (ay

3/50 Os Parocos não de" m receber os noiVOi
filhosfamilias, e menores de vinte c CInco annos
sem lhes constar o consentimento dos pais e rnãis ,
ou sem lhes appresentarem,sentença (le supplemento
pelo Magistrado • (h) .

351 Quanto se disse no ad. 45 e scg. SObl'C
o consentimento para os esponsaes, e modo de pro
ceder para obter o suprlemento, é' applicavel aos
casamentos, em q' não hom-e escritura de esponsaes.

352' São rasões attendh-eis para o pai e mãi,
negarem o seu consentimento aos csponsaes, e ca
samentos dos filhos e filhas menores todas as de
que resulte HIll bem fundado receio de ser infeliz
o futuro matrimonio . (c)

353 Taes são: Primeiro, se os contrahentes
não tem meios, nem officio, ou industria, conl
que possão manter os encargos do matrimonio. (d)

354 Segundo, se algum deHes 'já foi con
demnado por sentença em' pena infiounante, ou des
honrosa na opinião geral. (e)

355 Terceiro, se algum delles é notado de
}Jrodigalidade, de bebedice, libertinagem, ou de
outro vicio torpe. (f) .

356 Quarto, se algum padece 1110lestia con
tagiosa, e incuravel. (g)

-----------------------------------
(;t) Porque ella faz as vezes de tutora do filho.
(b) L. de 29 de Novembro de 1775.' Item final.
(c) Cod. dePruss. 2. p. T.l. art. 59.
(d) Cit. Cod. art. 60., St.rvk Uso llIod,. ~ 23. 'J,'. ~. j. ,55., F1Elr~

.Est.rad;t Econom; Pol. p. 1. Cap. 11.
(e) Cit, Cod. de Prllss. ólxt. iI.
(I) .Git. Cod. art. 62 .
•g) Cito Cod, ;tr~., Çlt~.
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357 Quinto " ~e um dos con.trahentes é de
distil1ta- nobreza, e o outro. das infimas classes da
plebe. (a)

358 Sexto, se o pai ou a mãi dissentientc ti
·ver recebido do futuro genro ou nora alguma inju
ria grave. (b)
. 359 Os filhos e filhas,. que tiverem comple
tado os vinte e cinco annos devem respeitosamente
pedir consentimento a seus pais e mãis: ainda que
elles não annuão podem casar-se sem pena alguma,
independente de recorrerem ao l'iagistrado para

,suppri r o consentimento delles o ( c)
360 Por costume elo Reino estão a )provadas

as fÓl'lnas estabelecidas pelo Concilio de Trento pa
ra a validade dos casamentos,. bem como as denun
ciações, que os I->arocos devem fazer nas su s Igre
jas anteriores ao Sacramento. ~d)

361 Quando pelo. J uizo. ~cclesiastico um mn.
trimonio seja julgado daI destino,. a Lei Civ'l im
põe penas corpol'aes não só aos contrahentes, que
clandestinamente se ca&árão,. mas tarnuem ás tes
temunhas roga \18 para isso,. e aos mais,. que
coadjuvárão. (e)

362 Os pais e mãis podem lneSllló desherdar
-o.s filhos e filhas por casarem clallàestinament~. (f}

363 Se houve dispensa dos Banhos pelo 01'
dinario, ou pelo Juiz dos Casamentos., a falta de
publicação não tornq" clandestino. o easamento.. (g)
---~-------------------

(:I) Cito Cod. art,. 65.
(b) CiL Cod. art. 66.
(c) L. de 6 de Outubro de 111140 §. 6..
(d) Trid. Sess. H. Cap. 1. de- Rej. mlltl'im.
(e) L de 13 de Nov(lJuórode 1651.
(f) Cito L.
(g). Tl'id. Se3s. %4. de Ref. mail'. C~p. 1. , Del'i,\l'd. Jus. E~c[es. Tocl·.

a. Diss. fl.
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.

364 Não ·incorrem nas penas dos matrimo
.nios clandestinos aquelles, que contrahirão matri
monio de consciellcia perante o Ordinario, ou pe-
rante o seu Delegado. (u) .

365 Em cada fregüezia deve haver Livro nu
merado, rubricado e encerrado pelo Juiz Ecclesias
tico, 10 qual o Paroco deve lavrar os termos dos
casamentos celebrados perante eHe, pena de res-

. pons[lhilid~~le. (h) .
366 Um termo de Casamento deve declarar

1 o o dia, mez e anno, em que foi celebrado; 2 o
o nomes dos noiYos, e dc seus pais e mãis sendo
conhecidos, as naturalidades e domicilios .de uns e
ou 1'05; 3 o se houyc dispensa de algum impedi...
mento; 4 o c deve ser assignado pelo Pal'ocQ.,
pelos noivos .se-souberem escrever, e por duas ou
t1'es testemunhas. (c)

367 Uma Certici[io do Paroco extrahida do
Livro, ou passada pelo Escrivão do Archivo, onde
os Livros findos devem ser guardados, prova o
matr1'110nio: um e outro podem levar pela certidão
o mesmo sulario, como levaria um Tabellião ~ú

blico. (d)
368 Porém perdido o Livro dos Casamentos

póde provar-se o lllatrimoni.o por testemunhas, ou
1)01' outros documentos. (e)

3G9 Findos os Livl'os dos Casamentos, Bap
tismos e übitos devem ser remettidqs pelos l'a-.
------------------

(a) Renec1icl. XVI. Consto 17. Nov. 1741. Tom. 1. BulJar. COMi. 85.
(b) Assim o determinão as Constituicõcs dos Bispados.
(c) Assim se observa: mas niio ha Lei ~eral.
(d) Ord. L. 3. T. 25. §. 5. e L. 5. 'lo 38. §. ;. < Sll'v~ u5..Mort. J.!.

1. T. G. §. 10. . .
. (_) Cito Ord. L. 5•. 'X '. 3ri. §. 4. ..
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l'OCOS aÓ' Archivo do Bispado, onde devem gel'
guarlados perpetuamente •. (a)

3iO j)ó e o lJaroco receher os noivos por
seus procuradores; mas a procuração deve dar es
pecial poder ao procurador paFa contrahir o matri

.monio Com pessoa designada ; (h) e ser copiada no
rfl
~ermo.

37' f Se o esposo, que fez a pr(}curação, a
revogou antes de celebrado o matrimonio, fica sem
effeito, ainda que o procurador por ignorar a revo
bação effectuasse o casamento . (c)

372 A, qncs ão rle dil:eito, se o matrimoniQ
é valido ou nuHo, perience ao fGfO Ecclesiastico.
(d)

373 Occorrend~ similhante questão no Juizo
Secular os Autos devem ser remettidos ao Juizo Ec
clesiastico para dar a sua decisão. (e)
I: 374 Da ql estão de facto, se tac~ pessoas são
ou l~âo casadas, e dos effei tO& civÍs do casamento,
])cm podem conhecer os Juizes Seculares. (f)

SECCAÕ 1.

DireilOs e obrigações dos conjuges.

375 O marido e mulher devem viver reuni
dos, e não pOcl~l,ll por autoridade propria dissolver
esLa união. (g)
---------------------------

(a) Assim se obSl:'ITa; mas não !la Lei geral.
(b) Cap. fin. de Pro.fmrat. in 1/1.
(c) Cito Cap. lin. de Plo.:urat. iiI VI.
(d) Ord. L. 5. T. 10. pr., l\1ello L. 1. T. 5. §. 45.
e) alasc. COIlS. 150., Corleada Dcc. lí4.

(r) leUo supr. cito §. 4 ii.
(g) Çod~. de p,..m. 2.2'P' T. 1. art, lii., oc!. Ciro Fl'mu:. art. 211:,.
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.
376 A gesl~io de negocias l?ublicos ou par-

ticulares de granda interesse, e "Viagens por causa:
da sal1de justificão a absenc1a do marido por tempo
rasoayel. (a) .

377 Não devem os conjuges _desamparar-s6
nas adversidades; devem sim soccorrer-se- recipro
camente, tanto quanto o "permittirem os seus neios.:
(h)

378 Devem mutuamente guard~l' fidelidade
conjugal, e evitar todos os actps, que possão in
d lúr suspeita" de 'violação desta' ficJelidade. (c)

379 A infidelidade de um n50 autoriza o ou
tro cOl'\juge para obrar do mes~?-o modo. (d)

" 380 O marido é o chefe da sociedade conju
gal; a sua decisão prevalece em o governo domes-
tico. (e) . .

381 E obrigado a procurar á mulher e á fa
milia ·0 sustento adequado, e os remedios'no caso
de cnfermid,ade segundo os seus haveres. (f)

382 E obrigado tambeu'\. a defender a pessoa,'
a honra, e os bens de sua mulher, tanto em Jui~o,

como fóra deHe. (g)
383 Por 'quanto a mulher nem corno autora "

nem oomo ré póde requerer em Juizo sem autori7..a
ção do marido.. (h)

------------------------
(~) Cod. de P/'I/ss. 2. p. '1'. 1. art. 177.
eh) Cito Cod. ibid. art. IH. e 176., Cod. Civ. Franc. ·art. 212.'
CC) Cod. de Pl'Its.~. ibid. art. 18t. e 183.
(d) Cito Cod. ibid. art. 182., Wolf. .lus. Nat. p. 1. Cap. 3. §. G31.
(c) Genes. Cap. 3. V. 10., Cit. Cod. de PrnH. '1·l. 184 .
.(fj Cit. Cod. de Pnlss. art. 185. e 187., Puilendorf. de 0IJ. JIorn, e4

CIlJ. 1:. 2. Cap. 2. §. 10. .
(~) §. 2. IU51. de injur., Cit. Cad. de Pruss. ar!.. 188 •

• (h; Ol·d. L, 3, T. 17., Per. eSollsa Pl'oc. Civ. §.'42. c49.
" I.,



S"84 Se estc -[O), negligente cm intenlRl' ( s ac
çõcs., ql e a ella competirem, Ol em a defender
em Juizo, eHa póde requerer ao Ju'z a uulorize;
e tomado conhecimento da semrazão do marido,
cHc a pód.e alltOrlZar. Ca) .

385 O mcsmo pôde ella requerer se o n a:ri
do for absente, ou ii hahil por moles tia de enten f
mento para o poder fazer. Cb)

tJ8 Nestc caso do marido pc er o siso, ou
ele se fazer prodigo, bem pó c a mulher i'c uel'cr
lle m' dor, e o Juiz com conhecimel l~ de cau a
lho deve mandar dar;' e se a 111ulhel' tiver capac'
d de dcycrá ser preferida. Cc)

.87 O marido póde litigar I e1' si só como
au '01' ou como réo, excep 'uadas § causas soLre
bens de raiz, on soL1' direitos 1'elaliyo a el.es.

388 Nestas causas o marido autor deye liti
gar com procUl'açâo da mlllher, e sen 'O réo, a
mulher deve ser tambem citada; seja. qual for a
cspecie do contrato que fizessem á cerca dos bens,
e ainda qlle a causa seja sómente so!.n·c a posse . Cd)

. 89 Se a 11111 I er .refusa dar procuração ao
marido para jntel1~ar causa sobre bens de raiz, o
Juiz com conhecime to da sernrazão da mulher póde'
supprir a falta da procuração deHa. Cc)

. 90 Assim como o marido não póde litigar
sobr bens de raiz sem a mulher, lambem não pó
de faze~' transac:ão, de que resplte allreação OlI
.onus de taes bens. (9

(a) Cito Ord. §. 5. e L. -'lo T. /.8. §. '2
(h~ ,'jl"a ti Ord. L. 3. T. 47. PI". n. l-'l. e 15. .
(c) rd. L. 4. T. 10:1. §. t. e 6. id. o nrt. 325. supra.
(d) rd. L. 3. T. 47. pI'.
(c) it. Ord. T. 47 .• §. 5
C/r) Caldo de'E:I:{illCt. ,Cap. 9. u. 311. I Pego For. Cap- 31. n. 4.1



, .

;.....6.7-.

39 f ~Jas se pela transacção Q marido der só
mCllle dinheiro, ou moveis·, de quc elle possa cUs
pôr, póde fazei-a sem a mulher. (a)

,~92 Em re Ta toda e qu·alqu-er especie de
alheação de bens de raiz ,- ou d direitos relativos a
c les é prohihida ao mm·jdo, e nuHa se não inlel':
vier consentimento expresso da mulher; ainda que
taes bens s jão totalmente delle, e incomnumica-·
"eis com dia. (b) .

'" . :39:-3 loeém só ena ou seus herrleiros, e nin-
gliCOl mais pócle arguir a nullidade' da alheúção por
falta do cons nlÍlltento della. (c) .•

:J94 Ella mesma durante o matrimonio autG
rizada p~lo Juiz, se o marido a não qui;o ' 2utori
zar, pódc requerer qne o acto ou contrato de alhea
c;:ão se julgne nullo, e q le os bens alheados 11 e sc
j~o entregues. (d)
, ,;95 Se a- .mulher, ou·se'1S herdeiros, ratifi
car·a alhcação nuUamente feita pelo marido, sub
siste válida desde a ratificaç~o . (e)

396 ·Durar te o casame.nto quaesquer actos d,.,
}1 111hel' são insufficiente para prc.Jumir ratificação
tacita da alheaitão ;. mas póde-se pTesumir esta rati
ficação se ella em dez annos depois da morte do
marido se não queixar, sauendo-o. (f)

:j97 O consentimento da mulher para a alhea
ção . do marido. póde provar-se por test munhas se
o negocio nã exceder a quantia da Lei., ou s .

•
______________________..-.i..

(a) Lobão Add. n Metl L. 2. T. s. § 18. n. 17.
(b) Ord. L. 4. T. 48. pr.
(c; Barbosa ri Ord. L. !1. T. 48. §. 2. n. 3. ,. Lobão supr. n. 33:"_
(JI Ol'd. L. 4. T. 48. §. 2..
(e' Cito Ord. §. 3.
(C) P.:r. lJee. ao!, n. 14! e seg., Lobão supro n. 36.

I i ..
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.,

houver Provisão para prO'va de direito commum.
(a)

398 Desfeita a alheação do marido a reque
l'imento da Dnilher; <> comprador dos bens podeTá
l)'cdil'-lhe o preço, que o marido rccebeo, se pro

. ,vaI' que clle o despendeo cm proveito deHa, ou do
casal. (h) .

399 . Na falta desta prova os b"ens são ntre
gnes á mulher para os adminisfrar, e o comp);'ador
sómente terá acção conll'a o marido no caso (e ig
norar que eUe era casado .. (c)

, 400 Se o comprador sabía, on tinha razão
de saber que o scu vendedo.r Cl'a casado, não po
derá delllandar o pl'eço ao mariçlo mesmo. (d)

401 Se a ~Tendedor se fingio solteiro para etl
ganar o comprador, tcm lugar con tri;l ene a qu.ere
la de bulrão, e não deve ser solto 'ela prisão eHi
quanto não indel11nis~r o ,cemprador. (e)

402 Sendo nnHa a alheação dos beus de raiz
por fal ta de' consentimento expresso da llullher, é
llulla tambem a pen~ convencional, a que o ma
rido se sugeitasse, e nnHa tambem a ohrigação
dos fiadore3, que se obrigárão pelo mesmo l:narl
do. (f)

40.3 Se a alheacão dos bens de raiz é neces
saria; ou util, e a ri;ulher desarrasoadamente ne
ga o consentimento para a alheação, ou se eIla é
incapaz de consentir por falta de riso, deve o ma
rido recorrer ao Juiz para autorizar a lllesma

(a Per Dec. 123. n. 7., Repert. dã Ord. art. - Jl'larido não póde ve,l·
der, nem alhear bl.'nr de "ar". _

(b) Ord. L. 4. T. -I-s. §. 4.
(c) Ord. L. 4. T /16. §. 5.
(d) Cil. Ol'd. §. G.
(e) it. QI·d. §. 5.
(f) Cito Ord. §. 1~
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alheação; mas só com consentimento de causa pódc
supprir o consentimento, (a) .

404 Da sentença; que o Juiz proferir, é li
cito á mulher dn a seu, curado·r appelIar. (1))

q05 A hypotheca dos bcns de ralZ do ~asal , .
€fue o marid@ fez em segürar~ça dos contratos, que
lhe são permi tti dos , e que póde dar lucro, é va
liosa, aiúcla que a mulher a não ass)gnasse. (c)

q06 Não póde porém tal llypotheca affectar
os bens da ml~lhel' inC'0mUl-unicaveis por pa.cto
antenupcial, ou pela nature~a dos mesmos bens.
(d)

~ 07 Porém a llypotheca, que fizesse á segu
rança de obrigações al.heias, das quaes sómente
póde provir perda ao casal, é (h~ nenhum effdto
se a mulher não coosentio, (e)

408 As fianças do marido sem ex-preSS(i) con
sentimento da mulher I ão podem offeBc1el' os- l:l.i s
da meação della. (f)

40:9 Nem mesmo as fiatl'cus das B.endas do
Estado poderáõ fimis _ (;)Jfender' a :mea:~ão elos mo:'"
"eis da mulher do fi.ador se ena não assignou. (g)

4.10 Tolel'a-se que Q marido castigue a mll.':'"
lh.er, mas moderada.mente.

4.11 Se castigando-a, a ferir gravemente, el~

(a) Barbos. ri Ord. L.·4, T. 48. pr. n. 24., Lobão Add. a;fl:Iello L.
2. T. 8. §. 1S. n. 3/•• .

(h) Lébiío ibid., 0lca de Ccs.s. juro T. 5. q. 8. n. 21.
(c) 1\101'. de E:t·ec. L. 6. Cap. n. <>0.
(d,: al'd. L. I., T. GO., Lobiív Sl1.pra n. 29.
(~) GueI'J·eir. TI'. 2. L. ü. Cap. 2. n. 14., Lobiío supFa.
cI) al'd. L. 4. T. 60., Repert. da Ord. alll. _. Marido que ficou por

fiador sem oulorga da mulher. _
(g) a conb'ario determina a Ord. L. 4. T. 00.; lUas injuslwuente, por

que a Lei deve ser igual para to~os:.
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1a póde qúel'elal', e o Juiz mesmo ex olficio póa~

proceder criminalmente. (a)
4t 2 Exceptua-se' o caso, S o mn.rit o a ferir~

surprchendendo-a cm aUlllterio; que nesse caso
scl'á impune o marido (b)

41.:; l)elo ca."amento consegue a mulher as
llOnras e privil gios do marido, xc"ptuados 03

que forem ~nherentclj ao cargo, que occupe. (c)
Li t 4 l>óde ton ar O tratamcn o de Dona se

sua sogra o tiver, 0'1 se a qualiclade do ma ,ido a
habili.tar para isso .. (d)

415 O domicilio e foro do marido fica sendo
o ela mulher . (e)

4 16 Deve mesmo seguir seu marido se este
'mudar de domicilio, a não haver pacto, pelo qun.L
ajustassem c1e viver em cel'to lIgar. (f)

417 E dever da. mnlhl>r occnpar-se elo goyer
11 interior da casa, salvo se o maric o lho prohi-
bir. (g)

[fi 8 Deve ·mesmo tomar o governo ex. erno
do casal se ~ marido por molestia ou legitilllO impe- .
di nento o não poclér fazer. (h) ,

4 t 9 Nestes casos é licito á mulher comprar e
ycnder os moveis indispensaveis para a boa eCQ-

--------~------------

(a) Ord. L. 5. T. 3G. §. 1., Fcbo 2. p. Arest. 155. Vid. Pego d Ord.
L. I. '1'. G5. §. 31. 11. G3.

(U) Ord L. 5. T. 38. pr. c §. I.
(c) Ol'd. L. I. T. DI. §. 7. L. 2. T. 59. §. 15. c L. 3. T 8G. §. 2'3.
(d) Ord. L. 5_ T. 92. §. 7., Febo Oec. 17.
Cc) ViJ. o art. 2 . snpr., rello L. 2. T. 7. §. G.
(/) Guerreir. TI'. 2. L. G. Ca~ 8. n. 73., CoJ. de Prurs. 2. p. T.

1. urt. G19. c 682 , Cod. Civ. branco aL'l. 21it-.
Cg) Cod. de PIIIfS. SUpl'. arl. 194,
eh> Cit. Co:.1. ibid. art. 202, EJidio á L. Bx !loe jur~ 2. p. Cap. 'U

n. 62. sego -
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'líomia domestica, e contrahll' as dividas propor
cionadas á necessidade de alimentar a familia (a)

420 Mas cm regra a mulher não pó{le sem
cOl1sentimenló do marido dar, vender, Jlem em
perilJlll' ainda os moveis, nem fazer outros algUlli
COD tratos. (1)) .

q2 t rão lhe é prohiLido fazer doação para
depois da morte, porque tambcrn póde testar sem
autoridade do marido. (c)

422 Se f, r necessario on util á mulher alhear
os seus bens de raiz inCOlllllllmicaveis, e não que
rendo o l}laric o consentir, póde reqnerer ao Juiz
que suppra o cOllscutimento com conhecimento dê
causn. (d) . -'

42.') O mesmo poder'á eUa requerer tendo in
dJspensave1 necessidade de vender ou empenhar al
guns bens de raiz commlmica,:eis se o marido for
nbsente CI1 parte incçl'ta, ou esti Ter inepto para
daI.' consen imento . (e) . _

42!l A muI jer tem direito a ser· alimentada,
~ão só' J1e os bens ~ommuns do' ~asal, mas ainda
pelos do marido (f)

425 _llas não póde eXJgtr os alimentos ao
marido se se apartar da casa, salvo se o fizer por
sevici s. (g)

------.-----.-----------_.-
(a) Vnet L. 23. T. 2. n. 16., Toullier Vi,.. FI'. Tom. 2. L. L T.

:l. 1\. 6/'1.
eh) Cabo Uec. 10G .• Mor. de Exce. L. 2. Cap. 20. n. 1l!)., Lobão

a lllelto L. 2. T. S. §. 18. n. 4-0.
(C) oel L 3D. T. 6. n. 5. Ali/C/' LoLiío sltpr. n. 43.
ld) Egídio ii L. ft-'x ItOe jure 2. p. Cap. 7. n. 56.
(e) Gnerreir. Quacst. l'vr. 50., Lobão a Mcllo L. 2. T·. 8. §. 18. Jh

00.
(C) Ord. ~. 4. T. 103. §. I., FraQos •. de Rcgim. p. 3. L. 3. Disp.

L ~. 1. , Slryk Uso Mod. L. 23. T. :lo ~. ['D.
(g) l\Iend. de Carl'" 2. p. L. 2. Cap. 4. n. O., Lobão a Mellu L. ~

'1'. 7. §. a. 11. a.
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42:6 Em rc.tribuição dcye prestar ao marido
os serviços 1roprlOs do seu sexo, segundo a sua
qualidade e criação . (a)

s ~ c ç A Õ n.

Da separaçc10 dO$ conjuges.·

!,28 Porém effcctuada a separação, e depo
sitada a mulher em casa honcsta, ao Juiz Secular
pertence arbilrar-lhe os alimentos ,. e despesas para
a lide, á custa <.los rendimentos do casal, (c)

429 Este arbitramento deye ser summario ,
e deve pertencer aO'Julz ele Paz do domicilio com
Conselho de Familia, em consideração da qualida
de das pessoas, e rendimentos do casal. (cl)

. 430 Julgada a separação no Jui:;;o Ecclesias
tico temporariamente, o maridQ continúa a admi-

427 A separação dos conjuge/' de. coljabita
ção, e uso do matrimonio, - ou -por se duvidar da
validade do sacramento) ou por causa de sevicias,
pertence ao conhecimento do J llizõ Ecclcsiastico.
(h)

---------._-----------------------------

(n) Cm'doo Pra:r: judo ....erb.-lIJarifus- n. 21., Slryk supro §. 76.
(h) l\Jend. de astro 2. p. L. 2. Cap. !j-. n. 4. e 5., LoLão a Mello

r.. 2. T. 7. §. 1. n. 10.
(c) l\'lcl!o L. 1. T. 5. §. 45., Per. e Sousa Proc, Cil). Not. 952.,

Lobiío snpm cAce. Sumo §.2G7.
(d) 'UI" I. de A/ill/. T. 7. q. 8. n. 12., Lobão Obrigo Recipr. §. 31.
32. O Conselho de FamiliG lana os <I!illJentos aos Orfãos i por paridade de

razaO á mãi. Decreto de 18 de Maio de 1832. art. 11.
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'nistrar õs bens do casal a cargo de dar alimentos á
ll1ulller. (a) .

43l Se o casal não tem bens, dos quaes se
jão dados os alimentos, céssa est~ obrigaç.âo do ma
rido, mórmente se a mulher fOl culpada na sepa-
ração. (L) .

432 A mulher assim separada não é obrigada
a prfstar serviços ao mando, e pôde fazer aquelles
contratos, que forem n'ecessarios para a sua econo-
mia sel)aracla (c) . '

433 O marido separado não pôde alhear bens'
de raiz, sem expresso consenti~nento da mulher_i

(d) Q d - ,. 1 d434 uan· o a separaçao e JU ga a por toda
a vida, cada um, dos conjuges pôde requerer par
tilha do casal como se o matrimonio fôra dissolvi
do. (e)·

43~ Feita a partilha cada 11m dos conjuges
pôde administrar; vender, 011 .empenhar seus bens
de raiz como se não fôra casado. (f)

436 A separaçâo de bens sem separação de
thalamo e cohabilação pertence ao Juizo secu
lar_

437 Tambem lhe pertence. fazer .as partilhas
se o matrimonio vem a julgar-se nuHo no Juizo
E.cclesiastico. (g)

I

---------------------
(a) Voet. L. .N. T. 2. n. 17., Lohão Ácc. Sumo §. 2G4. e Add. a

Mello L. 2. T. 7. §. 1. n. 10. '. '
eh) 'Fhemud. Dec. 14ll., Stryk Uso Mod. L. 24. T. 2. §. 67.
(c) Slryk ibid. §. 71. • .
(d) Febo Dcc. 72.
(e) Guerreir. TI'. 2. L. G. êap. 8. n. 40., Lobão Adrl. a Mel10 L. 2.1

T. ll. §. 2 •• n. 9.
(f) Guerrei. T". 2. L. 6. Cap. 2. n. 101.
(g) Guerreir. TI'. 2. L. 6. Cap. 8. n. H. c 45., Lobão Adcl. a Mel,

lo L~ 2. T. 7. §. 1! U. 10~



438 É tamhem. competente o 'S~cülal' para·
determinar 'e os filhos dos divorciados hão de
eohau'tal' com o pai, 'ou com a mãi, e o quanto
cnda quuI lia de conlriLuir 'para seus alimentos.
(u)

439 Fin.alnwllle é compctf'nte para constran
ger o cOlljHge, que de seU'l110tu projJl'io se separou,

ohabitar COm sen consorte, e 'cümprir os seUi

. (b) .

.; S E 'C -ç A Õ ln •

Do segundo cr:zsanzenlo.

440 Antrs de dlsso:vi~lo o matrimol'lÍo por-·
morte de 11m dos conjllgf's, ou por 'sentcnça, que
juJgue nnHo 0 contra tido, é crime graviss'lllO con
trabir oulro. (c)

441 }Jurém dissolvido legifmamt'nte' é licito
·contrahir se g1111J.rs ou tercci'ras nnpcias, e este no
vo ca a LJJ{'lJ lo produz os mesmos eiTeitos civÍs como
o primeiro. (d)

44'2 J:xceptua-se o çaso da vinva maior de 50
annos, que tendo descenclentes capazés de serem
seus herdeiros se torna a casar. Ce)

443 De resto não incorre ení infamia, nem

------.-.----------------
(a) L. uno Cod. Di..n,.(io fac(fI apud quem liberi morari \lei educari d41

-lIeon f •• Novell. 117, C:ap. 7. l VaJasc. CaIU. 112. 11. 10.
eb) Corleada /)ec. IH. D. 37.
CC) Ord. L. ~, T. ID.

'Cd) l\'1ello L. 2. T, 8. §. I f. o l2.
'.~) Vej. Q art. 272. e sego supra.
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4.47 &e o filho. ou. filha da viuva, quando fai:"
leceo." t.estou c instituío por herdeiro. o pai ou mãi.,
ainda que e.;tes se tOI nem a CaSlll' não perdelTl. o
~ireito' d pl'opriedJd(~ <ia "el~ nça. (c)

448- Tambem o não· peruem se os,be lS heI";
dados provierão ao filho defnrito da Slla a )'ellcia ,

- -.---

em pf'na-. alguma a viuva ainda que case dentro ~
anno d I 1~o (él)

444 Porém o j ai 011 mãi, que. herda de afgum
filho du an ecc lente mall~monio bens, flue a este

.pro' ·{do..do ronill~e pl'f'd e flln to , ou de sens as-
o U \ dcendentes. nc o bt'lo dI' ·tOl'uar a casar-s'e I)er e

I .

o dil'eito de p!'o~1r cdade Jaqu .!'cs be'ns, e consrl~-.

va sómcnte o nsof'rnto- r 111 SWl '·ida·, SP a('a~o 01'

sua morte lia inllflo gerll1ílno (,0 fl tlO J funto, ao
qual se deyoha a propriedade (I!} .

445 ~e utéll1 elo irmão ou .irm~a gcrmana elo
filho defunto COIiCOlT.em. sol1':nhos do mesmo de
fuut.o, 1ilhos c1~ outro. ü'mào g rnlano, estes re.
presentando· a·pessoa elo pai Ol! mâi tem o mesm,o
direito. áqueUu; herança" como tc.ria o l~ai ou ~:nãi

~e Voiv.a fosse. (c)
446 Se por acaso no 'tempo dã nwrtc do pai

ou mãi, que herdou·bens do filho do antecc.d~nte

mah1iulOniú, não existe vivo irmão OLl iemf'a ger
man.a. do. filho deflll1to_, ainda que existào sobri-

. nh05 do mesmo defunto, conserva u pr.o.pri.edade
dos. b.ens herdados o pai ou ll1ãi,. que os herdou~

(d)

(a) Ord. L. 4. T. 106;, Cap fin . .x. de S.<:c. lzupl.. O cuntrario ec<i
pela L. 15. Cad. E:r 'l,lli!A. ca·ls. inl ,m ir/'f)g. ','

(b) Ord. L. 4. T. Df" §. 2. c·4., L. 3., L .. 5. Cad. de Sccll/ul. lll/p~
(c) Cito Ord. L.·lc. T. 91. §. 2 •..
(d) Cito OJ·d. •
(e,l Alllh. - Ex. testamento - (0.1. de Sec. nupt., CórdÇlro Duh .. ~

p. 20. ~ se~. .
J I'~
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ou forão advent.icios seill lhe provirem de seus as:':
cendentes. Ca) I

449 Logo que ó pai ou rnãi contrahe outro
casamento é obrigado a iO'-entariar a herança da
quelle filho do antecedente matrimonio se ha ir~

mãos germanos, aos quaes o direito de propI.'ieda
de se deva devolver. Cb)

450 O pai retem o usofruto ele tal llerança
sem obrigação de dar callçfio; mas a mâi deve dar
esta caucão aos filhos do antecedente matrimonio
se lhe fOI: pedida . Cc)

451 Os bens, que o villvo ou viuva houve de
seu consorte por doação ou legado, é obrigado a
deixal':"os aos filhos, que teve do conjuge defnnto,:
e se passar a novo casamelito fica-lhe o usofruto
sómente, a propriedad devolve-se aos filhos.do
primeiro matrimonio. Cd)

452 Se o marido deixa á mulher o llsofruto
de sens bens, não perde este llsofrllto ainda ql1e .
se torne a casar, salvo se o marido assim dispoz a
favor dos filhos communs. Ce) .

453 Se este legada' do usofruto de todos os
hens é deixado pelo marido á l11\.:j,lher hàvendo filhos
do defunto, subentende-se ter-lhe legado sómente
os seus alimentos, e o direito de ella administrar
os bens. (f)

454 Assim tambem quando o prazo do mari
-do é renovado nelle, e na mulher, se quando elle

(a) C@rd. ibitl. D. 7!l., Guen·éil'. 1',.. I. L. 4. Cap. 13. "n. G2.1..0-
hão a Jello L. 3. T. S. §. 15. !'lo G. e 7.

(b) ~lIerreiro Sl1pl". 11 ••17:, S,aslilho de Usur,.., Cap. 2.
(c) 01'([. L. 4. T. !lI. ~. 3. e I

(d) L. 3. Cod. de Sec. nupl., Auth. -1ft donalione - e'Auth.- U~"t:O.
Te morlua - Cod. eod., llIaced. Dec. 13. . •

(e) Al1th. - Hoc locum'- Cod. Si sec. nllpt. mulier.
(f) Pere~ ii, Coá. L. 5. 5. T. 10. n. 2. .

"
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morreo ficárão filhos; ainda que ella torne a ca
sar-se, não' póde nomeaI-o a fillws do segundo
matrimonio; e pelo facto de se tornar a casar fica
inhibida de poder vender ou empenhar o prazo
em prejuiz.o dos filhos do primeiro matrimonio.
(a)

455 A disposição do art. 44!~. ea1 plicavel aos
prazos de nomea-ção, que o pai ou mâi houve por
successão de filho ou filba do primeiro matrimonio,
os quaes lhe proYiérão de seus ascendentes. (IJ)

5 E C ç À Õ IY.

Dos filhos legitimas e legitimados.

456 Os filhos nascidos depois de cento e o~

teúta dias segnintes á nnião dos cOl1juges tem a
presumpção juridica de serem legitimos. (c)

457 O marid.o não póde reclamar contra esta
prcsllmpçfío legal se não podendo ]Jrovar plena"
mente a impossibilidade de ter tid.o accesso a sua
mulher 110S trezentos e dons dias antecedentes ao
nascimento do filho, que pario. (d) _

458 Da mesma f&'ma os herLleiros do marido
defunto sómenté pódem impugnar a legitimidade
do filho se este nasceo trezentos e dous dias depois
da morte do pai. Ce)
---- ...------------------

(a) Cald. de Pot. elig. Cap. t3. n . .'>8., Lobão a jylello L. 3. T. 8. §.
1.'>. n. 12. . '

(h) Caldo de Nom. q. 15. n. 35., Lobão supro e TI'. de Dir. Enf. §.
1.'>7.

(c) Cap. 10. X. de Prourr.l., God. Civ. Franc. art. 31-4.
(d) Cod. de Pl'Ilss. 2. p. T. 2. art. 3. e '... O Cod. Civ. Franc. art. 312.

eXige- trezentos dias. ido A". 'Barb. T7ol. 22. .
~) Cito Cod. de Pruss. ~rt. J O. e 20.,
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459. Comtndo o 6.110 nascido d'epois daquelle
tenno até o fim U0 undecimo mez poderá ser julga
do legi timo se não houver proya alguma ele má con
ducta da mãi. (u)

460 O testemunha da mãi nada ptoya a favor
OH conlra a legitimidade dos filhos nascidos duran-
te o matrimonio. (h} .

46 t Se o maricLo, que podia im;:Hlgoar a lc
o·i.timidade do filho, expressa Oll tacitameute o re
CO:i:lsce por seu,. 4 nenhuma out 'a pessoa pódc im
pugnJl' a sua legitimidade. (c)

4ü2 Qnando a mulher se casa outra vez pou
co t11 ois da n ol'te do marido, o filho, qne nascer
nos dnzf'i ~o e sc.~ nta dias <':lepois df\. mOl'te.d()
primeiro il~<H';ilo, pr-.8nme-sc flHlo ( es e;, nascen-
do depo:s 1I'eSl1.11c-S do sl'gnnilo marÍ:(t (d)

463 O ma rilllouio ,,: Jich opéra o rncito de
legitimar os fl'llos, que a mulhcl' l('\'e do marido
antes de com cite- se ca-::;a r , I"ceou} eeeHdO'-os eHe
por seus . (e)

464 ]~ preciso porém une arJnelles fi lhos se
jão naturaes, p não aduhel'iuos; ou incestuosos;
estes não se legitull o pe-lo segu:nte matrimoniO'.
(f) . •

.465 Reputar-se-hrío inçestú.osos para os effei-

--------------------
(a) Cit Cod. art. .2 t. . Gama Dec. 3.25d) Febo Dec. 5t. ) Lobão Adr/,.

tf lIft;flf) L. 2. T. (j ~. 2. n. H.
rb) Cap. 10 X. de·Proúat.) Ansel. de COII..fels L. 3. q. 5. , Çod. ~o

PlLns 2. p. T. 2. art,. .
(c) Cod de Pru.ls. ibid art I G., Cnp. II' X. Qui.fi/ii sinl. lcr<'-
(d) Cito Cod. de Pruss a·t. 2.:2. e 23·.. Vid.. Gucrrciç. 'Pr: 2. L. J. Cap_

a. . 4. .
(e) L. 5.) L. 10. Lod. de N'nt. liú., Cnp. G. X. Q"ifil. tint~

~) L. 7. Cpd... ~ iVllt. IIb. Cpcl, Civ. Fremc, arL. 33'J~ ..
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tos dvÍs sónlente os filh~s de p(.went~s, oU'affins, tI e
confórme o Direito Romano Il:JO po<.lião casar-sc. (a)

406 Tacs crâo "Os '(Iesccnd 'ules ·c m S CI S

as'<:endentC''S, ou com as cssoa::;, t 'li C o clI].ã o
lugar <.Ielles; como acontece ao padrasto m' !ras
ta a respeito dos enteados, aos sogros ares") , o
do genro e nora. (h)

4G7 Taes erão na linha collateral os irmãos,
tios e tias com SOLl·j ohos, e cunl ados entre si. (c)
Entre primos câl'l1aps, e nos mais gr.' os mais re
motos era pcnni lido o ('(\1'(1111ento..

·F8 J)or~all o ris que srja disprnsado o imp~

dimenlo de Direito Cauonico nos gl" OS, 'em que
:l Lei Civil llf'P fl'ohibe o casnllH:l1lo ,. eU,tendcr-se
Ido' kgilillli}(!OS os flLl os, qne. os dispensados tÍ
verflo autes do C3:S<l1lH'lllo. (d)

4ü9 Ainda qne ao nascimento dos filhos se
siga C(lsamenlo do pai rO:1I outra nmB cr , e por
morte desla cal):1r com a lIlâ i dos !ilhos natul'aes,
este casanH'nlo os"legi1ima. (~) _ .

470 Porém estEs fi,l os n:ltUl'aes lrbilimac10s
não preferem no direito de primogenitura aos fi
lhos legitimos elo matrimonio anterior, por isso
que PTimeiro fOl'ão legítimos. (f)

-----------------------
(a) Deste modo pôde entender-se a Ord. L 2. T. 35. §. 12., e entendida

·!l!sim cessa a dureza, COIII que licão deshenlados muitos fiJl.os por causa do
largo circulo de impedimentos, que o Direito Canonicu eslendeo aos malri.
'tnonios

(h) L. IS, ,L 53., L. 68. tr. de Ritu llupl.
(c) L. 19. Cod. de Nupl., L. 5 , L. 8. Cod, de Incest., §. 3. e 4.

insto de ll'up•
. (d) As Leis Eeclesia.sLicas POd?ll repu lar i~c.esluo.sO.s os fiJ.hos para os ne~o

CIOS da sua competencm, mas naO para os eUellos CIVIS. ·Vld. Guerreil". Tr.
2. L. 1. Cap. 4. n. 89. , LoLão a Mel/o L. 2. T. 5. §. 14. n. 4 e se"'.

(e) Gomes á L. 9. TauI', n. 59., Perez in Cod. L. 5 T. 27. n 16~
(IJ GQllle~' ~upr. n~ 36. Cl 6i. I Guerreir. 'l'r. 2. L..1, Cap. 4. 11. ,2%~
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47 t Omatrimonio legi tÍma não só os filllOs vi
vos, mas ainda os filhos naturaes fallecidos antes de
elle ser contraltido, de sorte qne es'la legitimação
ap""Oyeita aos filhos dos filhos üdlecidos antes. (a)

472 O matrimonio contrahido em arti-go de
morte lwod uz a legiti mação, ainda, que não seja
consummado depois de contrahiuo. (b)

47.3 Porém o matrimonio ptltativo, que VtÚO

a jl1 gnr-se BulIo, não Jegitíma os filhos como legi
timaria se fÔl'a valido •. (c)

47 [~ A legitimação por seguil1te matrimonio
opéra os seus ifeitos independente de consenti
mento dos filhos legitimados. (cl)

475 Estes effeitos são o conseguir o pai pa
trio poder sobre os filhos, e conseguirem os filhos
os direitos de he.rdeiros nece sarios. (e)

476 . ])óde ser impugnada a fiiiaçâo aos que se
cüzem filhos para se não eI).tenderem legitimados
pelo seguinte matrimonio. (f) ,

§. 1 o

Da peifillzação.:

477 Q~lalquer pessoa, que tenl1a filhos bas
tardos, ou sejão ~aturaes, ou de_ uamnado coito,

---------------------
· (a) Gomes supro n. 61., Perez supro n. 17., Hl1.ber ad Pand. L. L T~

6. n. 10.
(h) GuclTei. ibid. n. 43., Sarmient. Se.l. inf; L. 1. Cap. G. n. 5.

o (C) SarmicDt. Sei. illt. L. 1. Cap. 6. n. 4. , TJJul1iet· Dir. Franc. Tom;
2. L ... T. 7. n. 934. •
· (d) Perez in Cad. L. 5. T. 27. n. 10.
· (e) Gomes á L. 9. Taw·. n. 66.

(f) GuenciJ·. TI'. 2. L. 1. Cap. 5. 'n. 100. e sego O Cod. Cív. Franco'
art:. 33J. exi~e o reconhecimento do pai ou antes I o~ no acto do caS'ImcntQ •.



pÓde perfilhaI-os 'por escritura ou por 'testamento ~
ctnque os reconhtça por filhos, e em que' mani
feste' a sua vontade de ser confirmada pelo Sobera~

no esta perfilhação.
478 Tanto o pai ou mãi perfilhante como o's

filhos podem com esle documento requerer Cart~

Hegia de Confirmação da l~erfilhação. (a)
479 Os parentes herdeiros abintestado do.

pai ou mãi p«rliUwnte devem ser ouvidos sobre o
facto da filiação sómenle. (b)

'lj 80 Se e les poderem provar in continenti
que a fi iado aaegacla é falsa ou fingida, como

-_quando a mãi do perfilhado é casada com outro
homem, com o qual cohabita, não se deve con
ceder a graça.

q8 t . 5.0 podendo fazer plena prova conce-
de-se a'])er!i1hação, mas podem depois os herdei
ros em lÚZO contencioso por acção Ol~dinaria alle
gar, e provar que a filiação é fingida. (c)
/ 482 A perfilhação c.?I;lfirmada pelo Soherano
é uma dispensa para o filho ou filha perfilhada po
der succeder a intestac10 ao pai ou mili, que o pcr
fil1lOU, e para poder recebei' por testamento o que
o pai ou mãi lhe quizer dei~ar. (d)

48.'3 Não habilita porém o perGlhado para po
der sncceder a outros quaesquel' parentes paternos
abintestado . (e)
. 484 I\iesmo ao pai ou mili perfilL.ante l).ão

(a) Ord. L, 1. T. 3. §. 1., Peg. il>id. n. 7D. , Yalase. CO/ls. 158.,
Feho lJec. 170. -.'

(b) Resal. de 17 d~ JaIJciro .de 1770., Borges Cara . .d<ldilam. ao lntli·
cc C/irollo!ngico. .

(c) Lobi1o Add. n.J11el!o L. 2, T. 5.. , §. 17. ll.. JIi. Nota.
Cd) !lesol. de IG de Dezembra.de 17DS: na Cal!. de Delgado, França a.

Mend. 2. p. L. 1. Cap. §. 1. n. 5.
" (e) Glicl'rei.J;, Ti'. 2. L. 1. Cap. ~. 11. 55,

"
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poderá o perfilhado succeder se for de damnado
coItO, e s~ o perfilhante tivcr dcscenrlentes ou as-
cendentes legitimos . (a) ,

485 Porém a exislenclll de colh leraes não
prejudica ao perfilhado, para qpe possa succeder
abintestado ao pai ou mãi que o perli!hou. (b)
. 486 O pai perfilhante não consegue o patrio
poder sobre os filhos assim perfilhados. Cc)

487 Os perfilhados 'lambem não podem que
relar do testamen o <.lo pai ou mãi, ainda que sejão
deshcrdados. Cd) .

488 Os expostos, cujos se ignora a filiação,
presumem-se legitimos, e como taes são lJabeis pa
'ra.thelo o em que se e.-jge esta qualidade. Cc)

TiTULO IV.

Direitos e obrigações do pai.

489 Ao pai legitimo incumhe d pofs que a
filho nasce mandal-o baptizar pelo Parocp da fre
guezia no terlllO dete:nninado pela Const' tuição do
Bispado.

490 Na falta ou impedimento do pai, ou se
o filho é natural tI espurio, esta obrigação in
cumbe ámãi.

491 Em cada fregnezia deve haver, Livro nu
meràdo, rubricado, .e en.cerrado pelo Juiz Eccle-
___..0..-_----------------------_. _

(a) POrll1g. de DOllnl. L. 2. Cap. 16. n. 21., Guerreir. snpr. LI. tO.
ehJ Lobão /lrld. a l1-Jello L. 2. 'f. 5. §. 17. n, 12.
Cc) Guerreir. slIlw, n. 65. c sego
Cd) Carvalbo de Testnm. p. 1. n. 536., Add. de Febo Dee. 176. no'

18.
" (e) Alv. de 31 de Janeiro de 1775. §. 7., Pe~as de Compet. Car>o 9.

n. 4., l\'1c~o L. 2. T. G. '. S, . .•
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siastico p:Ü'a o Paroco escrever os termos (ros:
Eaptjsll os, com pena de rigorosa responsabilidade.

492 Um teI'mo de Eapti.smo eleve conl r o
<lia, mez e ,aIlllO, em que foi admil}istraclo este
Sacramento.; o nome qu.e foi. posto ao menino ou
menina, e os nomes <lo pai e mâi legitimos, suas
naturalidades e domicilio; 6s nomes dos avós pa
ternos c maternos, e suas naturalidades; os no
mes dos pa~rinhos; e o dia do llascim~n.to do bap
tizado, s gun o a declaração que der o pai ou mài :.
tudo deve ser assignado pelo Paroco e testemu-
nhas. (a) .

493 Não deve o Paroco ir screver no termo
o nome do pai natural ou espurio pela Silllpl~s cle- .
daração da mãi, ou de outras pesso~s s~ o indi
cado pai não comparecer, e reconhecer o filho por_
seu. (b)

q9!~ No termo do Baptisno de U.li exposto
deve declarar-se a incerteza do pai e mãi; mas
de em escrever-se os signaes, -ql e fossem achados
ao mesmo exposto, se os 11011\"C1' > (c)

. 495 A certidão do Paroco, ou do cartorio
dos Livros findos, passada do Livro prova a fIJia
ção, legitimidade ou illegitimidaclc, e idndc do fi-
lho; e por eHas podem exjgir o mCSll1D sala.rio co
mo nm rrabeUião. (d)

496 SimiL1antemente rruando um filho mor~

reI', ou olltra pessoa da família, o pai, ou o che
fe da familia é obrigado a dar parte ao Paroco para
ir eneommendar- a alma do àefunto, e assistir ao-
--------------------------_._---------------------

(a) Assim se pmLica, mas com basta-ntes il're:;ulal'idades por liüLa de Lei
geral. -

(b) Toulliel' Dit·. Franc. Tom. 2. L. T. 7. n. 86L
(C) Toullicr ibid. n. 01 S• •
(d) "V~d. GuerreU-. T,.. 1. L, G. Cap. 3. n. 21.

K:l.
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enterro no Cemiterio, ou lugar Religioso para isso
destinado.

q97 Em poder do Pnroco eleve haycr outro
Livro numerado, rubricado, e encermdo para os
tçrmos dos Ouitos das pessoas fallecidas na fregue
úa, ainda que impnberes sejão, ou forasteiros.

498 Um: termo de Ühito deve conter o d' a ,
lnez e anno, em que é escrito; o nome da pessoa
fallecida; a sua profissão e domicilio; os ames
de seus pais sé o defunto ainda era meno.!'; 'c <>ra
casado ou viu vo; o dia da sua morte; se fez ou
não testamento; se a sua morte foi natur I ou vio
lenta; e o lugar onde foi sepultado. Tudo assig
nado pelo Paroco e te temunhas. (a)

499' Se a pessoa fallecida for desconhecida,
o Paroco deve descrever -as infe> 'mações, que pôde
haver, ou as feiçf>es e sinaes do defunto, y. c lws
são servir de esclarecimento . (h)

,500 Os lUorclomos ail Administradores dos
Ilospitaes dflv~m tambem ter Li vro para os termos
dos Übitos elos doentes, que neHes morrem, no
qual se devem lançar as clarezas sobred·tas.

501 Uma copia destes termos deve ser remet
tida de seis em seis TIl zes ao lUinistro de Po...icia do
Districto, e este deve transmittir copias a cada tim
dos l\Iinistros de Policia dos L 19ares de domicilio
-dos defuntos. (c)

502 O Escrivão de um avio, ou quem snas
vezes fizer, deve tamhem fazer termo ele Ouito
de cada uma das pessoas, que morrerem a bordo
durante a viagem: copias destes· termos devenr

(a) CoJ. _Civ. Franc. art. 7!J., Cad. de Prurs. 2. p. T. 11. al'h
~!J2.

(h; Co . de Pruss. 2. p. T. 11. arl. 4D3. c 4!J1~

(C) Cod. Ciy~ Frtlllc. art. 80. e 82.
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ser dadas ao Juiz da Alfandega da descarga, on
ao Consul Nacional se for porto estrangeiro; estes
farão as mesm s diligencias, f{ le o ~linistro da
Policia para as terras do domicilio dos defuntos.
(a)

503 Quando a pessoa defunta morreo de mor
te violenta, o pai de famílias ou o chefe da casa
além da participação ao Paroco o deve tambem par
ticipar ao Jníz da vintena rara este transmiUir a
parte ao lUillistro Criminal elo distric·o, este
mandar fazer exame no cadaver com assi ·tencia de
peritos. (b)

504' O Paroc:> nfio deve consentir o enterro
em lugar Religioso de pessoa morta viole tamente
sem primeiro. e fazer exame no cndaver; nem
consentir enterro' ele pessoa morta re 1entinamcnte
sem serem passadas "iute e quatro horas depois do
accid nte, que privou dos sentid s a dita pessoa. (c)

h ü5 A certidão de Obito extrahicla c1o'LiYl'O
pelo })aroco, ou Cartorano dos Livros findos pro
va a moI' -e da pessoa: em falta del!a póde proyar
se por testemunhas. (d)

506 Os Livros findos de Baptismos e Objtos
devem ser remettidos ao Archivo uo Bispado, onde
se gnardaráõ como os dos Casa!TIentos. (e)

507 Os Livros para os Termos de Casamen
_tos, Baptismos, e Übitos serão comprados á custa
da Fabrica da Igreja Parochial.

----------------------
(a) Cito Cad. Franc. art. SG. c 87.
(h) Reg. d03 Juizes das Aldêas, apu(l Syslem. dos Regim. Tom. 4.

pago lGL
(c) Cod. Civ. Franc. art. 77., Feij~ Carl. el'ud. Tom. 4. Cart. H.
(d) Gnen·cir. Tr. 4. L. 5. Cap. 3. !l. 25., Ricfji' Jus. Ee/el, p.

1. §. 238.
(c) Assim se pratica.
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Dos Alimentos.

508 É obroigação da- mãi criar de leiOte seus
:fi~hos ou leg~timos, ou i legitimoos até os tres au
no , se .antos precisos forem. (11)

509 Sómente enfermidade, qlle a impossibi
lite, °a pôde d's' easar deste dever; não assim a
nobreza (h)

5 t O No caso dp ser precisa ama para o- filho,
es °a despesa, e toJas as mais de vestidos, roupas.
c remedi os tl vem ser pagas pelo pai. (c)

5 t 1 Se a mâi lizer estas despesas á sua custa ,.
pôde <.lema ndal-as ao pai, ainJa que illegitimo,.
se I oder provar qU D é pai· (d)

512" Até o filho ou- filha illegitima cumprir os.
quatro annos de idade não pôde o pai Sl1 ytrahil-os.
aos cuidados e vigilancia da mãi, ainda que tenha
s' lo condemnado a fornecer-lhes os alimentos. (e)

513 Depois dos quatro arinos póde o pai es
colher, ou tomar conta do filho ou filha, e da sua
educação; ou deixai-os em poder da mãi pagando
lhe a criaç-Jo. (f)

514 Se a m~i quer fazer a despesa da criação
do fi ho illegitimo á sua. custa, o pai n[o tem di
reit a tirar-lho. (g) .

5 ! 5 Quando- amai nã() póde provar quem é

(:I) Ord. L. f. T. 88. §. 10. eLo '.. T, 99. pr.
(h) God. de Prllrs, 2. p. T. 2. arl. 67.
(c) Ord. L.·\. 91J. §. 1. l L á. §. 12. II. de Agn. et alellcl. lib. t

L. 4:3. H. e 45. Ir de rab. sigllij:
(d,.Cit Ord pr. e§. I. -
cc) God. de Pruss. 2. p. T, 2. art. 62J~

(f) Git. Cod. art. 622.
(ãJ Cito Cod. art. cm~
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o pai de sens filhos, ou quando o paI não tem
me.ios de fazer a despesa da criação dcHes, sta
obrigação se deyolve á mãi. (a)

516 Se nem o pai, nem a mâi tem meios de
.alimentar o filho, se este é legitimo tem dir ito de
demandar os alimen os aos a\~ós pa crnos c mater
nos, que ti, erem melhores meios de os poder
prcsttU'q (h')

517 Sendo o filho natural ou f'spurio deverá
dcmanc1ar os aljmentos aos avós malernos com pre
ferencia aos paternos, porque aquelJes podem ter
direito á successão do neto, e estes âo • (c)

, 5 t 8- Na falta de pai e mãi, e dos outros as
cendentes podem ser demandados os ahnentos é os
irmãos legitimos ou illegitimos, que poclel'Cm.:pl es-
tal-os. (d) .

519 A obrjgação de dar alimentos nàü se ex
tende a outros parentes além ~os jrmãos, salvo se
um T.io ou I rimo vier a possuir os bens do avô
COl1l111lU1S, o qnal em sua vida esiaTa obrigado a
prestar os.... mesmos alimel~ tos pedidos . (e)

520 O direito, que que tem os filhos de pe
dir os alimentos) subsisle ainda que eIles te hão
idade de poderem ganhar o seu sust hto se tem ue
feito da natureza, ou inercia para isso. (1)

521 O filho emancipado mesmo póde pedir
alimentos ao pai, ainda quando lhe tenha antici-

(a) Ord. L. 4. T. ll9. §. 2., CiL Cod. de Prnss. art. 028. 029. e
·seg.

o (b) Assento de II de Aljril de j 772.
(c; SLr)'k ele Act. Scct. 1. Membl'. 2. §, O. Not. Aliter Cod. dc Prusr ..

2. p. T. 2, art., 028.
(d) Assento dc II de AJJl'il de 1772.
(e) Ci t. Asscnto.
(f) Cito .A.ssel~l(\
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527 Assim tambem á fIlha casada develll ser
daelos os alimentos, ainda que ella, não queira dei
xar a cas'u do marido. (g)

528 ~e o filho ou filha se casou sem consenti
mento dos pais, e sem supplemento deste COLlsen-

pudamcnte ~-dado ,a legitima, qüc poderia baycr
por morte do mesmo pai. (n)

52~ O, fiHtO, que allega a sua pobreza, e
ineptidão para ganhar o seu sustento, d,eve provar
estas circunstancias quando excede a idade da pu

, herdade, (IJ)
52$ Ces'sa -a obrigaç[to de dar alimentos se

o pai ou pessoa, a quem são pedidos, apen s tem
o nccessario para a sua propria sustentação . (r.)

524 Cessa tamIJem se o filho desertou da ca
sa pat rua, a n['o ser para servir o ]~stado pelas
Annns, o 1 para seguir os Estudos c011i aproycila-
ll.ento. (d).' .

525 O solqo de simples soldado, de Official
inferior, ou de Cadete não livra o pai de prestar a
limentos ao fi Lo, sendo pessoa nobre. (e) ,

52ô 'e o filho se apartou da casa paterna
por tratamento deshumallo, ou por ou1ra causa,
pe a .qual] oss~ obrio'ar o pai a c.ll1ancipal-o, póde
receber os a imentos fóra da casa do mesmo pai.
(f)

(a) Cito Asscnt., Cabed. 1. p. Vee. 148.
eh) Solano COll. V. n. 7G., Lúhfío a Mello L. 2. T. G. §. 11. n. -I.
CC) Cito Assento de 9 dc .Abl ii de 1772.
(d) Cil. Ass . ." Pircl. a L. J. Cod. de EOIl. mal. 1. p. n. 5It., Surdo

de A/im. T. 4. q. 14. n. 25.
• Cc) Pc!a mesma l'uzão, porqlle se manJão prestar mezadas aos Cadetcs por
seus prlls.

(f) ntorel. deLaeo/eg. L. 2. Cap. IV. q. 1. n. 11., Lobão Áee. SUf1~.
§•. í5. •

(g) Lohão ibid. §. 211.
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530 O filho ou filha illegitima, que tenta ca
S3.r-se, deve pedir o consentimento a seu pai, e
por morte delie aos irmãos, aos quaes intente pe
dir os alimentos; aliás perde o direito de lhos de-
mandar. (c) ..

531 Assim como os filhos legitimos e bastar
dos llouem d'emandar alimentos a seus pais, e avós;
tambem estl s em .denticas circunstancias os podem
d 'lanunr ao filhos, e netos. (d)

5J2 ~c uma pessoa, qu'e necessita de ali
mentos, t~ l1l pa' s ricos, e filhos ricos cada uns
dos quaes o poss:'o aI lU Btar, em primeiro lugar os
deve demandar aos pai d qne aos fi .hos (e)

533 'enuo Imutos réos condemnados a pres
tar os alimeulos o Juiz deve llOUlear..-o mais idoneo
para os prestar, eucarregand.o-o de cobrar dos-ou-
tros as suas quotas partes. (f) ,

534 A mu iter', que tem marido abastado de
bens, ,deve seL' alimentada por eHe com preferen
cia aos pais deHa se ella fizer serviços ao marido
dignos de recompensa. (g)

timo to pc, o l\lagistrado, perdeo o direito de lhe
ped' r ali e rlos. (~)

529 Da me 'ma fórma se contra elles commet
teo ingratidão, pela qual mereça ser desher,dado .'_
(h)

------------------~

(a) Assenlo de 9 de d'Abril de 1772. , Lobão ibid. §. 248.
(b) CiL. Assento. .
(<:) Assento de 9 d'Abrü de 1772.
(d) CiL Assento.
(e) Slryk de Act. Sect. 1. Membl'. 2. §. 12.
(I') 1\101'. de /ixec. L. G. Cap. 1. n. GO., Guerreir. Tr. L L. 2. Cap.'

12. n. 57.
(g) PedI'. Barb. á L. 2. Sol. mat,.. 1. p. n. 23.) Fragoso de Reg{rll.

p. 3. L. 3. Disp. 6. n. 20.
L.
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535 ToJos os alimentos pevidos jure sangui.
nis dev~m 'ser arbitrados pelo Juiz de Pai. com
Conselho de I?amilia com attenção ás necessidades
de quem 013 pede, e aos rendimentos de quem o~

ha de prestar. .(aj
536 A quantia dos alimentos mensaes, ain

da que esteja julgada por sentença, póde ser allg
lm~ntada ou diminuída se crescerem ou minguarem
as Itecessiclades de uma .parte, e rendimentos da
outra. (h)

537 Aos filhos bastardos não dey·em ser,tai
xados alimentos tfr'o pingues como aos legitimos.
(c)

538 Faz parte dos alimentos dos filhos e fi
lhas a despesa para o ensino das primeiras letras ,.
e das Artes, Omcios, Sciencias, e PreJ?das, para
que tiverem aptidão, attenção dada á quali(lade dai
pessoas, c haveres dos pais. (d)

539 Por quanto os pais e mãis tem rigorosa
obrigação de formar de seus filhos membros, que
possão ser uteis ao estado . (e)

540 O pai é quem deve designar o genero de
vida, a que os filhos varões se devem applicar ,
consultando as suas inclinaçõ'es, capacidade moral~ 
e constituição fiúca. (()

-------------------------
(a) Ord. L. 1. T. 88. §. 15. e 38. e L. 3. T. 9. §. 4., Lobão Tr.

das Obl'if!. R~cipr. §. 31/, Decreto de 18 de Maio de 1832. art. 11. .
(h) Lo G. §. fino a'. Ubi pupil. educo lJel. moI'. dei. Urecol. de Transact.

q. 49. n. 37. 6

(c) '1' 110 L. 2. T. 6. §. J7. _ •
(u) Ord. L. 1. T. 88. §. 15., "lry.k de Act. Sect. 1. Memhr. 2. ~.

~., Voct. ad Palld. L. 25. ':1'. 3. n. 4.
(e) Cod. de Pruss. 2. p. T. 2: art. J08., PufI'eudorf. de Of!. 110m!

el ~jlJ. L. 2. Cap. 3. §. 11. _
(f) Cod. de Pl'uss. :L p. T '. 2, art. 109. e 110,.
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5q1 Se ene ahusar da sua autoridade, terá O:

filho recurso ao Juiz de Paz e Conselho de Família ;
que procura,ráõ conciliar os animos . (a)

542 E aht so. do patrio poder o constranO'er o
pai aos filhos ou filhas a que se casem, ou at) que
tomem estado Ecc e iastico ou. Heligioso contra.sua
vontade. eh) .

543 A causa dos alimentos é summaria, e
dcve_ ser processada ainda em ferias. (c)

544 Da sentença, que os manda prestar,
sámente se dev receber appelIação no effeito devo
lutivo, e o al.ill ntado não será: obrigado a prestar
fiança á restit .ção dos limento.s air da q e a sen.-·
tença esteja appellada. ed)

. 545 Se· o filho, que dema l{la o.s aliment;)s.,
está fi qllusl-posse daJiüação, logo li começo da
caus é admitlido a j stificar aqueHa quasi-posse ,_
a sua necessidade, e os teres do pai para provi
sionalmen te e em q'lanto a causa se discute lhe
ser arbitrado man imeuto e dinheiro para segui-:-
mento da causa; o que tud se dever' fazer v~r

JJalmente perante o Juiz de ]!az. e CouseIlo de Fa
milia. (e)

546 A decisão provisional não prejudica á.
Causa principal, que depois se possa seguir. (f)

---------------------.
(a) Cito Coei. art. 112.
(b) L. 21. 1:1'. d~ Rit·. /lupt. _ L. 12. Corl. de Nupt. Cán. 2. Dist. 71. i-

Themud. Dec. 125. .
(c) Urdo L. 3. T. IS. §. G., Mend. de Castro Arest. 20 •• · Doutr~

das .tJcf. §. 225.
(d) Pego For. Cap. 7. n. 47. e Cap. 15. n. 103., Lobão Obrigo Re

(tipr. §. 35. e 36.
(e) L. s. §. S. ffJ,. dtÁr{n. et allib., L. fino Cod. de Ord. Cogn.J

501an. CUr{o 9. n. 242., Stl'yk deÁet. Sect. 1. .n'lerobr. 2. §. 13.
{f) Lobão Obrigo Decipr, S. 311.



5[~7 Diz-se estar na quasi~posge de filiação o
filho illegitimo quando o pai antec d~nü:menteo tra
tava por filho. A fama per si só não 1roduz aquel
la quasi-posse. (a)

5~ 8 Em outro lugar fica determinado em que 
fórma deve ser feiLa a transac ão sobre armentos

. futuro's par~ ser valiosa. (b) .

Do Patrio poder.

549 Os filhos em oda a sua "ida devem. hon
rar e respeitar a seu pai e m~ i ainda que es es sf'jão
illegit1D1os. (c)

550 Os legitimos porém antes de emancipa
dos devem a seu pá' a mais p rfeita o ediel ('ia,
IJorque as Leis civÍs dão ao pai maior Ul oridade.
(d) .

551 Se o'filho sem justa cal1safo~e ao pai,
este póde appr,el1endel-o, castiga -o, e 1 cilal-o em
casa o tempo sufficieote para o corrigir. (e)

552 Não sendo bastante esta cOT~recção, póde
entregar o filho ao jUa~istraclo C rreccional para
que o faça prender na Cadêa por tempo rasoavel.
(f)

553 Póde intentar a acção ad exhibendwn

------
(a) Perez in Cod. L. 5. T. 25. n. 3. A/iter Lobão Acc. Sum. §. '151.

:Not. fio.
(b) eja-se o Tom. r. art. 1.231.
(c) Ecclesinstic. Cap. 7. v. 29. e 30., L. 4. lf. de Curato fuI'. , L~'

:I. §. 1. fi. de Obseq. parent. el patl'.
(d) L. 4. íf. de Ref{. juro
(e) Ord. L. 5. T. 95. §. I~., Pe~. For Cap. 30. n. 4•
.(f~ L. 3 .,Çod. de Palro poe. 1 Lo1>ão Obrigo Rccipr. §. H3~
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contra aquelle, que retiver seu filho, esco 1den
do-o, e subtrahinclo-o á obediencia patnrna. (a)

554 póde.o pai intentar acção de i juria c u
tra aq lelle, que corromper os costumes a 'e s fi
lhos, ou que der ajuda, con er o, ou favo' para
elles obrarem mal. (h)

555 ]Jóde mesmo intentar acção d injuria
contra aquelle; que injuriar seus lhos, e perdoar
a injuria independente do consentimento· deHes,
cxcepto se o pai for pe lSoa vil, e o fi lio injuriado
pessoa honesta. (c)

556 Em qllanto o filho ou fill a for impubere
pódc o pai demandar, e ser emanc1ado por acção
cível em nome dos filhos. (d)

. 557 Depeis da puberdaJe o filho a I 01' eleve
.juntar procu aç;"o, e S I do réo deye er ci a
além do pai: o p'ai só lrn.e p der' j Cl' ar ou de
fendcI' a càusa se o fi ho for ausente em J 19< r .h

certo . (e) .
·558 llefusando o fi Lo dar procuraçh.o o p3i

o Juiz com co becin el1lo de ca 5a poder: SUl pr'r o
consentimento do íl ho (f)

559 Pelos serviços, que o filho ou filha Íi z
ao pai cm !1uanto es e, e debaixo do poder pat r
naI, não póde demandar-lhe ~oIdadas. (g)

560 Os ganhos, que o fi. ho ou fil a fez com

(a) L. 1. íf. ele Liber. e:r:h., L. 1. §. 2. Ir. ele ,Reil'ind.
eh) L. 26. íf. de Injur. , Arouca aLo 1.. ~. l. Ir. De !tis,qui Sllivel

. alieno jur. n. 73. •
(c) §. 2. Inst. ele lnjur., L. 17. §. 12. e sego Ir. eod.
(d) alasc. de Parl Cap. 7 • .n.' 41., LolJão Dbr••Recipr. §. 281.
(~) Mor. de Exec. L. 6.'Cap. 1. n. 40.? Lobão supro §. 282. e 28~.
(I) Lobão ibid. §. 283., Guerreir. TI". 2. L. 2. Cap. L n. e4.
(g) <?rcl. L. 1. T. 88. §. 13" l\leUo L. 2. T. 1. ~. 11~



-94-

os bens do pai vivendo com eUe, pertencem ao
!)al

561 Porêm os ganhos, que fez com a sua in
dustria ou trabalho, e ,não com os bens do pai,
ainda qne o filho o filha vivesse com ene, e se sus
tentasse da caza paterna, pertencem ao filho' ou fi
lha. (a)

562 Assim tambem pertencem ao filho os ga
nhõs, que fez com os bens do pai, se o pai nesse
tempo o não mantinha. (h).

563 Se o pai promette ao filho, que está de
baixo elo sen poder, algum salario pelos serviços,

ue lhe faz; ou lhe dá algum quinhão no seu nego
ci para o estimular e ser mais vigilante, estes con
tratos são valiosos. (c)

564 Além dos outros effeitos do patrio po.
der, que em seus lugares serão notados, é o pai
legitimo administrador dos bens dos filhos, . em
quanto se não emancipão, ou se casão.' (d)

565 Se alguns bens são deixados a um filho
com pr ceito de não ter. o pai o usofruto delles,
então 'mesmo o pai é administrador desses bens em
quanto o filho é men r, ma tem em tal caso as
obrigações de um curador • (e)

. 566 Eis que o fillO-é maior, e capaz de os
administr r, póde tomar conta delles como. se não
estivera debaixo do patrio poder. (f)

-----------------------------------
Cal Ord. L. 4. T. 07. §. 16.
Ch) CiL Ol'd. T. 97. §. 17" 'Solano Cod. 9. u. H7. HO. escg. , Lo

bão Obro Rccipr. §. 1S6. e scg.
CC) "Voet L. 15. T. 1. n. L, Lob:io Add. a JI1ello L. 2. T. 4. §. 14 ..

n. 22.
Cd) Ol'd. L. 1. T. S8. §. G., Decreto de 18 de :laio de 1832. art. 30.
ce) Stryk (Js. Mod. L. 15. T. 1. S. H. Allter Perez iI~ Cod. L. 6. T.

~Ln. 11.
(f) .~OTI 117, Cap. 1..
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567 Porém aqueIle, que deixa os bens a um
filhofamilias, póde não só privar o pai do usofruto
delles, mas tambem da administração mandaudo
os administrar por outrem. Ca)

5G8 OU o pai tenba a adminis -ração sómen-
te, ou tambem o l1sofruto, póde ser privado de
uma e outra cousa, provando-se que elle dissipa ou
damnifica os bens do filho. eb)

569 Se o pai administrador se achar envolvi
do em alguma outra administraç-o pública; á qual
seus bens estejão obriga os, ou se metter em ne
gocio perigoso, que ponha em risco os bens ad
ventícios do filho, póue ser obrigado a dar cau
ção sem com tudo ser privado da administração.
Cc)

570 O mesmo é quando a falencia do pai está
eminente: Cd) ,

. 571 Ou se quando o pai passar 'a outras nup-
cias o Conselho de Familia julgar necessaria a cau
_ção para segurança dos filhos menores . Ce)

------.---- '-------------
(:1) Cito Nove!. Dccreto de 18 de Maio de 1832. 3rt. 29.
(b) Arg. da Ord. L. 3. T. 9. §. 4., l\'Iend dc Caslro á L. - Cum o;

P?rtc-t - ~. 131., Brunnem. á Autb. - Ex~ipillLl'- Cad. de Bon. quae
M., Lobao Adrl. aMello, L. 2. T. 4. §. 1_. n. 28.

(C) Cad. de Pruss. 2. p. '1'. 2. art. 180.-
(d) Cito Cad. art. 179.
(e) Cito Cad. art. 187. Deste modo se devem entender os art. 29. e 30.

do Decreto de 18 de 1\'Iaio dc 1832; o qual na generalidade, em que está,
d.í lugar aos Juizes de Paz privarem os pais binuEos do usofmto dos Dens d03

filhos, o que é exol·hilanle das Leis anli~as e modernas. L. 8. §. 5. Cad.
de Sec. nllpt., Cod. Civ. Frauç, art. 386~ ,
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Do usofrulo pate17w.

572 O pai legitimo. é não só admlnistrarlor
. mas tambcm usofrutuario dos bens dos filhos em

qtW' to e não emancipão. (a)
573 NflO tem o usofrllto porém dos adquiri

dos pelo filho na profissão militar, Otl pelas Le
tras, que co lstituem o que 'e cllall1a peculio cas
trense ~ ou fJuasi-ca trense. (h)

574 O qne o fil}10 ganhou como piloto, ou
marin1eiro , .eve reputar-se como ganhado na
guer 'a. (c)

575 .Bep lta-se como peculio ([ua i-castrense
o adql iritlo pela .l\lagis l'a ura, Ad.vocacia, pela
l\Ied~cilla e Cirurgia, pelo en i o de Línguas ou
de T,lnsica, por .Beneii io Ecc1'~siastico, ou pelo
cxerc' cio do l\linisterio CLericaL ~d) .

57ü As cousas dadas pelo Soberano são tam
bem peculio quasi-castrense. (e)

577 Tambem o pai não tem o usofruto dos
bens dados ou deixados ao filho com preceito de
nâo ser uso[r Iluario o pai. (f)

5, 8 A m flÍ e os ou tros ascel1dentes do fil ho
não podem deixar-lhe a Jegitima, com aquella pri-

(a) Ord. L. 4. T. 97. §. 10., L. !l. §. 4. Cod. de Bon. quae lib.
eh) Ord. L. 3. T. O. §. 3. e L. 4 T. 97. §. 18.
(c) Porque ão quasi continuos os combate com o mar e com os ventos;

e u"o menos terriveis, que os de uma campanha.
(d) 1"obão Atld. a Me/lo L. 2. 1'. 4. §. 13. u. 7. e 8.
Ce Ol'd. L. 3. T. O. §. 3. e L. 4. T. !J8. §. 5.
(C) Ord. L. 4. T. !JS. . 1.) AuLh. - Excip/lul' - Cod. de Ban. quae

lib.



vllção d .usofruto ao pai; mas pode 1 deixar-lle
a terça eo 1 essa priva.~o. (a)

579 O pai p'd~ rCIU I ciar ao us fruto, que
II e pertenc IÚ~ bens a l.reul' cios ti filho. (b)

580 Se expressa o taeitamcl ..e o 'e lnci r ,
n~o poJem os i~'ll1ãos }Jor morte do paj o 'lo' o·
ir !laO a trazer á coHação o ll",ofl' , to 'e unei LO.
(c)

58 t Se o pai denego 1 ao I1lho a [; cu dade d
haver cous~, que lhe era ti a o (kix da r
t 'c i, , e o fil o a 10 lve s ~n c asentimcil o d",l
le, não é j)ai USOÍt"1 ua i deUa. (iI)

582 'S o usof' ~tó de a 'uns ens foi dei.'a o
ao fiIl , n[ )ó:le pai d sfr!ta -o, pO'q le não
póde haver 1 ore Lto d1801'r t . (e)-

58 e o 1)( i d ixo d fazer invent rio dos
Len le sua m I heI' dc-- ...n -o fazer p r t • [iI lOS

mCIl r s, incorr... na pena de peràim nto do nso
fruto dos b ns eles s :mesmos filh s. (f)

5_81 O usofrnto, que a L i cone d ao pai;
tem ~nn x a obrigação d alil11en ar o fil 1 o : se
ós crédorc do pai p' n.1 rarem est usofruto, o fi
lho tem a preferencia pelos seus alimentos. (g)

585 O pai usofrutuario é obrigado n10 s5 a

_._--------------------'----

(a) J. ovell. 117. Cap. 1., Cod. de Pruss. 2'1' T. 2. art. 155.
(b) Ord. L. 4. ':1.'. D8. §. 2., L. 6. §. 2. Cu . de Dnn. qllae !iv.
() L. 6. §. 2. Cod. de Bon. rrua~lib., Portug. de Don. L. 3. Capj

23. u. 47. _ .
cd) 01'(1. L. 4. T '. 98. §. 3.. , L. fino §. 1. Cod. de Don. qiLae Zib.
(e) Ord. L. 4. T. 98.~. 4., LoLão Ald. aillello L. 2. '1'. 4. §. j3.

n. 30.
,(I) Cito Ord. §. 6., Lobão SUPT: n. 32. Mas é preciso entellça, que

o Jul~ue mcurs nesta pena. Assento de 20 dc Jttlbo de I'i'SO.
(g) Cod. de Pl'lIss. i. r. T. 2. art, 206., Lobão ddd. a 1Jlello L. 2.

T. 4. '. 13. n. 26.
M.,



-pagar os encargos reaes dos bens, inas t 11 hem a
fazer-ll es as reparaç"'cs necc&sari<!s á cu ta dos
l'endimcntos, e a uefendel-os das demandns, que
sobrc eHes forem .intcntadas~ (a)

586 Não póde porém ,~e der QS bens de 'aiz
:sem haver ul'g~nte nece sid-1de; e se o T, {ar
lubcre deverá assignar a venda, e inten-ir a é1)
IJrovacão do COl,1selho de Família. (h)

587 Este nsofruto acaha eis que o filho é e
mancipa o ,. ou e casa. Cc)

50.8 e o fiU o cOlllIlielte n~i 1e, pelo q' nl in-
corra 111 p~rdimenlo dos bens, nem. pOl' isso o pai
é privado do sof"r o em ql anto o filho 110 for e-'
11111 cipado • Cd)

589 Se o filho commetter damno, e foi' oJJri
<rado a indcmnisal-o, primeiro se de TC fazer a i 1

demnisação pelo seu peculio castrense ou CfUtlsi
castrense ;- em S lbsidio pelos hens adventícios) de
que o pai é usofrutuario. Ce) .

5GO OS bCl.s· do pai silo tacitamente obriga
dos á indemnisação do filho se por má, ado' Í:il~S' ra
ção dilapiclar" ou damniJicar os bens do filho. (f)

.. ------- -------------------------

(u) L. 1. Cod o de BOII. matem.
'(h) Caldo de EnrJlt. Cap. 13, u,. 40, Guerreiro for. q. 600' lIfello L;

:J.. T. 'lo §. 12" DecreL de 18 de Maiu de 1832. art. 12. .
(c) Ordo L. 4. T. 97. §. 19.
(d) CaslUlJo de UsuJro Cap. 66., Slryk Uso Mod. L. 7. T. 4. §. 4. ;

PorlllO'. de Don. L. 30 Cap, 23. n. 12.
(e) 'todo ele P,ouss. 2. p. T. 2. art. 203. ,ido Lob.:ío Add. ã lUeflo V;

~. T. 4. §. 1 í. n, II.

(I) L. 6. -. 4. Cod. de BO/I. 'lllac fill., IIuDel' ad Palld. L. 20. T~

~ li. a.
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§. 4~'

Quando acaba o patrio poder.
I

~59 t O patrio poder acaba Gasando~sc o filho-
ou fil 1a, ou sendo emancipados. (a)

592 Ainda qne o filho ou filha viuve sendO'
ain a menor de yillte ,e cinco annos, não l~eviYe o
po cI' paternaL (h) , -

59.') O filho ou fiLa eis que completão os
,vinte e cinco annos, e formão o seu arranjo sepa...
rada_de seu p i sã emancipados ipso jure. (c)

504 Com tudo o Fai póde oppôr-se juclicial~

II ente a esta emancipação provando motivos bem
fUI 'lados para julgar que o filho é dissipa 101'. (ii)

_595 Se o Soberano dá a qualquer S ljeito em,
prego, ou Offieio de Justiça ou de Fazenda, com o
qual se possa hónestumente manter, fica pOl.' esse
1l1c~mo facto emancipado eles e que tenha vinte e
um a1l1108 completos.. (e) .

596 8ão tamhem havidos por C'mancipados
.os Officiaes de FatelJ.te de Terra ou de 1\ ar, os Ra
chareis Formados, e 03 Clerigos deOrdens Sacras,
eis que completão os vinte e um annos. (f)

597 Opai póde.espontaneamente emancipar (')
filho varào- eis que este complete a idade ele vin
k annos, e a filha femea a'idade de dezoito an-

(a) OrJ. L. 4. T. D7. § 19. •
(h) Surcl'. deAlim. T. 1. g, 7. n. 1.
(C) Decreto de 18 de Maio de 1832 . .art. 62. Cad. de Pru,çs. 2. p. T. 'L

<3rt. 210., Cad, Civ. Franc. art. 372., Metia L. 2. 'I'. 5. §. 2& • ./llile)'
Lobi1o ibid. aJerrado ao Direito Romano.

(ti) Cito Cad. dePruss. 3rt. 211.
(e) Cito Cad. de P,·uss. art. 212. e 21D. , Mcllo L. 2. T. 5. § 17. Em

~DtTarjO o ddicjonador Lobão.
(f) Deere o de 18 de ,i.\Iajo de 1832. art. 62.
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nos,. fazendo-se disto um a to-perante o Juiz de
) z e seu Escriv"o, do (pluI ~ dará co )'a ao f ,lO

emancipado. (a)
598 Depois da morte do pai o fill o ou filha

'aqllcllas idades podem ser en allcipados a requcri
-mclto lamâi,_oubeles, decid'I o-oass'moCOl
se j de Fami 'a.- (iJ)'

r:9D Não tendo o orfão p[}i nem nüi, e·,o
!tOl" n:"o fizer diligencia para o emancipar, tendo

elle culrc'dade para se govcrna~';, o orfão Inesmo,
li algHll de seus p 'oximo'" parentes pód" reque

rer ao Jniz Paz convocacão d'O ConseI o de ~a

nlÍlia p ra elibcl'ul' se eU . es á li não habil para
ser Dan ipado. (c)

COO Ainda '-'ntê", do filiO 011 fil.lU ter a Í\.ade
de c1 7.01'0 c -vinte unnos póde o )3i sei' o-brigado a
emancipaI-os }wovan "o-"'c t o qll lhes nega os Í
Incutos, ou 2 o le os ';'uta crllelm~nte, ou 3 o
que o indnz a máo costlEncs, ou 4 o se o pai 'ac
ceitou I gndo t eixa o CO.1 a oLrio-ação de -emancipar
o filho. (d}

601 :resté caso o Juiz de p" eve em Con-
selho de Fawi i <lar tato . ao filho 01. lilha manei
pado a é que scjao ;u p-'aclos 1ahe! l?ura 'eger S las

e soas e rens. (c)
02 Q a l,],O o pt'i . morto civihn 31te, ou

por abs" )"i de ez ~n os' "em h v~r noti:a se
pres me morto na lra.mc~1te, os filh s se poderáõ

-----------------------.--
(a) Decreto de 18 de .laio de 1832. art 63.
(h) Se a mioi 1'01' lUtora póde PCll' si só emancipar o filho de vinte e a filha

de d zoito annos na me-ma orO'a que opa', Cito Decreto art. 63, '
(c) Cod. Civ. Franc. art. 179.
(d) Vejo :::s Leis itadasPorl\lello L. 2. T. 5. §. 25., Cod. dePl'uss.'

!l. p. T. 2. art, 206,
~Il) Cod! dePn/~~!. 2. p. 1'. 2~ art~ 263.
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emancipar em Conselho de Familia tendo as . ades
do art. SD7 Ca)

603 O auto de emaneipaçJo fcito a requeri
mento da mãi tutora, ou fcito em C nse 10 de :Fa
mil' a, dcye ficar junto ao Inventario e Cl'" to pelo

- Escrivão, e assignado pelo Juiz e P. z. (IJ)
604 O j lenor emancipado antes ti· co n )le

tal' os vinte e cinco anuas não póde vel ti r, ,re
l1én~, dar, trocar bens de raiz, em arrendaI-os
por mais de tres aUllOS sem s l' alllol'.iwdo I o pai,
ou na' falta delle pela mâi tutora, ou na falta
dJamLos pelo Conselho de Familía: cada 11m deites
deve escl'upu osamCI te c.·amü ar a ncc ssitla c 'll'

gen e, que dcve llaver para laes contralos po erem
ser v Lida le te ce cbrados . Cc)

05 Nã p'de taUlbem" l/assar q útação g raI
a seu tu 01' ou. curador a respeito da ua a<.1111in.18Ir,
.ção sem que' as contas .s~jao eXí;uninad' ;s appro
vadas pelO. Conselho de Fümjlia e Curador ctI'
do. Cd)

ôO Pr::lticando o menor emancipado algum
dos actos prohibidos nos dons allteCeo.cn es artibos
será sujeito ele novo á tulel1a, e to<1 s e ~es' os
serão uuHos. Ce)

. '.--------------------
(a) Cito Cod. de Pruss. ibid. al't.. 255. 25G, 251. e 270.
(h) Decrelo de 1S ele Maio dc 1832. art. G4.
(c) D creto ele 1S ele Maio dc f 832. art. 65., Cod. Civ. Franc. art. 484.

No art, 48/. diz esle Co igo que niLo podel'á fazer arrendamentos de mais
denoveannos. . f

(d) Cito Decreto de 1832. art. GG., Cod. ClV. FmRc. rt. 480.
(e) Ci~._ De<;re~~ de !.~~2 •. ~~~ 67!1 Cod~ Ci~~ preme. ar, 118~. e~8.G~
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Direitos e obriga-ç.ães da mãi.

607 Além dos dir(;;itos c obrigações das mãis',
-que já fi ão no -ados, deve a mãi durante o matri
lHO{ io co dj vaI' o marido na boa edtlcaçâo dos
filhos, e na dmOnistração dm:; bens deHes. (u) .

608 1>0 morte do marido a mãi é u tutora
de les cm .anto se n'~'o escusa de o s~r requcreudo
a~ Juiz de Paz r ti 'ão de COl1sclho de Fundia paJ.'a
1 es d r tutor. (h)

"609 Bem assim a mã.Í é II ora de seus filhos
nat Hacs, ou e~purios, que não esFo deh~ixo da
obediencia de pai, ql e o trate por' fi lhos o ( c)

610 Nes es cas s é licito á 'mãl implorar o
alei io do l\Iagistrado cO~Tccc;onal para cohibir e
ca.,tio·ar os filhos i snho -d' nados, ql1C -obrarem
ma, (d)

Gt 1 Porém se a mãi viuva quizcr contrahir
novas llllpcias, (evc dar parte ao Juiz de Paz para
em Conselho de :Familia nomear lutor aos meno
r s: c o n;." o fizer, perderá o direito dOe ser tu to
ra, e o novo 11 rido será responsavel so1idariallen~

te com ella pelas obrigações da tute la. (e)
612 O Conselho de Familia poderá confiar a

.
ra) Lobão Obrigo Retli1J'. §. 150., Decreto de 18 de Maio de 1832 •. arC'.

29 .
bl Cit. Decreto art. 32. , Coel. Civ. Franc. art. 394.

(CI Este é o uso do paiz,' O Coei. de .P1'Itss. 2.)l. :F. 2 ..3rt. 614. man-
da nomear-lhes tular. E no art. 621. mcwnbe a mal o cu.IJado destes fi-
lho até aos 1l1mtor.le aonos. -

(d) Cod. Ci\'o PriUle. art. 38:: •
. fe) Cod. Civ. Franc. art. 395. O Decreto de 18 ele Maio de 1832. art.
,:l3. I1~O Cl p" e pella algumíl.
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t~ltena á m~i ~ que oiltru vez se casou, l'esponsa
hilis' 1 do-'e o mar' do solidariamente como cont ltor
dos teados. (a)

t 3 Ou a màÍ se COl1SGrve vi t .a, ou se torne
a caSt.r, poderá ser removida da tutella se el a for,
n trlio'ente 11a educacão dos fillos, ou administro ro •

maIos benS' deHcs. (})
614 Em caso neu um a mãi se 'á o ..'gada a

pagar soldadas aos iii! os 11 e ores se eI a não .' 'fel'
assignado obrigação de as p gal'. (c) _

6 5 .A nãi viuya, que f 'l utora dos {j hos ,
terá a fruição dos bens delLs at' os dezo:{o c ntios
completos se eIles antes disse se não ell anei rem
casando-se: mas 1 c derá este usofruto logo que se
torne a CJSUl', ou d~ justa causa de er expuL: da
tutela. (d)

61 ü Es é 180f1' ltO, bem como o cue tem o
pai nos be' s' do filho, do se eSlende flas hcns o 1

dinheiro, ctt e os filhos adquiril'clll COI a 'ua in
dustria ou traballO fóra da ~asa pat 1'na. (e)

Ü 17 Se a mulher pGr maNe do marido se sen
tir peja a, tcm direi o a requerer em lome do
ventre a coi~servação na posse Jo casal, e o ser
alimentada á custa (OS bdlS do delullto. (f)

(a) Cod. _Civ, Franc. art. 396., Cit, Decreto art. 33.
eh) Ord. L. 4, T. 102. §. 3.
(c) Este é o espirito da Ord. L. 1. T. 88. -: 13, Nos Juizos dos 01'

fiíos havia grande desleixo em assoldadar os orfãos; mas desforravão-se cxtor
quil!do soldadas ás mã.is para darcm aos fil.bos'.

(ti) Cod. Civ. Fral/c. art. 3S{~. Desirlcrn.fllr. A falta deste artiO'o e do
:lUt~cedeutesão duas grandes imperfeições do Decreto de J 8 dc Maio d~ 1832.
VCJ. Heinecc. Syllo~. 0PI/sc. ~)cr. p. 2. Exercit. J6. §. 1;,. To Llllie,r
Dir. Franc. L. I. 'r, D. n. lOGO. ,.

ce) Cito Cod. Franc, art. 387.
çJ.l L. 1., L. 4., L. 7. fI'. de relltr. in POS$. mi(f,.

~ .... .
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618 'DlIVida lo-se ela prenhez, far-sc-ha exa
me por pessoas peritas: (<<)

619 Este n -~ocio deve ser su nmarÍo, e' pó
de ser discutido em fe 'Í s. (h)

. G20 Se a m llher se finge prenhe, e der por
seu o part alheio, commett, grave crime, pelo
qual tcm lugai' procedimento criminal. (c)

S E C C A Õ I.

Dos filhos illeg-itil7lOS.

6~1 A fil' açã materna d s illegitimos pro
Yíl-S pela certidão d Baptismo se a mãi os man- 
dou ha tizílr, e o.' criou. (d)

62 'e forà expos os deve haver prova de
ter parid a j uli ada mãi, e in icios 'capai s de
mo'tral'cm a identid (le dos filhos e ela m5..i. (e)

623 O pai le:;itimo, que exp-e, s us fithos
em pena perrl o p ll'io p er soure ell~s. (f)

624 O.' expos 03 a é comple arem o' sete an
110S estão li aix d. ins )~cC-o d s Administrado
rcs das Rol! s. Acab rto ~lles ficão como .orfãos
debai.- ela,i pccç- do' J iz-es cl Paz, que lhes
d v d 1: t t r, e accom 11 dar co 11 pessoas ho
nestas, que os qu irão l)ara seu servi. o sem outra

_________________________o _

(a) .tq·k Uso jl1nrl. L. ~5. T. 4. .; 1. e 3.
(b) O"d. L. 3. T. 18. §. 7.
( ) Ord. L. 5. T. 55. .
(d) "ia-c Cons. 176. n. 16., Arouca á L. 9. de tat. hom, n. 89:
(e) Arollca lOlel. n. 86. c SC~;, Cad. Civ, Flane, axt, 311. o'

(f) L. 3. I L. i. Cad. de l,.ijnnt. e.r:po '.
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o"1rigação, que a de lhes darem eclu"ação, susten
to e stic o a é completarem doze ·alll?Os. (a)

625 Logo qne o exposto coup.ela vinte an
o s fic emanei ado pela L-e.i~ (b)

626 A filiação pu erna o fi 10 illegitimo,
sendo q msi sem re impossivel de provrr com evi
de lcia, é br tant~ para próya a probabilidade,
que n;~su!ta d indicios gra res. (c) ,

.027 .Taes ão a frequencia do suj i o com a '
Jnãi 11 temp , que co'ncide com o nasclm ~J o do
fi!. o, em tempo lIgar accommo aelo para o co'
t'o; a boa fa na da mãi sem nota cou 01 tl'O IgulU
homem; o reconheciment.o paterno ainda que ex-
trajudiá I; e oub:os similhantes. Ccl) .

62.8 A, udJas presum.pções I orém perdell~

a sua força proyàndo-se em contrario' outras, que
inc1lZão possibilil1a e d ser outro o pai. (e)

(;29 lrovando-se a filiação paterna o pai;
ain a qt e sacril go ou adulterino', é o~rigado a
p estar alime t<;).s ao filho, e cessando estes,um do-
-te co gn en e. Cf) ,

730 A mãi p'de tamhem repetir do pai as
despesas, que tívçr feito com os alimentos e. cria::
ção do filho, lUen~s a .cr:ação .de leite nos tres pri

-J.neiros annos., que são obriga,ão pr.ivativa del
la. (g)

---------7-------------------------------4
(a) Alv. de 31 de Janeiro de 1775. §. 4.
(b) Cito AJv. 5. s.
(c) alasc. Cons. 176. n. 3. ,
(d) Guerreir. TI'. 2. L. 1. Cap. 3. n. 94., l\fcllo L. 2. T. 6. §. 22.;

lHr. FOllrncl TI'. de ln. Serluclio-z a,p. 9., Cod. de Pl'Ilss. :1 }l. '1'. 1.
-árt. JOS. O God. Giv. Franc. art. 3/10. rcgeíta as demandas de filiação pa~

terna iJlegitima.
(e) Guerrcir. supro n. 11.
(I) Mello L. 2. T. !l. §. G., Lol)~o na Add. ibid. n. 9. e 10. '
(g) Ord, L, 1. T. ()~ . 1.



'S"E C ç A Õ U.

·Presumpções da morte.

63'1 Se no mes'U1O perigo ·morrem pai, mãl
. ~ filhos,,' e ·não ha eviden'cia de quem sobreviveo ,

presume-se que o pai e mãi sobreviverão aos f1lhos
impuberes, e que os filhos puberes soLreYiverão
ao pai e mãi. (a)

632 Se as pessoas, que morrerão no ,mesmo
desastre, eJ'àomaiores de sessenta annos, pr ·'su
lUe-se " que os ul<tis idosos morrerão primeiro; (11)
se menores de qtúnze armos, ljresume~se, que os
mais velhos s'bbJ'eviverão. aos mais no'vos.

633 Em COD'curso de ·menorCb de quinze an
110S, e de :maiores de ·sessenta· , os primeiros se
presume terem sobrevivido. (c)

634 Se as pessoas, que perecerã-o, crão
maiores me quinze an11'os ,: e lnenores ·de sessenta,

.e todas do meSllW sexo, a de menos idade prcsumc- '
se tcr sobrevivido aos mais· velhos Se erâo de di-

. verso s xo , . o varão pl'~sume-se ter sohreyivido á
femea em parid-ade de idade, '01:1 ainda que o varão
excedesse ml'l anno á feúlea. (d)

635 Presume-se morta uma pessoa provan
do-se que fôra ferida gravemente em uma batalha,

• (n) L. 9. ~, 1., L. 2'L Jf. de Reb, dub.
d); Cod. til. ]iraIlc. art. 721. Pela L 18. fi. de Beb. dub. se presu.

rocm mortos todos a um tempo; por tanto fica o nó por desatar.
(c) Cod. Civ. F1'tlllc. art. 721. Vid. Foderé 1I'Jedic• .Leg. 2. p. CaE"

JO. n. 393. _. .
ld) 'od. Civ. J.'Ulnc. a.l't. 722

.-
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e n~o havcl1d.g noticias deHa até o fim. de um· annó:
c.e·pois de Lita a paz . (a)

636 Tambem se presume morto aquelle, que'
ía em um naYio, que naufí'agou ,. sendo passaJlos
tl'es éHHlOS sem que esse sujeito., ou outra pessoa
dê lloticiu. da sua exis.tencia. (b) . •

ô37 B:>m assim se presume morto o abscnte ;
do C[ual não ha noticias l1a dez- annos, onde -resi-
de, uem se é vivo ou morto.- Cc) _

633 Porém se o absente quan.do se ausentou:
"tinha já sessenta, e cinco al1l~OS de idade, cinco an
nos d~ ~usencia, sem haver noticias dcHe, são
bastantes para o presumir- morto Cd}

639. Se tinha mais de sessenta e cinco ·annos;,
quatro annos de absencia, scm haver noticias,.
bas.ião.:. por.que a idade reg~llar do homem st'bo se~

tenta annos • (e) .

S··E C ç A Õ III.

Do Entel1'O -' Funeral e Luto)

()q O A qualquer pessoa é permittido escolheI'
sepultura, ainda que esta seja fóra da sua Paro
chia. Cf)

- -------------------.--
(a) Cod. de Pl'uss. 1. /. T. L mot. 3~.
(1)) Cod. de Pl'llSS. ibi . arl. 36.
(C) Ord L. 1. T. 66. §. 38.
(d) C~d. dc P,USS. 2. p. T. 18. 3rt. 830., Guerreir. Tr. 2. L. Z. Cap.,

5. n. O·~.

ej Cod. Civ. Franc. art. 11~. " Guerreil'. supro n. n., Heioecc. acl
Palld. p. 2. §. 64. N.

(i). Cap. 1. e 2. de Sepulto i/~ 171,; Cardoso Prax. verbo - Sepultura
li. 2,

'N I:
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641 Se nada determinou a este r speito prn


sume-se querer ser sepultado 0l?dc o forão os s 'us
antejusados. (a)
. 642 O l?aroco não póde em )arucar que o seu
fre<Yuez vá- ser scpal'< do a ou ra fr gu zia; sa1.YO o
sel! direito á por.:'l da oE l'ca funel aria segundo o
costume da terra. (h)

643 Não pó e lambem impedir o uÍz Crimi
na de fazer desenterrar o defunto seudo nccessario
fazer exame no cadaver . (c) -

644 Póde porém oppôr-sc a q Ie se armelll
de luto as FilTedes e bal1cos da Igreja, on,de se fa
zem as exequias; porqne só é permitt'do cahrir de
luto o pav' mento, ond se põe o féretro, assente
soL1'e ta 'ima de'u só degráo. (d)
. 645 Toda a espesa funerar'a eleve ser paga
1)elos herdeiros do defunto (e)

646 Se o der lU o era casado confórme o cos
tume do Reino, toda a -despesa até o cad- ver ser
sepultado é feita pe o acen'o do cas?.l: depois de
1)' 'a é que se fazem as meaçõcs'e a v.iuva e herdei'
TOS (1)

647·. Se o defunto não con.vivia cm sociedade
lU1iv'ersal com pe~soa. alguma, e deixa a sua terça

.tendo herdeiros necessarios, aos quaes seja devida

. (:I) Cap. 1 e 3. X. de Sepul.• Ric"gerp. 3. §. 4 IS.
(b) 'l'rid. 'css. 22. Cap. 13. de Rif., Cardoso SUpJ·. n. 3. , -Themud.

Dec 159.
(C) Pego ri Ord. L. 1. T. 9. ~. 12. U. ~OJ., Themnd. De.:. 131.
(d) Pmgm. de 2·1 dc 1\1aio de 17·\9. Cap. 17., L. de 9 ue Agosto de

1GSG. L de G do laio dc 170S. §. 4.
(e) L. /4. §. fin. iI' de Reli~. ct sumpl. fim.
(1") aI35<:. de Parto Cap. 19. U. 39. c 48. I Cardoso verbo - Sepultu"',

T"--;;- n. 10. .
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a ·legiEi.m,a, p la: terça devem ser pagós to s os
gastos do e terro. Ca)

648 A despesa (a mort lha, acón' aI. am u
to sem lu~·o, cnte1T{;), e üe :1ll'lU ~Ii5Sü reza '- p"l
alma o dcftnto prefere a tod s os créd res. (b)

6}; 9 " oat do (); d funto nã deixou bens, 1

res oa, que queira ser e '[lciro, sao o!:Jrig las á
despesa d funeral as pes.3'Oas, q1le segundo a Lei
podi o ser of>rig d s a pr star-Ihe a i'l entos. Cc)

650 ' rTa [alta de algum destes o dr.funl'o p bre
deve ser enterrado I elo amordc Dco , e os visi
Ilhos ll1...:is pl'oxi nos são obriga os a fazeI-o COl;ld 1

liF á sepultlU'a, s não ha ~Ijseric r i Ol 11' lan
dade , ue preste est o 1 jo ele piedade.

G5 t A essoa, qlle fizer a despesa do fUDeral
na ubsencia, o 1 impedi~ ento dos llerdeiros 0-1

pessoa obrigad'ls, póde ema da1-o' j-,or e 'a ,
com tanto que nflo seja exces i,'u á Cf Ia';dacle . o
defunto. -(d)

652 S o prol jLj o os enterros na OTf'PS,

e Capellas fechadas. Ce)
653 O Juiz ~cd('s'astico é com Je cn. e )a1'a

julgar os casos, eH!, que se d ve legar 5e "}ultnra
.Religiosa aos impenitente. e caudaloso • Cf)

13'5'4 FGrém o JUIZ Sec1l1ar é compotente ara

~------------------. -

,Cn) Gueneir '11-. ,2. L. 6. Cnp. G. n. 49. A opinião'coulral'ia é desli
tUlda de fundtlmenlo Jurídico.

eh} Regim. dos .Def. e AlIs. de 10 de Dezembro .de 1013. C:Jp: 11-
(c) Slryk Uso Mod. L. J I. T. 7. §. 42.) Lobüo Obrig. Reeip", §.

4-'76.
(d) L, 3 t. §, fino lf. de Relig. el sumpt. fan, ) Slryk Uso Jlfod. L. 1 I •

T. 7.'§. 58.
(e) Cone. Bracar 1. Cano 18.
(C) Barbos. Jus Eceles. L, 2. Cap. lO. n. 11., CorLead. [)ec. 160.

P. 2.,



658 A pessoa ,. a quem lllorreo· marido ou
mulher, pai ou mãi, .filho ou filha, irmão ou i1'
lllJa não póde ser citada nos nove dias desde o do
enterro (e)

6.)9 O tempo do luto· dos conj.uges., ou por
mOl'te de pai Oli mãi , ou de filho ou fi'ha, ou d.e
a, ós s.ão. seis mezes; tres de luto rigoroso, tres
aI i 'lado. (f)

660 São quatro mezes por IDQ.rte de sogro ou
sogra, genro ou nora, de irmãos ou ae cunha-
dos. (g)

66 L ' .. Por morte de tio-s, ou de sobrinhos, ou
de primos consanguineos o luto é de dous mezes.

-f10-

cO!lbecer do petitorioou po.ssessol'Ío sobre· detú'mi
nada sepultul'a • (a)

655 J: as obli;\tas., que se costlllllào.dar por
qualq.u.er defunto; devem-se gllardar os Costum .s
10u:vaveis das :Parochias. (h)

. 656 Al~ll1 do funeral do Costume da fregue
zia não póde o Juiz E.cclesiastico. ou Secular man
dar distribuir em. l\lissas) Oli em outras obras pias
porção alguma de bens ou dinheil'o da herança do
defunto intestado . (c)

657 As oblatas devem ser demandadas no
Juizo Secula.r ,. e não tem 0. pl'ivilegio executivo ...
(d)

---------------------
(a) Per. Dec. 2-1. , Stl'yk SUpl'. §. 4-.
Ch) Decrcto de S de Mal'co de 1715., Decreto de 30 de J lllho de 17.90.

Qllae scjão os Costwnes 1.00ivaveis não é facU de avcl'iguar.
CC) Guerreir. TI'. 2. L. G. Cap. 6. n. 83., Paiva e POlla Cap. 5. n.

16.
(d) Vid. Doutr. das Acc. §. 268.
(etOrd. L. 3. T. 9. §. 9.
Cf) Pragm. de 2·\ dall1aio de 1749, Cap. 11.
(~P CÜ. PraslU <; .
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Por outros parentes mais remotos quínze dias só
mente. Ca),

662 E prollihido .dar luto a criados, ainda
-que sejã-o de esc.ada acima, pintar carruagens de
preto, ou mandar fazer .moveis negros por luto.
{b) .. .

663 Os (lIas de nOJo por morte de mando ou
mulher, ou de parent~s do primeiro gráo sâo oito;
~ os oias de encerro cm· casa trinta, (c)

. -O iiii_....

TITULO V;

Dos Tutores" e Curadores.

664 É dever do pai de famílias, que tem fi
lhos menores de vinte cinco annos, ou dementes,
?u absenles em lugar incerto, ainda que de maiol'
Idade, nomear-lhes tutor em seu testamento para
cuidar de suas pessoas, e administrar os heus Jel
les~ (d)

665 O pai legitimo, que tiver casado outra .
vez, o pai natUl:'aI, que tiver reconhecido seu' fi
lhos, e a mãi legitima, que for viuva, tambem
podem nomear tutor no seu te!3tamento aos fill os ;
mas deve ser confirmado pelo Conselho de Famí
lia. (e)

666 O tutor testamentario ainda no caso do

ea) Cit. Pragm. de 24 de Maio de 1749. Cap 17.
eb) Cit. Pragm. Antes desta Lei era opinativo, se o IUlo dos criados devia

&aír da Terça do defunto. Gama JJec. 308. D. 5.) alasc. de parto Cap-o
111. n. 53

C) A.lv. de 17 de Agoslo de 1701. §. 3. e 4.
d) Ord L. 4. T. 102. § 1. .

(ç) Çit. 01'd. §. 2. ~ Dcc1'et. dg l~ de Maio de 1&32, art. 3i.

- ~,
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072 -e . o 'malrúnon.io se disso veo por morte
a nu )('1', o pai os menores é o seu tu 'ar e ad

J H ,Li ru, Ü'}'; 1 ln e pa 'sa a oLlras nupúus, deve
r querer co' yoca ,ão de Consclh~ de :Familia pai'a

artigo 664. )óde ser reg i-tacl<:> se c1ep.ois d.e fiO

m.ado con!rahio I inimizade com os men(j)fCS, ou
c !lio em pobreza, Otl cont1'[l11io outro impedimen
t , pelo qualllão possa hem cumprir as Sl,as obú-
gações. Ca-2 . .

. 667 Não 1 óoe e -imil'-se de acceitar a t!~tena

o ll..tor testarfienl rio, excep o tendo j_lStn. e;cnsa
marcada pc· Lei. (h)

ü68 e o ."ui D.~o n me II utor aos filhos,
c firou a mai vi a, esta Ütz as 'Vezes de t ltora cm

1lalj' o 1:"0 é ncmcado cm Conselho de Falnilia.
Cc) ,

Gô9 O Com;"'l .0 de ami:a deve scmp 'e no
meur tlltorn a mãi dos 01'1';"08 se ella yiv honesfa
}1 e lle, c tem halJiEd de .para os educar e gover
ll! l'. Cd)

-Gi' l)úde I esmo {l(}'Lcar tuto-ra umà das A-,
YÓ' th ~ orfttOd se . 'e" capat.idade, e ão 11 tiver ~
meti <.ldles. Ce)

67 t A m::i I O-I' ca RI' outra vez n - o é sem )re
e'Xc uíd da tntella se o Con elLo de Familia assim
m(':mo a jullT(\l' idonca: mas nesle caso o marido
<le ce resp-onsal,>i ,:sar-se súlidaIiamcnte á 1:ntella.
(1')

---------------~~~-- -~-

('lJ it. ,'d. §. I.
(u) Cit, D I'el. de 1,832. nrt. 3G.
(li) V r-.k () <\l'L. G08. snpm. '
(d) ccrcl. de J8 de!~ aio de 1832. art. 30. O Cod, Civ. Frnuc-. ,art.'

:100. a mili nHo precisa sê]' coúÍi)'l11uda Lulo .1 pelo Con clbo de Família. "
(e Orcl. L. II. T. 10'. -. 3., 'ito ccrcl. nrl. 43.
(f» Cito D reL. de 183:'. art. 313. I , Cod.,. Cjy: Fr(UlC~ art. 311G.
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deliberar se· elIe deve con+jmuir na tuteHa " ou se
devert dar-se,lhes outro tutor. (aJ

673' Não havendo- mãi dos .odaos, o' ha -eu
do-a, e não querendo ella encarregar-se da tutel1a
deHes, o Conselho de Família deve enc negar a

. tutella acravô paterno ou materno, qual d l1es 1M
mais .capaz: scnd'o-o amhos prd' re opa el'no. (b)

674 Na falta de ascendentes deve encarregar
a tutel1a a um tio irmão do' pai, ou ela mãi, prefe
rindo a linha paterna em paridade de circ msta 1

, cias; e em igualdade de gráo e d€ linha pref-er'râ
o mais velho aos mais novos, Cc) "

67'5 Em concurso de muitos parentes q le
não for ahonado não deve" ser encarreg do· da tu

. iella, ainda que seja em gráo. mai proximo, se al
gum eutro for abonado; (d) .

6·76. O irlll~o dos menOJ:'es, que tiver maiS'
de vinte e cinco anuos ,- e for capf::z·, deve ser pre-.
ferido.aostios.# (c)

677 Em falta de parentes ido leos o Cónse
lho de Família deve nomear um. homen bom da vi
sinhança, abonado, discreto, e digno de fé. (f·)
. 678 Além do Tl:~tor deve o COIls.elho de }a-'
milia nomear selnpre um Sub-tntor, ao qual i 1

cumbe' zelar os interesses dos menores nos cuoos só
mente, em que estes interesses estiverem em op-
posição com os do tu tor. (g) ,

--------------------...-
(a) Decrelo de 18 de lIIaio de 18,32. art, 33. ~sle artigo foi accresccutad()·

aÇ>o Codi~o Francez.. .
(h) Cit. Decreto art. 37,
(c) Cit. D.ecretu art. 38.
Cd) Cit. art. 38 .

• Ce) Este artigo esquel:"e"o ao Reêlactor dó dilo Uccrcto;
{f) Ord. L. 4. T. 102. §. 7. .
(g) DeCl"elo de 18 de Maio de 1832, art:- 40., Cod. Civ. Franc. a-.

'l20~ . J

O..
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679 Pertence ta.mbcm ao Suh-tutor l'e'querer
convocação do Conselho ele }\unilia quando a tutella
vagar por morte, ahsencia, ou outro impedimcnlo
do tutor, a fjm de proyer novamente a tutella . (a)

680 ão inl1aJ eÍs j)Cll'a ser non-.eados tutores;
• ''Lo os menores de vinte e cinco annos, salvo se 8-'0

casados, ou Bac'hareis formados: 2 o as mulheres,
excepto as mãis e ayós: 3 o os que tiverem dEman
da .com os menores: 4 o os condenmadosa pena
afilictiva ou infamante por crime contra a moral
pública, como furto, rouho, ou bancarota: 5 o
as pessoas de má conducta: 6 o os que estiver.em
inhibidos de administrar sua pessoa e bens: 'I o os
inimigos dos menores. (b)

681 Não podem ser obrjgarlos a ser tutor. 'S

contra sua vontade: 1 o os l\1inistros e Cml elL.ei- ~

1'os. d'Estado: 2 o os 1'iembros, Oiliciaes, e Em
El'egados dos Tribunaes 'e ~epartições de Justiça e
Fazenda: 3 o os Empregados do Corpo Diploma
tico: 4 o os Militares e1fectivos do Exercito e Ma
rinha, os ll.efoI:mados militarmente empregados,
e os Empregad0s CivÍs do Exercito: 5 o os Magis
trados e Jillzes territoriaes, seus Escrivães e Üfli
ciaes: 6 o os que já tiverem uma tutella: 7 o os
que tivere111 cinco filhos legitimos viYos, contan-

. do-se como tnes os que morrêrão na guerra, e os
filhos destes, que estiverem debaixo do amparo do..
avô: S o os que tiverem setenta anHOS de jdade :

~ 9 o os que padecerem molcstia chronica -' que os
impossibilite .de tratar immediatamente dos sel1S~

proprios interesses, (c)

-~-_.--------~.....,;-, -'..:--::'-;
(a) Cil D crt a1t. 4 (.
(h) Decret. de 18 ele lHaio de 1832. al't. 43.
(4:) Cit. Dccret~ al'~ .. ~G., Ord. L. 1~ T. J01~'

-----------
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682 Os Suh-tutores .estão na mesma razão dog,
tutores quanto á cansas, porque podem ser ex
cluídos, ou excusos da tutella. (a)

§. 1 o

Do Conselho de Família.

683 O Conselho de Familiu é formado do Juiz
de Paz do domicilio do uefnnto, que é, o Vresiden
t , e faz as 'Vezes de Juiz do' Odãos, de um Cura
dor Letrado nomeado pelo mes no J niz' ele Paz, e:
dos qua 1'0 parei tp,s m' is proximos dos l\Ienores ,
residentes na jurisdição do J l' Z; preferindo os con- '
sangl1íneDS aos affins, e no m smo gráo os mais ve
lhos aos mais no:vos. O Curador assiste mas nãO'
tem voto. (b)

684 Os parentes moradores em a.lheia juris
'dicçi:ío querendo podem fazer parte 40 Conselh.o de
:Familia. Em falta de parentes fórma-se das pes
soas, que tivessem amizade com o defunto, ou de
quaesquer homens bons da fregllezja. (c) -

685 Os q e são in~abeis 'para. ser tutoreS'
(art. 680), e os que ft 1";"'0 excluidos da tutella por
malversação não podem ser membros do Conselho,
ele Família. (d)

6!36 O Conselho ele Família é convocado por
autoridade elo Juiz de :Paz a reql!erimento de qual
quer interessado, ou ex officio: os Uembros de
vem ser avisados tI' s dias ,antes, e devem compa
recer em casa do J lllZ d Paz. (e)
------ ------------------'-------

(a) Decrct. de 18 ele Iaio de 1832. art. 48. .
(h) Cito Decreto art. 5, O Cod. Civ. Franc. art. ~01. e"ige seis parentes
(c) Cito art 5.
(d) Cito Decret. art. 4-".
(e) Decret. dç l8.de l\'faio de'1S32. al't 8., Cod. Ci,r. Franc. art. 4j0<1

1.11, a '115. '
o 1.
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.
'887 Os me.mbros ·do Conselho, que, não po

derem con~pllrccer pessoalmente, podem mandar
procnrador com espec'aes poderes; mas um procu
rador nâo pódc representar mais de uml- pessoa.
]J'o nm tambcm alIe 'ar causa legitima para serem
escusos de com~ arceer nesse dia. (a)

.688 Aql1dlc, q.'uc comparecer por si ou POI'
seu proel rador, ""llem tiver requiádo pscuS'U por
j sta c-ausa, pódc ser co ldemnado pelo Jniz de
Paz cm pena pecl1niarin, que não póde e:ceder a
ci )CO mil re:s, applicada para as espesas do Con
sel.ho, sem apv lIação nem agr,'rcrvo ~ (h)

689 O Conselho de Família póde delibe ~ar ,
ainda que falte um dos quatro 1\ embros, que o
compõem I Faltando mais o Juiz páde adiaI-o, ou
nomear pessoas idoneas da vi inhança, que pl'een
chão a falta, se o Curador a(Ssim convier que é suf
ficiente. (c)

690 s deliberacães do 'Conselho de Familia
são tomadas por pluraÍidade absoluta ~le votos. O
Jlliz de Paz tem voto, mas não o tem o Tutor,
bem com o Curador. O~d) . . .

691 Pertence ao Conselho de Fanllha nomear
ou conJirmar o tutor confórme for mais util aos
menores. (e)- ,

692 Nomear administradores ao'~ bens, que
os menor s 'tiverem em disl.ancias taes, que o tu
tor os 1 ão possa admiI istrar immediatamentc. (1)

693 lUa1 cal' as despesas, que o tutor poderá

----------------------------
( 11) Cit. Decreto art. 7.
(h) Ci L. crcto art. 7.
(c) Cit" DecI'eto art. 9.
(d) cr('\(l de 18 ce l\1aio de 1832. art, 9., Cod. Civ. Frallc. art. 416~

( Cit, D creto art. 10. ido os art. 66S. 669. 670. e se".
(1") CiL. art. 10. •
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fázer com os alimentos ·e educaçãD dos menores,
e designar o emprego, que se ha de dar ,ao resto
dos sens rendimentos . (a)

'69!~ Autorjzar o tutor, ainda que eja o pai
ou mãi dos menores, para contl'ahir emprestimos
eril nome d Ues, ou para emprestar o dinheiro del
les; bem como para alienar, trocar, ou empellh<;1l'
hens de raiz; o que sómente terá lugar em urgente
n<>ce~sidade, ou conhecida utilidade dos mpnores ,
e reguar o modo de o fazer com segurança. (h)

695 O Consell o de Família póde tambem au
torizar a venda dos moyeis, que 115..0 convier sejão
conservados aos menores, ou ordenar o que mais
util for se elle.s não 'tiverem comprador. (c)

696 Não póde o tutor tambem acceitar , . ou
repudiar herallça, que seja deixada aos menores,
ou doação, que lhes seja feita com encargos sem
que. o Conselho de Famiila delibere sobre este3 ne-
gocios. (d) .

697 Bem assim para intentar causas em nome
dos lnenores, e para fazer transacções a beneficio
delles é preciso que o tutor consulte o Conselho de .
Falllilia. (e) ..

698 Igualmente o' deve ouvir para fazer ar
rendamento dos b.ens dos menores. (f)

699 Slmilhantement~ para dar á soldada os
mesmos menores sendo pessoas de condição ser-

--------------------------------
(a) Cito Decret. [lrt.· 11.
(h) Cito Decreto art. 12.
(c) Decreto de 18 de Maio de 1832. art. 12.
(d) CiL Decrelo nrl. 13., Cod. Civ. Franc. art. ~6j. 462: e ~G3,

(e) Cit Decreto art. 13. O Cod. Civ. Fra71f!. ar~. 4~7. el:igc mais ..
pareceI' de trcs JuriSCODSlt1LoS.

(f) Cito Decreto art. 13 ~
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70 Para remover da tu 'ella o tutor incapaz
deve tambem ser ouvido o Conselho de Familia, o
qual eleve ouvir o mesn o Tutor, e o Curador antes
de deliberar, e deve motivar a sua deCÍ'sào. (E)

706 Em lugar das pessoas, que a Lei designa
para com ôrem o Conse ho de Familia, póde o

vil , (a) ou para os pôr a aprenuer officÍos com.
l\Iestrcs segundo a inclinação dos menores. .

700 Em concurso de amos, que queirão um
menor pa'a o seu ser iço, deverá ser preferido o
mais proximo parente aos mais remotos, o paren
tes aos es 1'a 0, os lavradores aos que exercem
ofncios baix.os (b')

701 Ás c !l as, que o tutor deve dar todos
- o annos da sua adminlstracão, devem tambem ser

a Jprovadas pc Conselho· de FamiJia; o qual s
mandará e~·J.J ina11 por pessoas inte igentes send
preciso. (e) .

702 Aquelle, qu aHegar motivos de escusa
da tu e la, deve dentro de tres dias depois de lhe
ser inti lada a nomeaçâo convocar Conselho de Fa
milia par de iberar sobre a escusa allegada. (d)

703 Se não for escuso póde recorrer ao Juiz
de Direito; mas durante o recurso é obrigado a
administrar a tute la.

704' 'e for provido, serão condemnados nas
custas os q le tiverem' regeitado a legitima escusa.
(e)

(a) Ord. L. 1. T. 88. §. 13. Ainda que o D~Cl'elo se niío lemb."ou das
lioldadas, pnr maioridadc de razão dcvcrá ser ouvido o Consclhv de FaDlili~ ..

(b) Ord. L. 1. T. SS. §. 13
(C) Decreto de lS d -l'1aio,de lS32. art. 51. e 55.
(u) CiL Decreto art. /.7.
(e) Cito al"t. 47.(n De~relo de 18 de Maio de 1832. art. H.
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'pai designar O"lltTas eJn seu testamento, que mere
ção mais a sua confiança do que a mãi, e parentes
(los menores. (u)

Da administraçtio do Tuior;

707 O Juiz de Paz deve deferi jtlramento ao
tutor d~ cuidar das pessoas e bens dos menores co
mo bom pai de famílias, e dc os representar em
todos os actos ,c:ÍvÍs. (h)

i08 Nesse mesmo acto o Juiz lhe deverá ex
plicar quaes são suas obrigações, se elle 'for idiota,
ou rustico. (c) .

709 Os menores são. obrigados a respeitai-o,
e a ohedecer-Ihe como a um proclli.'ador, que a
Lei lhes dá para s~lpprir a falta de seu pai. (d)

. 710 Se eIles r sultal'em obcde.cer-lhe, serao'
\ chamados 11erantc o Conselho de Família, e se não
bastar a reprehensão poderá requerer ao llinistro
da Policia Correccional para os castigar como me
recerem. (e).

711 O tutor é res onsavel por todas as per
das e damno.§, que causar ao menor por sua má
administração; e esta responsabilidade começa
desde o dia, em que lhe foi intimada a s a nomea
ção. Cf)

712 Os hens do tutor são tacitamente ohriga-.

(3) Cito Decreto 3rt. 31.
(h) Ord. L. ~. T. 102.• 5., I ovei/o 72. Cap. 8.
(c) Cod de PI'IlSS. 2. p. T. IS. 3rt. 221.
(d) Cod. dePruss 2. p. T. 18. 3rt. 235. e241.
(e) Decreto de 18 de Maio de 1832. art. 01.
(i') Cjt~ Decreto <lr~ •. Jl~~
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dos á indemnisação das perdas e damnos, 5lue cau
sarem aos menores . (a)

713 Se estes não poderem haver a sua ill
demnisação pelos bens do tutor peIo não terem, ou
porque foi cOl1~ervado l:II 1 in.capaz, que devia ser
removido, a poderão exio'ir do Juiz de Paz, e do
Conselho de Familia om'ssos no seu dever .. (b)

714 Para todos os actos, q.uc o tutor per si
só não pôde fazer sem deliberação do ConseH o ele
Família, deve requerer ao ,JtÚZ de Paz q e ó con
voque, c este é oLrigado· a convocaI-o. (c)

715 ' c ainda não houver inventario, de Te
requereI-o dentro de tres dias depois de llomeado.
E quando o. Conselho deliberar que convem v.en
uerem-se os moveis 01 semoventes, requererá a

. ven4a, que seja feita em hasta pública com as 80-

lemnidades legaes. (d) .
716 r:'cni o tutor, e curador, nem o Jniz e

Escrivão de I>az per si ou por interpos a pessoa po
dem comprar os bens dos menorns, pena de os per
derem, e os Iweços, que por elles déssem • (e)

717 .Pód~ porém o tutor tomar de renda os'
bens . os menores; mas este' arrendamento ser-lhe
ha feito pelo sub-tutor com autoridade do Co'nselh(}
de Familia. (f)

718 Deve () tutor ter muito cuidado na arre
cadação dos be 1S, e rendimentos dos menores. (g)

.719 Os que sobejarem da mantença, e edu·,

_._---:-------
• (a) L. 20. Cod. de Lldm. fulo

(h) L. 1. Cod. de lJagillr. conll., Ora. L. 3. T. -41. §. a. c 9. L ..
~. T. 102. §. 8.

( ) Decreto tle 18 de lIIaio de 1832. art. 50..
(d) Cito Decreto arL 51.
(e) Ord· L. 1. 1'. 88. §. 20. c 30.
(l') Cod. Civ. F,·nnc. art. 450.
(g) L. Iii., L. 5]. . d~ lJ(im. el pr&/'. tutar'
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724 As despesas, que o tutor der em cunta ;'
deveráõ sel' sufficielltemente justilicadas. (f)

. 725 Porém as despesas. pequenas e usuaes ,
e difficeis de provar por escrito ba~tará que sejão
j( stificadas por jura-merr o do tutor. (g)

726 Se as contas derem lugar a contestações;'
serão discutidas e julgauas perante o Juiz de Direi
to J (h)

cação clevein s r~ postüs 'e~l de oSlto público,
_onde o haja; e nas terras,. onue o não louvc!', a

Camera nomeará os depositarios mais abast dos e
idoneo'. (a)

720 Se uando O tutor d r contas ficar ení
alcance, este v nce juros 'e cinco por cento em
ql anto o não eh r gar. (b)

721 Se o tutor dissipou os rendimentos dos
/ menores, e não tivcr bcns por onde pagl e, será

l:>reso até pagar o alcance. . (c) ,
722 Além das cont s, que u tutor deve dar

todos os annos perante o Conselho de l;'amilia, de
·ve dar-lhas 'tambem quando os :lUenorcs ~e eman-
Giparem, ou chegarem a maioridade. (d) .

723, Antes dC' tutor ter dado contas ao Me
nor emancipado, ou de maior idade, e ainda dez
dias depois de este lhe ter passado Reciho geral
não vale contrato algum entre o tutor c o menor~'

(e}

--"-'__.:.-.....--..:.. __.. .P__- __~ ~ ' __

(;I) Ord. L. ,/. T. 8S. §. 31- e sego .
(h) Decreto de 18clei\Jaiodc 1832. art. 57 •

. ( ) CiL. Deci'l~lO art. 'b9'., Ortl. L. 4. T. 102. §. 9.
, (d J ,it. Decrelo art. 54. é 56.

(C) Dccl'elo de 18 de Maio. de 1832. ll,rt. 58., Cod. Civ. Fmnc. art. 47%.
rf) Cod. Gi'v. Franc. art. 471., L. 3, Cad. de L1dm. lui.
(g) Pco ' For. Cap. 3. n. 706., Guerreir. TI'. 4. L. 8, C;lP, 15. Il.:

~9. ~

(h) Cod. Ciy. Frmlc, art. 4n. Vici. Ord. L. 1, T. 62. s.. 35.
'. - P.
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.7-27 Abon~o-sc no tutor cinco p(}r 'cento dos
l'endimcnlos dos l\icnores pelo tra!JallJO da sua ad
ministracão: mas nâo entrão em conta dc 'cndi
mentos as soldadas ou salal'ios, que os l\lenores ti
verem gan U' o pelo seu trabalho. (u)

728 I ór c ser constrangid.o com prisão {) tu 01'

nomeado, que I ão quer encarrega.r-se da tulella ;
ou qre nãe quer dar contas qum do é o1>rigado.
(h)

729 Não póc.e ser ohr'gado .a servir centra
sua vontade o tutor cl lVO lJO n t. is de dous an

. nos. (c) .
730 À respeito dos hens, que os lt.enorcs ti

verem fora da j urlscliç:"o do Juiz de'l)az, deyc este
escrcycr de Oflicio ao Ju.iz de l'az da situacào dos
bens lJara encnrregar a administração deHes ~s pes
soas nomeadas pelo Conselho de Familia (art. 692),
e par llles tou ar contas annualmente. (d)

73 { Pl'escreye por dez annos a acção., que Q

l\Ienor tem contra o tutor para o ohrigar a dar
contas, 'ou ara "Verificar as que lhe deli, conta
dos desde o dia da ma'orid de, ou da cmancjpa
ção. (e)

732 Ain a q le o pai dos menores dispense o
tu tor te {11 ntar' o d'e dar contas, csta determina
ç;' o é nul a .. .(f) .

'-------
(a) Ord. L. 1. T. 88. §. 53.
(hi Pcg. ri Oul. L. 1. T. 87. §. 23. n. 1. , Pego For. Cnp. 3.11.7&3.;

Paiva c Pana Uljánol. Cap. 13. n. 14.
(C) Ord. L. 4. T. 102. §. O.
(eI) Ord. L. 1. T. 1(}.2. §.~. Esta Lei manda dar juramcnto a estes cu..

rnéor~s de bens de bem os administrarcm, c os 1'csponsabilisa como ve1'dadd..
1'os tulorcs

(e) jjf'creto de 18 de 1'. aio dc '832. art. 60. Pela L. 1. §. 23. a. de
TI/I. ti ralo dl.flr. duravn trinta mmos.

{fJ L. s. §. 7. Ir. dr: Adm. et per. tut., Escobar de Ratloc. Cap. S. t
-.drg. La O d. L. 1. '1'. 62. pr. .
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Pessoas -' (file se assemelhão aós menores-.

733 Assemelhão-se- aos menores para effei
to de se lhes dar tutor os furiosos, mentecaptos,
e prod-iges. '-O Jlliz de l~az-tem a mes na- lnspecção
sobre eHes como á cerca dos mcnores • (a) .

734 Havendo contestaçâo se uma pessoa està
ou não' alienada de j üizo, ou se tem ou não capa
cidade para governal' sua pessoa' e- bens, ou se é
prot.liga, pertence o conhecimento ao Juiz ele Di
reito do domicilio.; o qual.além dos fados., que se
aUegarem, deverá. ouvir perito.s~ e U!U- Conselho'
de :Fa milia. (hJ- .
._ . 73·5 A péssaa ou pessoas, qt arguírem a
falta ele' juizo, ou a prodigalidade, nifo podem ser
membros dc...ite Con&elho: - a malheI' ou filhos' do
arguido se-'ào Olvidos no mesmo'Conselho , mas
não te·rão voto deliberativo. Cc)

736 A -sentença, que se proferir sobre a de:..
meneia· ou prodigalidade ele uma 'p'essoa, deve ser
annuneiac1a ao· público po~' ·Editaes·, Oti· pelas Pe-
riodicos. : .clella é-licito nppellar·. (d) .

737 Para se julgar prodigo ql1alrluer devem
provar-se despesas insensatas, ou grande negligen
cia com as suas cousas, que ameacem a destruiçãQ-

----------- ---------

ta) PorqtlC substitue o Jiliz dós Ol'fr.os. Ord. L. ·1. T. 103. pr.
eb) Cod. Civ. Fratl •. art. 't92. c 494., Cod. de Pruss . .2. p. 1'. U,"

lli't. 13. ,
(c)-Cod. Civ. Franc. Hrt. 495.
(d) 0'rd. -L. 4. T. 10~. §. 6:, Cito CO(l. F/'anc. llrt. 500. ~5Q~.;';

.J,obã~ a 1l1.el.o L. 2. T. 12. §. 9. 0-. 2.
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do seu pátrimonio sem nenhuma utilidade. (a)
738 A sentença em lugar e tolher ao men

tecapto, e ao prodigo a administração dos seus
hens póde, se as circunstancie s o permittirem,
sómente inhibil-o de poder litigar, tI' nsigir, to
IDar el1prestimos, receber cliyidas e passar }'ecjbos,
alienar ou empenhar os setl,S bens sem assislencia,
de um Conselho nomeado 'pela ll).€Sma se~t~.p,ça·,

(h) ,
739 Ain a depois da sentença, que tolha ae

prodigo , OH m.en;tecapto. a administração dos SCl;lS
bens, os conlraLos, que estes fizerem sem assisten
(:ia de tu t r ou curador, serão valiosos se lhes fo
Iem vant josos. (c)

7 Li O ~Ias em regra os contratos feitos por
pessoas,. ás quaes. foi proh,ihida a adminislraç"'o
dos sells bens, posteriores á sentença, Ol durante
a lide são invalidos. (d)

7 Li j Depois daqueHa s.entença é q.U€ incul}l1)~

ao Juiz de Paz nomear-lhes tu 01' omo ~e fossem
meno 'es.

742 Se o demente, furioso, o·u proc1igo tiv lf
ai legilimo , .este é o seu tutor ua'tUJ::al. Se 1'01' ca
ado, e sua mulher Íi r julgada capaz pelo Conse

1110 de Familia, esta será sua tutora " e é cles,obri
gada de fazer inventario. (e)

.........----------------------
(a) Cit. Ord. §. G., Slryk Us. lIJod. J.. 27. T. 10. §. 1.
(b) Cad. Civ. Frrrnt:. arL. 499. e 513. Optima Lei, porque ncm todos

.()S CSLupidos o são no mesmo gJ:áo > nQI~ Lodos os prodigos com. o mesmo
CxCes O.

(C) pOJ'quc são equiparados aos menores. L. G. íf. de Verbo oblig.,
Cad. Civ. Franc. art. &09., Cad. de Pruss. 1. p.' T. 1. arL. 31. • •

(d) rd. L. 4. T. J03. §. 6., Cad. Civ. Flanc. alt. 502. e 503.
(cl l.it. Ord. L'.-,4. T~ 103. pr!, e §. 1~ •



,
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743 A' mulher çasada demente ou prodiga ,
não se nomea tutor se o marido convive çom ella.
(a)

744 De resto a escolha do h tor scrá fcita do
mesmo modo, e pela mesma ordem como se prati
ca cm11 os lnenores.

'i 45 O 'tutor do furioso é especialmente en
carregado de o guardar, em 1110 O' que não faça
damno, per a de resp-ollsabi1idade, e brigado a
procurar-lhe os. remeciios-. (h). .

746 Se o desqsis-ado v'Cm. a I'e~eh.rar j.uizo ,
ou o prodigo. volta a seI.' bem governado, <::cssa a
tutella; mas deve hayer sentellça do. Juj~ de Direi
to sobre provas sufficien es para a motivar. (c)-
.-. 74.7 O tutor do de:sasisado ~. pl~odi~o não é

, . obriga.do a servir }Jor mais de dol.ls. anno.s, salvo
" . Se fOl~ q. pai, ou avô, ou amoU e1', que estes de

vem servir em qnallte> dUI'&r a sandice ou 0 mâo
goverilO. (d) . .

748 Depois. da morte de qualquer é iHicito
impugnar os actos, que fez por causa d'e clemen
cia, se antes do seu fallecimento nit:lguem requ:e
),'eo: que eUe fosse intcrdicto- de ad~ninistrar .0S· seus
1ens, salvo· se a prova da delil"lencÍa. I'esult-ar d'o
acto mesmo., que é impugnadQ • (e)

~ -
~-----=.---- ----------------

(a) Cod. Civ. Franc. art. 50C., Cod. de P,uss. 2. p. 1'. 1S. art. 40.'
c 41. . .

(h) Ord. L. 4. T. 103. PI'. e §. 1.
(c) Cod. Civ. Franc. art. 512., Cito Ord. §. :L e 7.• , nobão a Mello

L. 2. '1'. 1'1. §. D. n. S.
(d) Cito Onr. §. S.
(e) Cad. (.:iv, Fran:. art. 504.
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í) E C C A Õ Ir.

Dos Absentes.

749 Quando um homem desapl arece pura lu
gar incerto tendo filhos menores, sua mulher mâ.i
delles exercerá tôdos os direitos do marido tanto a
l"espeitu da educação dos filhos como da adminis
tração.. d s bens . (a)

750 .se a mãi dos lnenores fosse já f-allecida ,
ou pas'sados sei_s lllezes sem havel~ I otícla do a )sen
te eJ a vier a fallecer, o Juiz de Paz cuidará de
lhes nomear tutor em Conselho de l' amilia (b), e
fazer inventario,.

751 Se O< absente àeixÜ"1 os seus bens em a
bandono, nm anno· de absencia em pur e incer
ta, ou. de' captivciro em pa.iz estranho. é bastante
11ara o Juiz de Puz em Conselho de .Fal11i ia lhe no-o
meur curador. (c)

75'2 :Porém se o absente deixo 1 procurador
geral para os seus negocios., nada hu a providen
ciar untes de dez am:ws de abse.llcia.

75. Pass"dos dez anJ..1OS depois das ultimas.
noticias do Çlbsentc os herdeiIos presumptivos po
dem requerer ao Juiz de Direito D do nicilio do·
absente o declare por morto, e lhes mande entre-o
gar a curadoria· dos bens delle debaix.o de fiança oe

Cd) ,

(a) Cod. Civ. Fr6lflc. art. !-lI.
(1) Cito COIl. Civ. arL. 142. .
(e) Ord. L. 1. .'f. 90, pr., Cod. de Pruss. 2. p, T. 18.• 31't. 20.
(d) Pela Ord. L. 1. T. 02. §. 38. pertellC~a aO Provedor Ja Comarca J e. .

9.0 DCSClUbUl'io d~ Pa~o. .



7-54 Devem. p'ois justific'ar 'aquel1a :ahsencia
d;)pois das ultimas noticias, e que são os parentes
a quem toca a successão a-bintes auo do ·ahsente á

Ca) I

755 Se os bens do absente .são ~inculados ,
ou de prazo de nomeação, que não admitte parti
lha, não se defcr a cnradoria destes bens a ou
ü'o, que não s j o immedia~0 successor destes
bens. (h)

756 Aind. q le os proximos parentes do nb
sente sejão mulheres, ou mininos, que aliás não
podem ser curadores, isso não obsta para qlle dei
xe de se lhes dar a curadoria nestas circunstancias.
Cc)

757 Se algt ns dos parentes em igual gráo
querem dar ncção á restituição dos Lens, e oulros
não, dá-se a.curadoria sómen e áquelles que dão
aaução.' Cd). . '

758 Se o absente deixou testamento fechado"
justifi~da a absel).cia dos dez annos sem noticias
o Juiz' de Direito o deve mandar abrir, e mandar
entregai' os be~ls ao's herdeiros e legatarios, pres-,
tando outrossim caução . Ce)

. 759 'Estr,'s curadores dos bens do absente po......
dem entre si partir os bens,' e não sâo obrigados,
a dar contas excepto ao aL&ente se sobrevem. Cf)
, 760 Se o absente sobrevier dentro de quinze

annos depois da sentença, que o julg<;>u morto, de
veráõ os cura ores pa.gar-Ihe sómente a quinta

(a) CiL Ord.
(b) Pc~. á O,d, L 1. q'. 50. Dubr. Cap. D. n. 226.
fc) Oliveira de J1Iclll Provis. Cap. 4. D. 3.
(cU l.obão a ~Jcllo L. 2. T. 12. §. 12. n. 19.
(e! Pego ti O,d. L, 1. T. 62. §. 3~. n. 7., Cod. C(v. Franc. art. 123'. t

Cod. de P1'lI S, 2. p. T. 18. Jlrt. 83D. -
. (f) I.obiío n 1Ilel/o L, 2. T. 12. §. 12. 11,. 11.,
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pa'rte uos rendimentos liquidos: se sobrevier de
pois de qui.l1ze até trinta anhos, pagar....lhe~h50 só
mente a ·decima parte: sohrevindo depois dos trin
ta annos não lhe pagão rendimentos alguns. - (a)

76l Se o absente já tiver setenta anaos de
idade quando os pl'oximos paren.tes 1'equerenl a cu
radoria, serão desonerados de dar caaçào: e P'O
derào requerer que a call1çà0 dada se julgue sem
effeito quando o absenle vier a ter a dita idade.
(h)

762 0.5 curadores provídos po-deráõ alhear
ou empenhar os bens depois que s·e verifique ter
-o absente oS' ditos setenta an os. (c)

763 :Em tal caso se o absente vier a appare'"
ceI', ou se~s legi ti-l'l1O. _descendentes sómente terão
direito aos bens existentes em poder dos curadores.,
()lU se lS herdeiros) ou 'aos subrogados em lu
gar deHes, ou ao preço, que por elles 1'ecebê-'-l
1':10. (d)

, 7ü-4 A estes cm'adores do absente cOUlpetem
todas as acções activas e passivas, que conlra o'
aJ)sente, ou a favol' deHes erão dadas. (e)

•-~---'--------_.---~-'-'---
(a) Den'rlern,fllr. C0d, Civ. Frmzc. art. 127. Segundo a Ord. parece que

os cural1ol'es devem pa[{ar todos os rendimentos percebidos; o que vem a'
causar a ruina dus ditos ctu'adores se ácontece vir o ahseute depois de muitos
al\nos. O Cod. PILISS. T. 18. art. 848. desobriga esteS cUl'adores de rell-
dill1cnt!ls alguns, pois 'rue s::ío possuidorcs de boa fé. '

eh) E o Custume da tlaxonia, segundo S.tryl< de Act. Sect. 2. )\'feml:w.2.
§. 7. O Corl. Civ. Fmnc. art. 129. exige cem aUllos de idade, ou trinta
Jepois da curadol:ia provisional: e ent.::ío ordena outra. Curadoria defilliLi-va a,
favor dos parentes mais proximos do abscnle, qne então exislirenl.

(e) Desirlernful'. O Con. Civ. Fral1c. art. 128 niío o permilte aos eul'a
dores provisorios, lIlas Silll àos dcfmilivamcnle constituidos.

rd) Cod. Civ. Franc. art. 132., Cod. de Pruss. 2. p. T. 18. art. 8'17.
e 81)2.

(e) Porqne são herdeiros debaixo da condição resolutiva, se o ahsente'
não sourevicl'.



, ,

770 Se o procurador vier a fallecer, ou admi
~listrar tão maIos negocios do abscnte, que elle
provavelmente' revogaria a procuração se fosse sa-

'(65 Podem mesmo pedir contas flO procura';'
dor, .que tiver administrado os bens do ahsente.i
(u)

766 l\1:ls desde a data da seI,ltença, que jul
ga por morto o absente, não p6de este considerar
~e como herdeiro ahintestado de qualquer parente,
que venha a fallecer; nem os curadores o podel'áõ
re )resen· ar se estiverem fóra da Lei da representa
çâo. (h)

767 Se no tempó, em que o absente desap
pareceo, erão uns os seus parentes mais proúmos,
e il0 tempo da sentença, que o houver por morto,
for ln o lhos, a estes se deferirá á herança, e nã
aos primeir s. (c)

. . 7Ü8 i'sles parentes providos na curadoria do
absentc julgado morto transmiUem a seus herdeiros

, .fls·:suas.quotas parles da herança, aindc"~ que sejão
:. pessoas estranhas ao ahsente. (d)
, ',. ,~" 769 No caso do absente, que ha lUellOS de

,;,' :' dêx· annos desappareceo, ter deixado procurador,
"'más .os poderes deste não .são ·bastantes para o ne
gocio, que ha a fazer a favor ou contra o absellte ;
nesse caso se lhe deverá nofnear. curador ad hoc.
(e)

(a) Pela mesma rnão. .
(b) Cad. Civ. Franc. 3rt. 136, Corl. de Pruss.

. 836 .
(c) Cito Cod. de Pruss. :lrt. 838.
(d) Lobão Acid. a lIlello L. 2. fr . 12: §. 12. n. 12.

I-. 1. T. 50. nd RubI'. ex:. n. 240.
(e) Cad. de Pruss. 2. p. T. JS. 31t. 2<1,

2. J>. T. 18. art.

Vid. Peg! á Ord.
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hedor disso, deverá tambem llU nem'-se-lhe cnra
dor m quanto ão for havido por morto. (u)

771 Qnando 'um absente em parte incel'ta
:vem a ser co-herdeiro de uma })crunça, e não tem
procurador, deve ser citado por edic os, e não

.vi'ndo deve-~e-] e nomear cnr dor. (L)
772 E bastante que mn co-herdeiro sf'ja ab

senle em parte incerta sem ter procurador para o
J úz de Paz dever fi zer inventari@ 11 beneficio do
mesmo absente. Cc)

·s E C ç A Õ III.

Do beneficio. da Resl#uiçiio.

773 Aos menores de Ylnte e cinco annos, e
álJUclles., qqe são equjparaLlos a eIles, como são os
furiosos, os desasisados, e prodigos in tercliGlos de
hens é conced' do o beneficio da restituição Ctl)

77.4 )01' i ,tude des'e beneficio ão reinte~

gl'a los nos sel s di 'ei os se ac so 101' aIg 1I1S actos,
cou"ralo ou omiss- cs suas, ou de seus tutores ou
cura( ores forem lesados, ainda que a les: o não seja.
enorme~ Ce) ,

775, Se o acto ou contrato for ipso jure uuHo,

(a) Cil.' Cod. art. 27', Lobão Add. a 1I1elta L. 2. T. 12. §. 12.
n. 4.

(b) l.fJbàQ Arlrl. a illelln Lo 3. T. 12. §. ~. n. 2:
(c) Decreto d 18 de 1laio de J 832. art. a., o qnultirou a collisão da

Onl. L. 1. T. 78. ~. 7. comadoT. DO, PI'.
(d) OI'd. L. 3. T. 41. pr. e §. 1., L. 1. pr. e §. 2. a:. de Minor'

26. aJIIIDS.

{e) Cito Ord.



é inutil este beneficio po endo valer-se da -ae.:" d.
nul idade. (a) _

776 Póde 110rém aecul11ular-se a accão. dI}
nuUidade com e;te beneficio in snúsidillln i-ara o
caso de se n50 provar a l).ul1i.c ade .. (h) ,

7 7 A restituiçào. não opéra o seu eíTeito ipso
jTlre> eleve ser pedida ao Juiz. de I h-eito ou eIl

A ção, ou por Ex..cepqão, ou ainda em Emhargos:
Ce)

77 8 Po~ is.so mesmo ás pessoas, que gozão
cJeste beIJe i io é licito offerecel'. segl ndos: Embar.-.
~os á TI > StJ" scrutença. Cd). .

77!) O menor, que implora ares itui; ão i
deve aJ.leg<.tr e p-ov~· a sua Il}inoridade, e a lesão?
q.ue.lhe l'cthll-ta d9 ' eto, Olit contrato ,: ou omissão. :.
o Juiz d~ ·Direito, <'>u:vida a parte, decide com co~
'nhecü~ento d~ .ca lsa . Ce) " .

. 7-80 Em quanto se disputa se a l'estitll.iÇ~h).

téin 0"[ não lugar ,. não se deve fazer itmovaç~âo aI...
gUlllÇ\., porqne_ este remcdio é suspensivo. (f)

'78 l lol'ém se a r-:;stitui. ão é pedid<.t para
dolosam.ente denw -ar a execução pendente,. ou pe
dit pelo executado em nome de Sl,la mull er n e

'. nor, não se .suspende a execução dando o exequen....
toe CetHCao (o) .

7' 2 • N~st~ caso o Juiz da execuç:"o óde to-

----------------...-----~
(a) Cito Ord. §. 2., L. 16. §. 1. ir. de 1IJinol'.
(l.) Groenneweg: ad RubI'. Cod. ln quib-. erms in ir.tegr resto non 'est

. nee. n. lIl., Bobem. de AeL. Sect 3. §. 6. .
(c) Bohcm. in Jur. Dig. L. It. T. L. n .. 4., Lobão Acld. a 1I.{§!lo 1...

2. T. /li. ~. 8. n. 12.
Cd) Qrd. L. 3. T. 8S.
(~) Banem. supr. n. 5., Lobão Stl[w. n, 10.
(1) Ol'd. L. 3. 'E. 41. §. 4., L, uo. Cad. III ir/legr. rest. postulo n.c

quic/. 'hovi .fia L.
(g} Qnl. CiL §. 5., Cap. ú.. l:. de ln integro J:est.

. Q i.
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-
IDar conhecimento do incidente bem como todo o
Juiz de Direito, onde a causa pende, póde conhe
cer delle. (a)

783 Porém quando uma causa pc ~dc perante
Juizes arbitros, a restituição deve ser pedida ao
JU,iz de Direito competente. (b)

78t~ Os menores podem pedir a restituição até
a idade de vinte e nove annos completos3 (c)

785 lUas se nos quatro annos depois (OS vin
te e cinco o menor teve legitimo im edimento para
J.'cquerer, é-lhe concedido oulro tanto tempo além
dos vinte e nove a111'108', quanto o impedimento
durou. Cd) _

-; 86 Se o menor antes de c.umprir os vinte e
cinco annos foi havido por maior em vil~tude da
Lei, os quatro annos para pedir a restltuição co
meçfo a contar/se desde o dia, em que foi havido
por maior. Ce)

787 Se~'o menor se' casou antes de ter vinte
annos, os quatlo anuos cpmeção a contar-se desde
que elle acabou os vinte annos. Se casou depoi~

de vinte annos, começâo a contar-se desde o casa
ment . (f)

788 Um herdeiro de ma-ior idade póde pedir
a restitui.ão, que competia ao' menor, de quem
h rdou: mas de, e pedil-a dentro de quatro am os
dcpüi:l de-addir a herança, se o menor ainda·tinI!",

------ ---------------------------.
(a) Ord. L. 3. T, 41. §, 6., Stçvk Us lIlor/. L.,4. T. 1. §. G.
(h) Cito .Ord. §. 6., L. a. Cod. Ubi el ap. Ijuem cogn. ilt inlegl.
(c) Cit. On1. ». G.
(d) Cito 01'1. §. G., L. 2G §. S. Ir. E:r: qUlb. CfZIlS. ma;. \
(e) Silva á cit Ord. §. G. n. 4 , L. 5. Cod de TemI' ;n inteJl,r. resto
(f) Or-d. L. L T. ss. §. 28. ) .Silva d.. Ord, L~ 3. T. 11. §. G1. n. :..&~
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esses quatro annos para a pedir; se tinl1a menos •
tempo ~ nesse mesmo tempo deve o herdeiro re-

ue er. (a) ~

7 9 Um m no' não póde pedir restituição
contra acto ou contrato feito por nq-uelle, cujo é
herdeiro, se eJe não goznvíl deste b n"Ílcio. (b)

790 "e o defunto an o morreo ainda tinha
algUll lempo para p di!' u r 'stj tuiçâo, neste mesmo

. tempo a deverá pedir o menor seu herdeiro, aliás
não será at endiclo. (c)

791 l\ias este tempo limitado. concedido ao
menor COlreca a contar-se desde a Slla maioridade.
,(d)' '

',.' ,,': '79;~ e o menor, a quem competia a restitui-
ç'ão , ' for militar, os quatro ílI nos para n pedir con
tã,o-se 1);::0 desde que cumpre os vinte e cinco an";"'
,nos, mas sim desde que teve Lni.'a. (e),

703 Ao furioso i desasisudo, ou prodigo co
me<;a a contar-se o quadriennio para a restituição
desde que cessou o impedimento. (f)

794 U mesmo é ao absente por serviço do
Estado: mas a este não se concede restituicão se
t.inha procurador. (g) , '.

795 A' Coroa B.eal, á Fazenda Jacional, ás
19rejas" ~10steiros, lUisericordias, Hospitaes, c
ás Cameras tambem se concede restituícão contra os.
--,-----------------

(a) L" 5. §. 1. Cod. de '1'emp. ct intef{". I'est.
(b) ,L. 38. fr. de Mmor., Gucrreil'. 'Pr. 3. L. 5. Cap. 11. n. 140.
(c) L. lO. n', de Minor.
(d) Cito C.' 19. fi', de Atinor. , Bl'unncm. <Í L. 5. Cod. de Temp. iII in

tegr. I'est. 11, 3.
Cc) L. 'J" L. 2. Cod, de Temp, in illl. resto

, (f) L. 7. §. fino Cod. cod.
(g) L~ 38. S. 1., L: 3V, fI: B;.; quiú: ~aus. maj. U!st.,
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fados e omissões dos seus ae!tnil,istradol'çs e agen
tes. (a)

79'Q O quadriennio começa a cOI'tar-se-111es
desde a sciencia da lesão· som,' a. (b)

7>97 Obtida a l'estitui<to 01' sentença as COI
sas se devem l'epôl' no antigo esta{o ; a~im como
o menor deve receber a Slla cousa c.om os se rell
clima ltos, tal1-them deverá restitu'r o ue tiver re
cebidQ com os, seus renclilllen os. (c)

-§. 1 o

Em que casos cessa 'a Restituição.

798 Aos menores ão se con"e le res ittúcão.
ROS delictos t que comme erão com do.o, (d)- -'

7D9 E pcrnúttido porém aos J Iizes minorar-
l-hes as penas se delinquirão antes da .idade ele vinte
anno '. (e)

800 Ao menor, que. com malícia se Jillg'O de
m.nior idade, tambem nâ9 apro.veita, o beneiicio da
restituição. Cf) ,

801 Os que prófessão alguma Ar e ou ornc'0,

se se deixárão enganar á cerca das obras de S_ll of
ncio ou arte, não po e 1 valer-se da l'estitui~'ão,.

(g)

(a) L. 3. Cod. de 1111'. Reip., Cap. 1. ,e 3. X. ·de Rest. inlegl'., As-
sento de 30 de Agosto de 177!J. .

(h) Cap. 1. e 2. de Rest. ;'l,integr. in J/1., Lohão Add. a illello L.
2.T.13.§ !J. II. 7.

(c) L. 2L §. 4. fL de Miflor., L. uno Cod. de Repuintiolllbus.
CJ) L. 1. Cod. Si a.dver.s. delicio
feJ Ord L. 5. T. 135., L. 37, i1'. de Minor.
(f) L. 3. Cod. Simin. s.eumaj. dix.
(g) iun. SeI. L. t~ Cap. 13., Cald. a'L. Si çurnlorcDL, verb.-Lae..

si~=- n~ ~5. ~ C~d~ q~" Fra'!~" art!.130S~ . J
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'802 Se a ksão proveio' ao menor não 'por
engano, que he fosse feito, mas por um açaso não
p.:evisto, t mbem cessa a restituição. (a)

803 essa igllnlmente se o menor depoi da
Bua maiorid., e e.-pressa ou tacitamente ratificou os
actos ou cún ratos feitos I a minorida.ae. (b)

80/~ O lHaior de vinte e cinco annos, que
constituio um mel 01' por seu procurador, não pó
de valer-se da restituição por -cal~sa de engano feito
-ao seu procnra Dr . (c) .

805 ...8 mulheres de maior idade, ·ainda que
viuvas, Lão poàe! valer-se de restin.üção por cau
sa d fragilidade elo 'exo. (cl)

80) A 1 uíbcr casa.da não p'ócle pedir resti
tuição pIos aclos ou contratos,' que' fez depois de
ter vintê annes. (e)

807 I>elos que fizesse antes do.s vinte annos
pód pedil' rcstitu'çào, ainda ue fosse casada com
homem de maiOl' id3de, (f) .

. 8 8· Se o mar' do pelos actos ou contratos,
que fez antes dos yinte annos, obteve restituição,
esta apI'oveita á mu hei', ainda que ella fosse de
maior lebde. (g)

809 ão nó e valer-sc da restituicào conce-, .
dida a um co-hercleiro ou socio menor o outro

--------_.!.._--------------------
(a) L. 11. §. '4. e 5. ff. de Minol' , Cito Cad. arl. 13-OG.
(b) L. 11. §. pen., L. 34 Ir. de lI1inol'.
(c) L. 3. §. l, fr. de Mino/'. , L. J. ,L. 2. Cad. Si l1;aj~ jacto mt.:

liab.
Cd) Assen lo de 2Ode i\Ial'co dc j S14
(e) Orel. L. 3. T. 42. ". 1-
(C l CiL Ord.
(g) Cit. 01'(.1. M~ls nem ellc, ucm dia podem pedir r~still1iclío conlra o.

paclo, que lizertío de ntío serem meeiros de bens. Pego a Ord. L. 1, 1',.
87. §. !lo). n. J2, I Cod, Civ. F'r(lIlc~ art,. 1309.
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co-hel'deiro ou socio de maio!' idade, excepto se a
causa é connexa e indivisÍvel. Ca)

8 f O O fiador, que afiançou o menor, não
póde valer-se da r~stituição concedida,a este; sal
YO se abonou como herdeiro de certa herança, e

.elIe a repudiou depois de a ter "ddido. (h)

TITULO VI.

Do Direito de successão.

81 J ·0 direito maís in eressal1te das pessoas
de uma família.é o da successão a inlestado~

812 A succcssão é a continuação do direito,
. que tinha nma pessoa iallecida sobre a propriedade',
ou posse de certas cousas para as pessoas, que a
Lei designa por scus Sllccessores. Cc)

813 1)01' isso nenhum S lccessor pócle pcrten
der mais direito que aquelle, qnc tinha seu ante-
cessor. Cd) .

814 A posse mesma do defunto é transmissi
v~l aos herdeiros e successores, ainda antes de es
tes a tomarem corporalmente; es a posse civíl pro
duz as acções, que produziria a posse corporal.
(e)

. .-----------------------------------

(a) Ord, L. 3, T. 80. §. 3.
(b) L. 13. \'. Ir. de,l1inor., L. 1. e2. todo de Fidrj. min., Yinn;

SeI. Li .. I, !lp.ll.
(c) L. !lo '. 12•• de "aered. inst., L. 62. fi'. cleRe~. juro
(d) L. 59., L. 1?0. Ir, de Reg. ;ur.
(C) Alv. de O de r OV. de 1754., Asseuto de 16 de Fevereiro de 1786. Por

Direito lloma.uo não era assiJu~ .



:':""137---

815 Por isso tamhem o usofruto e outros di..'
reitos, que sómente duravão durante a vida do de
funto, não )ussão a ~ellS successores. (u)

816 Não é necessario da parte do successor
acto a gum para adquirir direito á successão " e pa

. 1'a poder demandar os bens ou herança do defunto
dentro de tri nta annos; basta que os peça. (h)

817 Não é 'necessal'io tambem acto algum pa
ra o successoJ.' transmittir o seu d'il'eito a seus her
deirôs ou su ccessores • (c)

. 81 8 E reciso porém que a pessoa, q~le pede
uma successão, mostre em caso ~e duvida, que
é fallecida a pessoa, a quem diz ter succedido. (d)

819 'No caso de se não poder provar amo1'
te se não presllmptivamcoute, deve em tal caso o
successor usar do remedio indicado no art. art. 753
e sego

820 Nas suc essões attellde-se á proximidade ..
do gráo de pal'~ntesco, que tem o successor com
o defunto, . contados os gráos cOl1fórme a norma do
Direito Romano. (e)

82 ( Nas linhas dos descendentes ou ascen
dentes ha entre duas pessoas tantos t:l'ráos, quantas
'as gerações, que medeárão. Assim o filho está om
o pai em primeiro gráo; com o avô em segundo;
com o bisavô em terceiro. etc, '

822 Nas linhas transversaes contão-se entre
duas pessoas tall~os gráos, quantos é a somma dos

(a) L. 3. §. Ir. Quib. modo usu".!,.. mnitL.
(b~ L. 8. Cod. de lut'. delib., L. 7. Cod. de Pelo !zner., Pere.,; in

Corl. L. G. T. 30. n. 35.
(C) 1ello L. 3. T. 6. §. 12., Lob~o ilJid. n. I. POl' Direito Romano

era necessaria cm alguus casos a addiçõõo da herança.
Cd) SllJk de Act. iflve.rt. Scct. 2. l\1empr. a. § 7.
~e), 01' .. L. 4..T. 94., Slryk [Js. Mod. L. 23. T. 'lo §. 15. e L. 3~ ..

'T,. 10. ~. 1.

1\.



26 l~u suecessão dos bens I el'e.. i'arios tem
a primeira 01' em os desceI ( ... nles : a fa ta de&te
te n segu elá ordem os aSCCI dentes; em fa!ta
dell ~ ent t a ter eira 0l'(1(>ll'1, isto é, os transYer-
ae~ mu's \ roxim ~.. ~e .n~ ha te n versaI a.té o

(1: én 10 Tao de Dn'clto Cl 711 , 'uccede o eOl1Jugc
so l'C-,rÍ \"0 ao conjugc defunto • (e)

827 n:" o ha no Jjuge sobre ivo, a heranca
tem-se por aga; a J tiS iça toma entrega cleHa, e é
applic da para a redcmpção dos captivos. (f)

·, .
'rcos de amT)os até o -ironco cammam, Assim

dons irmào cs ão no seglu do gráo; dons 131'i lOS

consanguíneos em (lllarto; o coLrinllO (0111 o tio
irll1ão ~o P' i ou 1115i em ,tcl'Ceiro; e com <> tio i1'-

lUO da a"ô em quartó. (a)
?-3 Nas linh s dos descendentes o beneficio

da representa('o tem lugar in infinilwn i de fórum'
q le um bisneto póc.e concorrer á sllccessão do hisa
vô com os outros filho~ deste, se acaso tiTerem
morrido opai e ~nô daquelle bisneto. ~L)

8 4 Nas li has ü'ansversaes não ha rep:c
se ac.xto além de i1'n -os e filhos de irmãos. (e)

825 Nas linhas dos ascendentes nâo 11a bene
ficio de .relll'eSént ç:'" o ; portanto o ascendente mais

rox..imo exclue todos,os ascendeu es mais remotos.
(d)

---------------------~-----------~-------

(D) S' 2-. e 5e~. In.l. de Glfld aognat.
(h) 'ovell. t f '8. ('n!J. 1.
(c) areH. 11 • Cap. 3.
(d) No\'ell. 118, ap. 2.
(r') Orei. L. 4. T. 94. e T. 96. pr~

(lfOrei. L: J. T. 90, §. 1.. L. <te { d; De~em.brQ d$, 1775~ S. 7.,:"
J"lv. au n. 41le Janeiro de 1188\ "
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"

Ordem,_ da !Atccesstio dos descende.lZtes~

823 Todos os filhos e fLlhas, legitimos, ou
.legitimados succedem por cabeç~ls ao pai .ou.mã'!
iaPccida em seus hens hereditarios. (u)

829 O netos.e ne as filhos de filho ou· fi 1~
do defunto repres ntando a caheça do ')ai ou u.ãí

. fallecida succedeni na 1orção de herança, que seu
pai ou mii ha ria se ,Ti, o f03se. (b)

830 Se á sllceessão de nu avô eoncor em ne
tos, filhos ele diversos filhos daque le, a heI' nça.
é dividida 01' estirpes. (c) .

831 A·inda que os netos ten lão, reJlüd'ado a
herança d seu. p i ou· mii fa lecida ~ hem podem

, agora addii' a hei"ança do avô defunto sem que pOE

isso sejilo ourigados' ás diyj las J.() pai ;. de qu fi re
pudiá! ao a herança. (d)

'832 1\1as se o pai destes netos sohrevivrQ ao
avô, e ré mdiol~ a herança delle, Dão" em estes .C:r
tos direito de suceeder ao sohredito avô. (e)

833 Tambem se a filha dotada re 1l nciou
com jm:umento :í su.ceessão de seus pais, e mor;-
reo eI vida de les, podem os netos sueceder

----------------~-----,----
(a) qrd. L. 4•. T. OG. PI'.

. (h) Novell. 118. Cap. 1,
(C) Cito Novell. 118. Cap. 1.
(d) Rohle~ dc RC/JI'esent. L. I. Càp. 11. D, 1('J., Voet L. 3n• T. da

Success. ab illtesl. a. 4., Guerreir. 1',..2. L. 4. Cap, G. 1!1. 11.) Cod:..
!de PruJs. 2, p, T. 2. arL. 3:;3. .

(c)'Vocr supro n. 3.
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áquelles avós, pcrlIue o juramento de sua mãi os
não liga. (a) .

834 Mas se estes netos forão herdeiros de sua
mãi, quando peção a heranca dos avós devem con
ferir o dote, que a sua mãi foi dado. (h)

. 835 Se o irmão ou irmâos, a favor dos quaes
a irmã dotada renunciou aos bens paternos, tive
l'em morrido sem descendentes no tempo da morte
do pai COlllmum, a filha renunciante é admittida a
succeder a intestado ao mesmo pai. (c)

836 O filho natural succede a s a mãi, ain
da que concorra com filhos legitimos da mesma
ll1ãi. (d)

837 Da mesma sorte os netos naturaes suc
cedell~ aos avós maternos como se forão legitimos.
(e)

838 O filho, que uma 111 ] heI' solteira teve
de um homem casado, reputa-se cpmo filho natu- .
l'al da mãi , e succede a ella e aos avós maternos. (f)

8.39 Os .filhos de damnado e. punivel coito
não podem sllcceder ao pai, nem á mãi. (g)

840 Mas podem succeder aos avós materaos,
se no tempo da morte deIles a mãi já for falleci
da, (h)

---------------------
(a) Voet ibid. n. G., Bohem. TI'. de Sueco nb intest. Cap. 2.. l\Iemhl'.

J. §. 4., Gllcrreil'. TI'. 2. L. 1. Cap. lO. n. 46.
(b) Torres de Pacto L. 2. Cap. 24. n. f 75., LObão Dirs. ds Sego Li-

nh. Diss. 13. §. SS. ot.
(c) Pego 6. Fr,,'. Cap. 130. n. 33., Lob>ío cito Diss. 13. §. 55.:
(d) L, 2. fi'. Unri, coonat., Gome á L. 9. Taul'. n. 9.
(e) §. 1. Jost. de Sel/ol. Con~ Orjil.
(f) Gomes SUpt'. n. 14 , Valasc. Cons. 29., Pereir. Dec. 12. n. 6. ;

Pego 6. FOf. Cnp. 12.• o 12.
(~) Ord. L. 4 T. 93., oveU. 89; Cap. 15.
(h) lloflug. de {)con. L. 3. Cap. 18. 11. 81. e 86., Can'a1ho de TestlJnt;

,1. p. 11,516. J Gllcrreir. q.for. ()a.~ u'. 2~ -



847 Porém se um pai tal tiver reconhecido
o sujeito por seu filho, ~ não tiver nUlOS ou
descendentes legitimos, mas tiver .ascendentes
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84.1 Se uma filha de damnado coito tiver fi
lhos legitimas., estes suecederáõ aos avós maternos
se a lllãi tiyer fallecido antes destes. (a)

42 O filho natural de homem peão, que não
tem qnalidade de nobre, é admitliclo á a succes
são jll.lltaruente com os filhos leg·timos. (h)

843 Isto mesmo tem lugq.r, ainda que o pai
peão venha a obter aI um gráo de nobreza, de ois
que o fi ho foi concebiuo. (c)

844 O filho natural do homem peão p.oderá
succeder aos avós paternos, se o pai morreo pri
meiro que estes, por direito de repr~sentí1çâo. (d)

845 Tirado este caso o fIlho natural nem
succede aos avós paternos,. nem a outros eonsan-:
gumeos paternos como estranho da família pater
na. (»

84 G O fill...o natural de homem nobre ou de
homem não mecanico, que costuma andar u. cu..:.
"uHo, não succede a sen pai; són ente pode.rá
demandar aos herdeiros' deHe alimentos ou dote.
(f)

(a) Guerreil·. cito q. for. 93. .
(h> Ord. L. 4. T. 92. pr. Ainda que o redactor do Decreto de 18 de Maio

de 1832. aiga 'lue os direitos de sllccessáo estabelecidos peja Ord. são e)(cel-
Jeotes , 0;7;0 o creio, uem é demoostraveJ. . .

?c) Gil. Ord. §. 1. e 2., CordeiI·. de Nat. suec. Dob. 19 .
• (d) Peg: 5. For. Cap. 80. D. 94. Add. de Reinoso Obs. ,33. D. 1. , Go

mes á L 9. 'J'flll/·. D. 6.
(e) L. fino Cod. da Nat. iib., Egidio de p/;v. hon. 3rt. 13. n. 5lJ.,

Portug. de DOI/ai. L. 3. Cap. 18. n. 62. Aliler. Gama Det:. 317. , C
Cordeiro Dub. 1 I.

(f) Onl~ L•.1. :.r~ 02. §. 1~ I .Novdl~ se! Cap. 12. §. ~.
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ou irmãos ou irmãas, o filho huv rá mclade da:
legitima, que haveria se legitimo for!l~ (a)

848 .E se o pai natural nem ti ' r lcscenden
tes, nem ascendentes, nem irmãos ou irm['as, o
.fill)o natural terá direito a tres ql1arla~ p rtes ela le-
gitil1a. (b) .

849 Se o pai natural não Üver parentes al
guns até o decimo gl'áo, em tal caso, o filho na: ~l

ral1 erdará todos os bens • (c)
850 Se esle -'lho hL tur::,l for fàllecido no tem

po da norte d pai, mas tiver dCtlcendentes leg;
timos, estes re )reselltando a seu pai havcráõ o
mesmo direito que elle á üérança dos. avós pater
noS. (d)

851 Os filhos de dam ac'o coito, que forão
perfilhados pe o pai ou mãi, e a perfIlhação con
firmada por,Autoridade Regia, s.uccedelll abintes
tado ao p~ i Ol mãi perfilhante ,:e el!e ou ella não
deixou desceI dentes ou ascendcntes... legiJimos.
(e)

852 Os filhos a JO'(YOS sendo incapazes de
succeder a seu pai ou I lãi lambem nâo transmit-'
tem o direito da successão. (f) .
I 853 Tenl-se por abortivo o fiI. o, que não
chegou a ter vida vinte e quatro horas depois de

----'-.---------------------------
(<I) Cod. Civ. Fm.llc. art. 757. Pela Novçlh 89, Cap. 12. §. 't. sómén

te era coucedida a se 'l.. parle da hel'<luça aí'S [ilhos g.aLur es. Cod. de Pruss.
2. p. 'r:. .2. art. ~52., Gumes á. L. (I. 'l'allr. B •.~.

eh) CIt. Ood. CIV. Franc. arl. 7;'1.
CC) Cit. Cod. Franc. art. 7':'8. Es!as Leis s~o mais humanas que a nossa

Ord. , que com os (;.luos de peão foi L.beral de Juais l com os dos llobres cs
Gllssa domasiadam nle.

Cd) Cod. Civ. fr'ram:. art 7&9.
'(C) Guerreiro Tr. .2 L /. Cap. 5. n. 9., Franca a Mwd. 2. p. IL'

). Cap. 2. §. l. n. 5. Vid. o art. 'tSI. snpra. •
ti> !" 2, I L~ ~~ GOiCl. ç Posl~, Itaer~~. ins:t
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jlas.cido, LeIa como aquelle, que nasceo antés do
selJmo mez delois da concepção. (o.)

854 As pessoas 'professas eI). Ordem, que
ten la os tres votos, r-eplltão-se civilme te morlas,
e incapazes de successão, bem ·.como os se]s 1\los
leiros ou CaTIVeI. tos. (b) . .
, 855 O Relio'ioso ro esso, ue s~ secu arisou
por Dreyc Por tificio, pe 'rlaJ ece in .apaz de SllC
ceder abintcs ao selS pais ou parentes. (c)

856 Aos Cu' lleiros-professos na Ordem de
S. João (e Je 'usaléll1 é concedido em quanto não
te n on.lTIcnclas poderem succeder nhintestado aos
pais no u aLuto vltalicio das legitimas, fazendo os

. hens l'c,-crsf..o rara as casas d'onde saírão. (d)

~.

S E C ç A Õ U.

Orde;}í da successllo dos ascendentes.

857' Ta falta dê descendentes do defunto
succe( em-lhe sell' pai 'e mãi 101' caheças, se o de
funto era ca) z le SI. cceder a estes.

858 Se La sómente pai ou mãi do defunto,
ene ou ena u"cede· em tudo, ,ainda que ex.istão
os a 'ós pais o conjuge predefunto. (e)-

859 Na falta de pni e mãi succedcm os avós
paterno's e maternos por 1~1etadcs iguaes.

-------------------------------------------- ---~---.,

c,a) ssim se providenciou na L. 13, Taur., que refere GOJ1le~. n<u·ho~. ti
O"d L. 4. T. 82: §. ii. n. 3.
~ CU) L. de 9 de ~ctel11b1'O de /729. §. /0.

(c) Hesol. tl 2G de Dezembro de 1S09,
(d) Alv. de 12 de Maio de 078. §. S.
(e) Ord, L, 4. :1'. ~i. pr,

. ,
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863 Se o defunto era incapaz de f3ucceder a
seu pai, mas capaz de s cceder asna lllãi, esta é
a universal herdeira, e na falta ~eHa os avós ou
jlarentes maternos; porque o direito da successão
é reciproco. Cd) . .

8ü4 Por es a reciprocidade assim como o fi
lho natural de peão snccede a sell pai tambem o pai
succcde ao filho . (c) .

865 Assim camo o filho de damnado coito
perfilhado póde sacceder ao pai ou mãi perfilhante ,.
talnhem o pai perJilhante succede' ao fLlho. (f)

866 ASS'TIl como os netos espurios filhos de
filha 1 gitin a, ou. os netos legitimos fi hos de fiLha
ele . damnado coito sucéedem aos avós maternos ',.
tU1~belll estes succedem áquelles netos. (g)

860 Se concorrem avô e avó p~ternos, e avÔ
ou avó materna, ou vice versa, o~ dous avós pater
nos snccedem em metade da herança, e o avô ou
avó materna na oubra metade. Ca)

86 f 1J ão se admittc a.regra que os bens I a
ternos vão in solidllrn aos avós paternos, e que os
ma'ternos vão in solidllln aos avós maternos. Cb)

862 Em quanto existe um dos quatro av's
do· defunto nenhum dos bisavós póde sl_cceder,
porque na linha ascendente llãg ha representação.
Cc)

(a) Auth. - Defllncto - Cod. Ad Scnat. Co:zr. TCl'tllll., Perez in.
Coel. L. 6. T. 56 n 6.

(1)) leJlo /.. 3. '1'. §. 17. Kot.
(c) 'ovelL. 11 S. Cap. 2..
(d) ~. fin. Illst de Senal. Cons. Te/fl/Z!., Cordeiro Dub 15. n. 2.
(ei 'ovell 89. Cap. 13., PCI!' rí Ord. L. I. T. 3. §. 1 n. 170.
(f) Pego rí Ord. L. 1. T. 3. §. I. n. IG9. l Guerreir. Tr. 2. L. 3~

Cap. 1. TI -i6.
(g) Lobã a Metlo L •. 3. T. 8. §. IS. e lG. D.. 19.



867 O pai ou mãi ainda que legitimos po';
dem incorrer na pena de não succeder ao filho,
se devendo requerer inventario de menores a bem
dos filhos no espaço ele sessenta dias o não fizer; a
heranca do filho em tal cáso se devolve aos irmãos
do defunto . (a)

868 ~'las nesta pena não incorre o pai ou
mãi ipso jure i é preciso que contra elle ou contra
ella seja intentada acção, e que haja sentença , 'qu~
o julgue incurso na pena.. eh)

S E C ç A Õ III.

Ordem da successão dos tr,ansversaes ..

869 Se ao defllllto não ficárão descéndentes :
n.em ascendentes, succedem na I erança os irmãos
e irmãas germanos, e os filhos destes pelo benefi
cio da representação.

870 Os irmãos e irmãas succedem p.or cabe....
ças, e os s9brinhos cm estirpes fazendo a cabeça
~e seu pai ou mãi predefuuta. Cc)

871 Os inilãos e írmãas germanos e seus fi
lhos' excluem da successão o~ meio irmãos, ou
sejão uterinos, ou consanguineos do defunto. (d).

872 Porém se não ha irmã s ou irmãas ger
mallas, nem filhos delles, e ha sómente netos d
irmão germano, estes são excluídos da successã

---------------------------
(a) Ord. L. l. T. 88. §. 8.
eh) Assento de 20 de J ulllO de 17S(J.
ccl Novel!. 118. Cap. 3.
(d) Cito Nov. .
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pelo~ meio ii·m.ãos 'do .d.efunto-, e pelos fil1:03 eles",":
1:es. (a)

873 li;'e não ha ir1n'ão 6u irrnã-a do defunto "
e concorrem á successão sobl:inl1Os filhos de diver
sos irmãos predefllutos, ·a ·herança-é diyidid-a por
esti1'1 s, levando cada uns a porção, que seu pai
ou mãi leyaúa ue '7iva fosse . (h) .
. 874 Ai·nda que os tios irmãos do pai o,u mãi

<:10, leJunto estejão '1H> '111e'8111o gráo q ue os sohrinhos
do dito defunto, com tudo estes excluem aqneHes

a successão, pOl~qU<:; a estes aproveita o beneficio
da representação·. Cc)

875 l){)rém os tios excluem da successão os
filhos de sobrinhos do defunto, porque a estes já
o beneficio da representação lião é daelo.

87~. Em rrgra d pois ~os irmã-os e fiB os de
irmãos do defunto os trausversaes mais proximos
em gráo'excluem os mais :I.'emotos seln attenção ás
pl'erogativas do se.x.O ou idade, ou de serem l~aren

tes- paternos ou maternos. (d)
877 Se o defunto era filho de damnado coi

to, e não podia succeder ao· pai e mãi) estes tam
bem lhe nâo succedem, mas succedem os irmãos
ainda que de dam11ado coito tambem sejão , (e) com
tanto que sejão irmãos uterinos.

·878 Na falta de irmãos uterinos succedem os
ou tros parentes maternos mais proximos do defun
to, que era filho de damnado coito. (f)

(a) Cil. No"., G uerreir. r,.. 2. L ~ Cap. 2. n. 1 f.
(b) l\lello L. 3. T. 8. §. 5., Ced. de Pmss. 2. p. T. 3. art. 37.,

Cod.. Civ. Franc. art. 742. Alilel' Lobão Atld. a J11e71o L. 3. 1\ 8. ~~
17 ~ n. 2.

(c) ~<\lh. - Post. ji'oLJ-es - Cod. de Legi(. hael'erl.
Cd) 1\'oHII. 118. Cap•. :l.
(c) Onl. L. 4, T. n.
(1') Cito Or~



879 Os' irlll·àos natUl'aes ,. on. de damnado
coito não succedem a outI~os irmãos conjunctos-pelo
lado do pai ,. nem a tios ou a outros parentes pater-
nos, ainda que- sejfto peâes • (a) .

S. E' C ç ]( Õ IV.

Dos, Conjuges." e da Herança. vaga~.

880 Se o_marido era par.ente de sua mulher,
e casárão c.om dispulsa, f.alLecendo um delles abin
testado. o sohrevivo toma.. o seu lugaI: segunclo o
gráo: de parentesco, que tivel: ,. para exclnir os
outros. pal:entes mais. r.emotos. até o decilllo gráo.
(h), .

881 Se os conjuges ,est:n ão separados por·to......
'.da a- vida. pOI; sentença de divorcio do.Juizo .Ecclc
siastieo" e 9. conj uge pr deltmto', não tivel: pal'en-·
tes até o decimo gráo; ou o conjuge. sobreviv.Q foi
o culpado no divorcIo, e então nao succecle ao de
funto;. ou foi julgado innocente, c enlão succede
como se não hou.vera clivor io-. (G). '

88'2 Não hav.endo,pm~en,te algum·do~de~nl0'

até o decimo gráo ,. o Papoco ~eve logo depois do
enterro', dar parte ao Juiz de Paz para pôr a 11 ran
,ça do defúnto intestado 'em arrecadação por il1\"en
tario, e-nom-ear cllracl-or,.. <Lue'entretanto a':a 1 m'_
nistre. (d) I

(a) Ar~. da Ord. L. 4. T. 93., Voet ad Pttnd. L. 38. Lid Sena::
Cons, '/'erlutl. n. 19 C 21. Li liler Gama /Jec. 3.

(b) Assim se rleve enlenrler a Ord, L. 4. T. !H.
(c) L, un, ff Unde vi,. e/ u:r:01'., Mi:llo L. 3'. T: ll. ~. 18:
(dj Por e o Juii de Paz faz a vezes de Juiz' dos Orl'iíos', menos na part

conlenciosa• .Decreto de H de Maio de 1832. arl. I. c 20.
. S L



883 Feito o inventario o Juiz de Paz dará,
})arte ao Juiz de Direito para 11aver da patria d6
defunto as informações necessarias, se ha abi pa
rentes em gl'áo successivel, (a) fixando-se edictos
por tempo rasoavel.

884 As habilitações dos que se disseren1 pa
rentes do defunto deveráõ ser feitas perante o
Juiz de Direito do domicilio dos Habilitandos
com audiencia do Procurador da Fazenda Nacional,
ou .do seu Delegado, que poderá contestar,' ou
~ppellarda sentença, que os julgar habilitados . (h)

885 Se não comparece perante algum, o iu
ventario as certidões dos edictos, qne se f verem
affixado para convocação dos parentes do defl nto ,
será remettidO" ao Juiz de Direito do domicilio do
defunto, e com audiencia do Procurador da Fa
zenda Nacio aI hav~rá a herança por devoluta ao,
Estado. (c)

886 Este Juiz com audiencia do mesmo PrQ
'Curador deverá mandar pagar pelos bens da be

- l'ança vaga. ns dividas, que demandarem os crédo-
res do defunto. (d) •

887 O Governo póue fazer os Regulam~ntos

.~onveriientes para a boa arrecadação e Temessa das
lleranças dos naturaes do' l\eino, que ü\llecêrão
sem parentes nem herdeiros lWS provincias ultra
marinas. (e)

(a) ido o art. 501. supr., Pego á O/do ~. 2. T. 26. §. 17. n. 9.,
Perez iII Cod. L. 10. '1'. 10. n. 30. e 31.

(h) Estas habilitaç" es pertencião ao Provedor dos Residuos pelo Alv. -de 2ft
de Janeiro de 1788; Magistratura abolida pelll Legislaç.:io no issima.

(c) Desidera/lll'. O Decreto de 18 de lUaio de 1832. art. 2.0. faz este ne
gocio mais smnlllal'Ío.

. (d) L. 17. íf. de Jure./isc., l\'Iello L. 3. T. 8. §. 19. -
Ce) Taes são o ReuimelJto de 10 de Dez. de 1613. , c AlV'. de 27 de Julh~

~e nGá~ o
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888 Os bens dos Religiosos egre-ssos não se
rão mais considerados c mo pertencen tes ao Esta
do: fallecendo sem testamento se devolveráõ a seus
l)areu es mais proximos até o decimo gl'áo. (a)

SS9 Por morte dos Arcebispos e Bispos.do
Reino o J lliz de Direito do domicilio ü.rá il'l.VeRta
rÍ@ do espolio do defl1l;to, que perten"ce á Mitra,
o qual será reservado para o successor. (b)

Da successào nos bens de Prazo.

S E C ç A Õ V.
,-

890 Poi' "morte do emphyteuta se o prazo é
.fateusim perpetuo succederáõ todos os set.s herdei-o
ros como nos bens aUodiaes, abolida para este.
effeito a diffcrença de prazos pro se et filii -' pro se
et haeredibus. (c) .

89 t lHas como qualquer prazo não deve ser
dividido em glebas quando o senhorio não C011- _

seDte; se o prazo nâo couber no lote 00 'um dos
herdeir'os, deverá ser encabeçado no herdeiro, em
que concordar o maior numero de votos dos co
herdeiros. (d)

~------------------

(a) Desirlemtur. A Resoluciío de 26 de Dezembro de 1809 não tem dado
p.rov~ilo algum ao ESlado ; e é porla aberta ás fraudcs com gravame das cons
ClenClas.

(h) O eSlil{) era ser feilo o inventario pelo Correg-edOl" Cabo 1. p. Dec.
84. l Mello L. 3. T. 6· §. II, Vid. a ResoL. de 16 de Outubro de 1799.

(c) ESla dillerença de prazos perpeluos, ainda que fundi-da na Ord,. L. 4.
T. 96. ~, 24. só s~n'e de excitar f,Jeitos.

(d) 01d~ !--.: ~! I.! ~6_. S. I.! e I:..liG. S. 23! .
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892 Em empate de votos deve-se decidir pe
la sorte; ou o Jniz mandará que õ prazo seja ven
dido, e o preço seja repartido (a)

893 Se ~lm dos co-herdeiros tiver maior por-o
ção no, prazo, deverá sel' encabeçado. neHe inde
pendente dos votos, (b)

894 Sc concorrem á partilha pai ou l1lãi, e
filhos, O, prazo deverá ser encabeçado no pai ou
mãi se proveio ao casal pela sua parte; em·um dos
filhos se proveio do conjuge defunto. (c)

895 Se o dEfunto, de quem o prazo proveio,
dispoz por ultima vontade designando filho ou fi
lha, em quem o prazo será encabeçado, deve-se
guardall a sua disposiçãQ. ld .

. 8-96 Se os co-herdeiros.convocados para vo-
tarem forem reveis, () CO~lselho de Familia { se o
hÜ'uver) ; ou o Juiz ,daráõ votos pelos reveis. (e)' .

897 Sc os co-herdeiros. forem im.puberes,
incapazes de dar votos: t) Conselho de :Familia vo-
tará por eHes, (f) ...; I .

898 Se tlcni O· eo-lerdejro votado, nem-ou
tro algnm herdeiro quizer ser encabeçado no prazo',
será vendido em leilão, e repartido o preço... (g)

(a) n1asc. Canso 53. n. 2.
(b Valasc ibid. n. 12. e 13:.
(c) Od. L. '.. T. 96. §. 2~.
(d) Vala!!C. de Parto Cap. :tá. n. 24., Lobão TI'. dos Pra~os ).

62G.
(c) Locliíú ibid. §. 520.
(I'; Desirleratur.
(g).,l!; Ol'ell~cdio qlle dá "Ord~ L. ~. T., OG,. 2}:~'
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Dos Prazos de J7idas.

899 Se ú prazo éde vidas, . e d Emphyteuta
Q-efunto o não nomeou, succede o filho legilimo
mais velho, ainda que seja Clerigo de Ordens Sa-
cras. (a) . .

900 Sómente não poderá succeder o Clerigo,
se o Emprazal1lento excluir Clerigos. '(h)

901 Na falta de filho, arão succede a filha
. legitima mais velha.

902 Se. não ha filhos nem filhas, e concor
rClli netos fiJhos de fi lhos, ou filhas do defunto,
.0 neto varão mais velLo é g successor, sem em
·bargo de ser filho de filha, e de runcorrerem ou-
tros netos filhos eTe varão . (c) .

903 O filho legitimado por seguinte matri
monio exclue os legítimos mais novos, excepto se
estes forem já nascidos quando aquelle obteve a le
gitimação. (d)

904 Em concurso ele filhos de primeiro e se
gundo matrimonio se o prazo foi concedido, ou
renovando ao pai e á mulher e a um filho d'el1tre
ambos, qualquer filha deste matrimonio exclue os
filhos varões do matrimonio seguinte. (e).

905 Se a investidura do prazo não contém

-.-----------------,-
ln) Ord. L. 4. T. 3G. §. 2., Lobão Tr. dos Prazos §. 150 •.
(b) Lojy~o iuiô. Not. Onde refere um Aresto.
(c) Ord. L. /h T. 36. §. 2., Caldo de Nom. q. 17. n. 51. ,. Lohão

1'1'. dor Pl'azos §. 186•
• (ci) iJ. o art. 470. supra., Berard. Jus Eccles. Tom. 3. Diss. G. ~ •.
~., Guerreir. '1',.. 2•. L. 1. _C3~. 4. n. ~2., Cod. de Pruss. 2. p. 'I".
~: ..art. 607. e G10. d/ller Lobao Tr. do! 1l:!0lg. Cap. 1J §. G.

(e) Pego For. Cap. 28. 1),. 147. I LObitO Tr, dos Prfl.•os ~. 15G,
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- .
ucrucllu providencia, o filho varão do segundo ma-
trimonio exclue as filhas do primeiro . (a) .

906 O filho natural na falta de filtos, e de
'outros descendentes legitimos succede tanto á mãi
como a0 pai,' .ainda que este fosse nobre, e Lenha
.ascenden tes ivos. (b) _
_ 907 O filho de darnnado coito succede ao pai
01 mãi, que o perfilhou, se este não ti'ver descen
dentes nún ascendentes legitimos, se a Perfilha
ção Regia o hCl:hiliton para sllccedá abiutestado.
Cc} . .

908 Em concurso de fiLho natural não perfi
lhado , e de filho espurio perfilhado, como ambos
são habeis para sHcceder abintestado, o mais velho
~xcluc o mais nov,o. (d)

909 Na falta de descendentes quaesql.ler suc
cede no prazo o ascendente mais proximo se o
l)razo o rtão exclu ir.

910 Em concurso de pai .e· mãi do defunto
o pai deve succeder por càusa da prerogativa do
sexo. (e) .

91 1 :Nlas se o prazo tiver provindo ao defun
to pela mãi, ou pelos ascendentes maternos, deve,;",
1'1 succeder a mãi. (f)

912 Concorrendo á successão o avô paterno,
e o avo malerno, e o prazo proveio ao defunto por

------------------
(a) Lobão ibid. §. '52. e sego
(h) Ord. L. 4. T. 3G. §. 4.
(c) Cito Ord. §. 4, Vi • o art. 4H. supra. Corddro Dub. 28. n. 58.~

e seg,
«(I) AfileI' Pego d Ord. L. 1. T. 3. §. t. Cap. 22. u. 172 •

• (I ( rLl. L '( T. 36, §. 4.
. (1') Pal'a haver rcciprocirladc na successúo. Cod, de PI'IISS. 1. p. T. 1S~
al'l. 398.
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915 Em concurso dé irmães germaílos., ou
de filhos destes, com irmãos consanguineos ou
uterinos do defunto, aquelIes excluem a estes,
porque são herdeiros, e estes não. (d)

9 t 6 Concorrendo á successão irmão consan
guineo. e irmão uterino do defunto, se o prazo
proveio do pai deverá succedcr o irmão consan
guineo; se ·da mãi o uterino; se não proveio de
~n nem de outra, deverá succedel' o que tiver as
prerogativas do sexo e da idade. Ce)

9 t 7 Se não ha irmão ; nem ll'mãa do defun
to, e conccorrem sobrinhos filhos de diversos ir
mãos e irmãas-, o sO'b1'inho varão mais velho será o
successor, ainda que filho de lrmãa. (f) ,

9 t 8 Na falta de irmãos, e de sobrinhos suc-.

algum dellcs, este deverá succeder; se for adven:"
tieio, deverá sllcceder o mais velho. Ca)

913 ,Na falta de ascendentes succede o irmão
germano mais velho do defunto; e na falta de va
rão a irmãa mais velha. (b)

914 Os sobrinhos do defunto não tem direito
a succeder em quanto houver irmão ou irmãa do
mesmo defunto, porque na successão dos prazof;
de vidas não se admitte direito de representação_1
(c)

--..--.-r-----r----
(a) Nota de Jo~o Alvares da Costa no Reput. da Ord. art. - Nomeafão

não sCl/do feita etc. - Lobiío Tr-. dos Prazos §. t92.
(li) L. de 9 deSet.embrodc 17G9. §. 26. "': .

. (c) Or~. L. 4. T. ao. §. 2., Lobão TI'. dos Pra:.os §. 177.
(d) Roxas de lncompat. p. I. Cap. G. n. 262. , Lobão Tr. dos Praw~

\. IU9 .
• (e) Roxas supra n. 273. , Guerreir. TI'. 2. L. 'to Cap. 5. D. 42. , Lo-
~ão sLlpra §. 197. • •

4(f) Arg. da Urdo L. 1. T. :W. §. 2. e da L. de!) de Setemhro de ljG(/.
~. 2CJ.
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ceder5 o tio maIS vé1
} b, -irmão do pai ou mãi do

defllntú. (a)
91 D O irmão natural-não }jÓ sncrec1C'r cn

qua to ha irmão (lU' irmfía legitima do d fnnto ,
o' filhos eles es; p01~CjUC só se a.dmitte'ln os haslar
dos 11a fhIta de hf>rdcirüs lcgitimos '. (j)

920 POTém o irmão l)atural ou - e-spurio do
defm.t os 'casos, em quc' é ht:;l'deiro eles • 'na
falta e 'irmão ou irmàa legilima, e de. filhos drs
tes, exclue os tios legitimos do dito defunto, p<lr
que ·nâo tem a qualidade de hertleiros. (c)

9~ 1 Sc á sucressão concorre nm irmão. nafn
r , e outro irmão de d mnado coito, todos con
jtmios pela lnãi, o sexo e Çl. i{lad~ dechliTáõ qual
deve slI'ccedcr. Cd)

022 Um espurio, ainda que perfi ,hado pelo
j til, c os descendentes delle, ainda que I gitimos,
não ncccdem aos consanguineos paternos, Ce)

D23 Em todos os outros ll'ansversaes até o
qllart~ gráo illc1usivc· de Direito Canonico se g'uar
dar: a l'cgra - O parente m,ais proximo exclue ·O-!

mais renwios: no mesmo grelo o varão exclue as
femeas ~ e o l7U/is velho os l?wis novos. - (f)

021 Se nâo I..a parentc até o sohredilo quarto

(:I) Porque é o p;lrGr1le mais proximo com a qualidade de herdeir •
eh) Ar!!. dR Ord. L. •. T. 3G. §. ''', Lob~o T,. dos Prn:ns §. :202.
(el A Ol·d L. 4 _ T. 3G. pI'. §. 1. e 2. tem em gl'aDde cousideração a

f.Jllalid;lde ele berdeiro.
(ri) Porque a Ord. L. 4. T. !J3: ignala em direilos o irmiío de damnado

~oj o.
te) Gncrr ir. T,.. 2. L. ~.. Cap. 7•.n. 105" LoJJito Tr. dos Praz. §•

.2 (l.}

(r) lohão il~d, §. t3\). II 1114.,
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gráo, c C) defunt() nem nomeou, nem testou, o
l)l'az.o ele oive-se ao senhorio~ (a)

925 . A m~sma' ordem ele successão·, qu l'C,:,

gula o todo de um prazo de vidas, que nucIa con
junto em llma pessoa, regula a success:-' das 5 e
bas elo prazo, q'le silo possuidas por din·....l'en~es in
dividuos, c pagã.o a ~ma qi:loLa do foro a UIU. Cabe.
ceI, (h)

926. Esta Lei. ela sucoessãot!os.prazos·d vi
das ~anto é applicavel aos de nomeação lin' como
aos de nomeação restricla a pes~oas da g~rnçr;.o.,

ou da família do cmphytcllta, (c)
927 .Estas clau~Lllas restrictivas da facu 4de

de nomear setão havidu's por.. não escritas, enten
dendo-se- que todos os .. prazos de nomeação são d~

nomeação livre, (d) . .
928 .li. mesma fórma de S'uccessào, que-é"d'c

siguadu ·ao prazo durante as Yidas., reg 'tia tamoenl
a sllccessão no direito de pedir a renova;ão. (e)

°:"'0 1101' quanto uma proT['dencia, qlle o
prnzo da a ,. deve entender-se limitada á nraçâo
'd s yicbs; lindas cUas CI.~ssa de ter cffeito. (f)

930 Quando o em'.,] yteuta defunto tes ou
d' ponJo Óll1e .te da sua terça sem nUllcar.os pra
zo::; de vid s, regulão tamhe li neste c~~o as Leis

(a) Ord. L. 4. T. 36. §. 2. junla com a L. de (J ci Scternbl"O de lí09.
§" :lO. ,

r!l} Pt:J~ rc~rà --- Puoel jUl'is csl iIL laia qllorrd loium, idem jUl'is esl it~·

parle quoad par/cm. ---
(c) Di.corda Lob5o Tr. dos E/az. §. 1.34. e 16-1.: mas é conlradictodo

cOJllsigo mesmo. .
(ci) J)csltlem/ur. Este artigo erigido em Lei faria ma: beneficies do qil~ a ..

Lei, que coostituío lodos os \'iuculos de reh'l.llar succcssão.
_(c .~)cr. Oec. 128: li. 4., Pego FoI'. Cap. 28. n. 44. 51. e 05~, 1,0

bOJO '11'. dos Praz.'~. 141. e 362 .
. (n Pego FoI'. Cap" 20), n. 728., Lobão TI'. dos Praz. §. 355. 3G~. ~
957.

T ~.
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da successão dos prazos, e o hel'deiro 'ou legatario
da tGrça não tem direito algum a eIles por virtude
do testamento. (a)

9'3 t Se testou de todos os bens a favor de
seus descendentes, 'ou ascendentes, e não nomeou
os prazos, regulão. tambem a successão delles, as'
Leis da successão abintestado. (h)

932 ~ias se 1estou de todos os bens a favor
de transversaes ou de estranhos, os herdeiros tes
tamentarios s~ subentendem nomeados nos prazos ,.
e devcráõ encabecal-os em um ou em mais herdci
l'OS, em modo que cada prazo se não divída em
glebas pela nonna do arte 891 .e seg. (c)

933 Se'o pa.i com justa causa desherdou o
filho varão l'Ílais velho, aiI).da que expressamente
os não nomeasse em outro, o desherdado não póde
~ucceder neHes. (d) . I

934 Aquelle, que se fez i:p.digno da herança
do defunto por algum dc1icto, é tambem indigno de
~uccedernos prazos de nomeação, que erão delle. (e)

935 Assim tambem aquelle, que repudía a
herança do emphyteuta defunto, não pódé perten
det direito á successão dos prazos de nomeação se
elle lhos não tiver doado ou nomeado durante a sua
.vida. (f)

936 Por quanto os successores do primeiro
empllyteuta recebem o prazo não do senhorio, mas
sim do seu antepossuidor. (g)

.-----"',.
(a) Ord. L. 4. T. 36. §. 3., Caldo de Nom. q. 11. n. 16.
<b) Cito Ord. §. 1. e 3. .
<C) Cit. Ord. pr. e §. 1.
(d) Caldo de Nom. q. 12. n. 51., Lobão Prazos §. 214.
(e) LolJão ibid. §. 272. .
(I) Ord. L. 4. T. 36. §. 2. ibi. -- e sem hudeiro descendente etc. _

Caldo de Nom. q. 7. n. 4-2. e q. 12. n. 16. d/i/cr Lobúo su,er. §. HZ.
(g) Lohüo ibid. ~. a01. e sego e §. ;m!
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D37 O senhorio, que determina só poderem
ser nomeadas pessoas da famil.ia, ou geração do
emphyteuta, não- intenta adquirir direito ás pessoas
desta família, mas sim restringir a faculdade de
nomear para mais facilmente caducar o prazo•. (a)

S Eo C ç A Õ VI.

Da successão dos rÚlculos.

D38 1)01' morte do administrador de um Vin
culQ, ou seja l\lorgado ou Capella, succede na
administraçã~ setl filho legitimo mais yelho; e se
não ha yarões, succede a femea mais velha. (b)

D3!) Se o filho mais velho for Clcrigo de 01'
«;lens Sacras', Religioso professo, ou Freire, é in
habil., e succede o irmão immediato. ( c)

940 ~las se o filho mais vel?-o falleceo pri
meiro que o pai administrador, e deixou filho ou
filha legitima, ou se antes de se Ordenar ou de
professar teve filho ou filha de legitimo matrimo-

.nio, o neto ou neta mais velha succede no vincu
lo, e exclue os tios filhos do administrador defun

- to. (d)
941 Todo o descendente legitimo do filho

mais velho do administrador exclue da successão

-----------.---.------------
(a) Pego For. Cap. 28. n. 153. e Tom. 2. For. Cap. 10. D. 04. A o

pinião contraria equiparando 05 prazos a lidcicommissos de familia é erronea.
Lobão supro §. 30 I. e 955.

(b) Ord. L. 4. T. 100. pr. e §. 1.
(c) L. de9 de SetembJ'o de 1709. §. ti • ., AlV. de 12 delUaio de 1778.
(d~ Ci~~ Ord, L! !! '.1'.... 100, pr. e §. J. .
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6 filho se-gundo do mesmo administrador, e seus
.legitimos descendentes.. Ca)

942 Por quanto o direito de rcpresentaçJo
tem lugar in finitum tanto nas linhas dos desce 1-'

dentes legitimos do instituidor do vinculo, . como
·nas linhas dos descendentes do ultimo aclministl'a
dor. (h)

943 Se o primogenito morreo scm legitimos
descendentes, a snccessão pertence ao filho se-
gundá, e se este "lamhem for mo 'lo -' a sens legi-
timos descendentes.. Cc) .

944 Concorrendo a successão m Jitos netos,
ou oulros legitimos dcscendentes do administrador
defunto, primeiro ~e attenc1e á Uni a mais nobre;

.segundo, lia I lesma linha á pessoa mais proxima
em gráo; terceiro, nu mesmo gráo. o sexo mascu
lino pr fere ao feminino;' quarto, eu,'ire Jess.oas do
lllesm SC.'O., â mais velha prefere ás mais novas. (d)

. [145 Os filhos iUegitimos. o administrauor ,
ou 'netos illegitimos filhos de íaIl) !egil'n'o são
incapazes da s.uccessã o. \:inculo, ainda que pcr
fi'hados s jão. Ce)

946 Bem assim &<\0 e. c uidos da successão os.
legitimos descenclcnü's d u iJe' timo. (f)

947 Ainda que a Carta l' eg a c coniirma)~o

de perfilhação diga que habi ita o il!eoitimo para
snccedcr em vinclllos'; subellten e-'e 110S vinculos,
de que seja illstit . 0.1' o pai . e ,fil a te ,. e 1 ão
dos. que for sim lés administrador. Cg) .

~-------------~--~
(a) .it. Ord., Cod. de PlIlSJ. 2, p. T. 4. al't. 1&7. -
(h) L. de 3 d'Agosto de 1770. §. 2G. Assento de \I d'Abl'il do. 1771.
Cc) Cod de Pruss. 2. p. T. 4. al't. 158. e 1(;0.
(d) l\leUo L. 3. T. 9. S. 16. e 17.
(e) Ieno iblrl. §. 21.
(C) Lob~o Tr d • J1101g. Cap. 11. §. 68.
(g) Lob.:io ~iu. S, (j2.~ .
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D48 l'óde instituir-se nh1 vjnculo cm fa~or

ele um iUegitimo, mas por isso não ficão hàbiljta~

do~ para :succeder neHe os ilJegitimos', que deHe
descenderem: quando mesmo por clausula da insti
tuição sejão chamados os iHe-gitimos, esta clausula·
é exotica e de nenhum effcito. (a)
.. 949 Os. lrgitimados por seguinte matrimonio

sã.o capazes de succecler nos vinculos. (h)
950 Se no acto da celebracão do matrimonio

legitimante existião já outros fiih~s legitimos , aIn
da: que mais novos em. idade, estes preferem no
direi to da 'successâo, porque são mais velhos lia
legitimidade . (c)' ..

·!)5 t. . Não havendo legitimo descendente do
.administrador defunto, a s~ccessão não sobe para
os ascendentes, mas devolve-se ao transversal mais

, . proxim9" do defunto, que seja do sangue do insti...
. .tuidor. Ccl)· , , .

052 .Entre os tl'ansversaes do adminlstrador
teni o ,pi'imeiro lugar seu,. irmão- germano mais Ye

.lho, ,e na falta deste. o filho legitimo mais velho
deste mesmo irmão. Cc)

953 Se j)or morte do administrador não exis-
. te o irmão mais velho, nem filho delle, e existem

netos legitimos daquelJe. irmão, então se o vincu
lo foi instituido por nscenclen te , ao neto mais 've;
lho. aprove'ta o beneficio ela representaçâo.

954 rtlas se foi instituido por transversal, a
rcp'resentação nâo tem lugar, porque esta não se

- --.--------'------------
. (a) Lobão ihicl. §. GS.

eh, .M~lJo L. 3. T. 9. §. 2'1.
(c, "Vid. o ai t 903. supra.
(d) Pel'. Dcc 5. n. 5. e Dec• .~R •. MeUo L. 3. T. !l. §. .23. e H.
Ce) lUelto i,bid. ~ . .2(0. , Cod. dI! Prws. 2. p, T.~ 4. art. 154~
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estende além dos filhos de irmãos' do ultimo -admi-
nistrador.~) .

955 No caso do artigo antec-edente o neto uo
I irmão majs velho só então succede i10 vinculo se
não lia outro parente mais proxin10 do defunto ad
ministrador, e do sangue do instituidor: são mais
]JroxilTIQs os inilãos e irmãas e sobrinhos do dito
defunto • (h) ,

D56 Se concorrem muitos netos filhos de
diversos irmãos do. defunto, ou muitos outros pa
l'entés no mesmo gráo, e todos do sangue do ins
tituidol', então quando não vale o direito da re
presentação vence aquelle concorrente, que tiver
as prerogativas do sexo e da idade . (c)

957 Entende-se ser do sangue do instituidor
todo aquelle, que póde mostrar um tronco com
ll1um, de que descendem elle e o instituidor. (d)

958 Quando á successão do administrador de,...
funto- conCOtTem uni it'mào consanguineo, e outro
uterino, se o vinculo proveio ao defunto pela parte
do pai succe<:l,e o consanguine-o, se por parte da.
mãi <> irmão uterino. (e) .

959' Se concorrem sobrinhos fil}LOs de diver
sos i1'll1.ãos, e não concorre irmão algum do adnü
nistrador defunto, então meSlUO tem lugar a re-,
presentação a beneficio do filho ou filha do irmão
mais yelho defunto. (f)

------_._------------------------. .
(a) L.. de 3 de'~~osto de 1770. §. 26., Assento de !l de Abrü de 1772.
(b) Old L. 4. J'. 100. §. 2.
rC) Assim se ju!"oll na causa que refere Per. Dec. 5!l. . •
rd) Do sangue :lo illsliluirlor, e consanguineo do instituidor, sr.o 5yuony

mos. M:!ceJ. Dec. 16. n •. 14., Pego de 111ajor. C:!p. 9. )). 24.
(c) Vid. Pego dellJajor. Cap. 10. n. 761.
<l) Pela reg!':! --- Si Vil/CD vincentem te, l/IuftoJortiv.,s yil/cam te • •-- G9~

Dles li l.. 8. l'allr.i n. 13. e 11. -
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960 -Quando () vinculo [ai insf;itHldo por ma~
rido e mulher, ·e o ultimo .administrador falleceo
sem descendentes nem transversaes, que gozem do
direito de repl'esentagão, vence o transversal mais
proximo do .administrador defunto; nada impor
taI do que seja mais proximo pelo sangue do insti
tUlclor, ou pelo sangue da instituidora . (a)

961 ~m ig ~aldade de gráo entre os transver
saes, um de sangue do instituidB.r, oQtrn do san
gue da inst~tuidora, deve vencer aquelle, que ti
ver as prerogati'vas do sex:o , 'ou idade. (b)

'962 Se nascêrão dous gemeos, e não se sabe
qual, deIles veio p:rimeiro á luz, a sorte decidirá
11naJ deve suóceder • (c) - '

963. Jjorém se a ,cas.a .tiveromais1que um vin
c.uJo , . os gell1e~s podem :transig,ir de um succeder
-en'( um , .(;) eutro em outro. (d)
. ·964 A g-rdem regula.r da-successão dos Vill
cul~s estabelecida p -a Lei não pôde ser alterada
'por disposições .u;]-itrarias dos instituidores, e as
·clausulas oontrarias ·das instituições tem-se por não
escritas. (e) .

~65 Bem assim se }'lão -por não escritas as
clausu as de agnação, ou de masculinidade, que
se encontrem em qualquer in tiluição. (f)

!)66 Igualmente a clausula, qúe constituisse
o vinculo de nomeação, ou esta fosse livre, ou
dependente de algumas habilitações. (g)

---------------------------
(a) Assento de jo\ de Julho de 1820.
eh) Cil. Assenlo.
(c) Cod. de Pl'llss. 2. p: T. ~. art. 138. Aliler Metio

:10.
(d) Tal foi o caso do Alvará de 9 de Janeiro de 1788.
(C) L. de 3 d'Al;osto dc 1770, §. 10, e 24.
(f) Cito L. §. 9.
(g) CiL L. §. 8.'

L. 3. T. 9. §.

u.
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gf>7 É tíllllbem de nenhum ('ffei(o a clausu~
de andar sempre o vinculo cm fill os segundos. ··a)

968 Assim corno a clausula, que chame para
administ 'acl res 01<:~I'igos, ou outras qllacsq r
pess as obrigadas ti. Lei do celibato. (b)

969 Não póde mesmo determinar o instifni
dor (..ue extincta a linha do primeiro administra Dr
o vinculo salte para outra IiI ha, que não seja a
d signadn pela Lei na ordem regular da successão •

(c) P'd ' d' .970 . o e porem etermlllar que cxtmcta a
lln~·la do primeiro a0l11nistrador o-vincu o se dis
solva, ficando os bens aHodiaes. (d)

971 A clausula de ser obrigado cada admi
nistrador a annexar a sua terca ao vinculo é exoti-
ca, e de nenhum efrei to. (e)'

972 Porém é valida a clausula, que os admi
nistradores serão obrigados a usar do Brazâo d'Ar
mas, e Appellido do instiluidor. (f)

973 . Quando duas casas vinculadas se unirem
])01' ('usamenlo, e uma deHas exceder a seis mil
cruzados de renda, bem podem <?s esposados esli
puIur, que a Casa menos rendosa pertencerá ao
filho ou fi lha segunda, sem que se una á do pl'i
mogenito. (g)

---------------
(~) L. de 3 d·A~osto de de 1770. §. 6. e 7.
(h) L. cle 9 de :'.lclcrnbm de 1769. §. II.
(c) ASSOlllo de 18 d' gosto de 1820. _
(d) O coulr~l'Ío decidia o Ássenlo de 14 de .Julho de 1820, justamente·revo

gado pelo Occrelo de 12 Maio de 1821 , e pelo Decreto de" de Abril de 1832
art. 2., porque os \'iucnlos bem podem ser lamporarios. ,Cod. de p,.uss. 2.
p. T. 4. art 139. a 189..

( ) L. de 3 d'A!1:oslo de 1770. §. 5. . .
(f) L. rle 9deSelembrode 1709. §. 23.
(g Ai'1da que a Ord. L. 4. T. 100. §. 5. e sego fosse revogada pela L.

V 1) d~ Se~eJl1bro de 1769. §. ~:l. dcve,á·ser l·çsl:it\~d~. Se~u.udQ os dictlUlleJ,
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97 <1 Se por~morte do ultimo administ 'adot
do vinc tlo n >nlllun parente houver do sangue 10
instituídor, a' nela qu fôra do decímo ~ráo, o " 
cllo se haverá por a''''' , e se devol 'e ~ Curôa
seu mais ,'iuculação alguma, havidos os h ns 01'

aUodíacs. (a)
975 Aindt que o udministrrldor do Vi11culo

. com jn ·ta cu' 'a possa dcsherdae seu filho pr'moge
nito, não póde pOl' isso priva -o d direito d ~ sue....
der nos bells vinculados. (b)

I.

.TIT LO VH

Do direito de a,ddir ~ 0]1, repudia;' a lzelança.

976 .Todo o herdeiro, .ou seja testamenta
rio, ou legitimo descendente., ascendente, ou
tI'ans 'ers 1 tem a liherdade de addir, ou de repu-
diar a herança como bem lhe pareça. (c) .

Q·77 Não só com palavras póde o herdeiro
r addir a herança declarando '\'01 tade de a aeceitar ,
mas tambem o!Jl)ando actos, que não poderia lic1
tament ex ercer se não tivesse a qlHulidade de er
dciro; y. f!r. tomando entrega dos bens da 1 ran
ça, c lltivando-os , - a'rrenda do-os, alheando-os,
ou pagando as dlvid~s do defunto. C.d)

-------------_.._-~--
da Gennomia politica é l11:'1i5 uLil ao ~ lado tel mllitos CidaIDíos ricos, do que
poucos riíluissimu~. Stol'ck Ecnn. Pol'l. L. 3. Cap. 12.

(a; M.e o L. 3. T. 9. §. 26. , L. de 9 cletielt:mbro de 17GO.• §. 18 •
. (h) (;·ucrreir. T". 2. L 2. Cap. 1. D. 98,

CC) 1'110 L. 3. T. G. §. 2.
(d) L. 20. §. 4. ff. de Adq. veZ omill. haered. , Valasc. de Parta Ca;1~

15. n: 10., Voet L. XII. T. 2. u. 6. c 7.



978 O pagar o f..meral ou rep·arlir C'SIllOIM
pela alma do defunto per si só não são actos de ad.:..
dição da herança, Se resultasse indecól'o á !f.unilia o
não os ter obrado. (a)

97 9 S~ o herdeiro" que cohabitava com o
.defunto, continúa por morte delle a obrar os mes
mos actos que antes, ou a guardar as cousas do
casal, estes actos por si sós .não provão addição da
herança. (h)

980 Porque é obrigação do cabeça de casal
ter em boa guarda os bens até se fazer partilha, e
fazer os actos administrativos conlO se fosse curador
daqueUes bens. (c)

981 A nenhum herdeiro é perl11ittido addir a
berança debaixo de condição, nem addil-a em par-
te e repudiar outra parte. (d) .

982 Aos menores e mais pessoas) que gozão
do beneficio de restituição, pel'mitte-se o poder
repudiar a herança depois de a teI'em acceitado ;
a outras quaesquer pessoas não se lhes pennitte Ís
-soo (e)

983 Repudia-se a heranca fazendo o herdei
ro termo de anão qllerer acceit~, ou tacitamente
não se intromettendo nos bens deUa por tanto tem-
po, que cause prescripção. (f) .

984 A repudiação verb~l não produz effeito

-------------------------------,

(a) L. 4. , L. 8. íf. de Relig. ei sump·t. fim. , Valnsco supro n. U.
(h) L 78. fI'. , fi. 1. Cod. de Adq. vel omitt. haered., Valasc. d,\

Parto Cnp. 15. n. 17.
(c) Guerreir. 'l'r. 2. L. 6. Cap. n. n. H. e 26.
(d) L. 1., L. 2., L. 55. II., L. 51. Cod. de Adq. 'Vel omitt. hae-

led. •
tC)§~ 5. ]ust. de Baered. qual. etdif., Ord. L. -lo T. 87. §. 3~

(f) 'Valasc. de Parto Cap. 15. Jl~ 45. e seg"
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~ln Juiza, deve' S'el~ feità= p~r termo judicial eonl
testemnn:ll<as, (;)11 por escl'itura públiea.. (a)

985 Se a herança eopsta de hens de ra'j,z, a
<repudiação deye ser feita e assignacla pélo luarido e .
mulher.. (h)

98& Os menot~s e outros, que são cquipara:
dos a elles, :não podeni ad{lit ,I nem repudiaT he

- rança sem o seu tutor autorisado pelo Consell (') de
F~nuilia. (c) .~

98] O filhofamilia:s· de ll1íl'iol' idad'e pó'cle<ad
dir a h~rançaf ainda ql~e S€U :cai HlO n~o consinta,
mas DUO a pode repud,Hlr Sell:l cons<cutlmento_ delle
em prejuízo do llsofruto paterno. (d)

98,8 'e <os'11erdeiroS" sé delnorão< a addir) ou
<repudiar a her~nça" os crédoFes desta podem l'e
qucerer ao ,Juiz lhe" assigl1e (}Íto até dez dias· para se
delibell arem<. (e) <' ,

989 Não se lhes concede maior espaço', por
q'l>le acceitando a herança a beneficio de inventario
llã(j) lhes resulta prejnjz nos seus bens. (f)

990 Podem tarnl:>'€l1l rC'querer se lhes commi
ne a pena de 1 no caso de se não deliberarem na
quelle praso, ou serem eIles crédores inettidos na
posse dos hens da herança, ou entregar-em-se estes
a UIll admillistradàT. (g)

991 Os <herdeiros substitutos podenl igual
mente requerer que, "no caso dos herdeiros priH-

-------------------
(ã) VaJasc. de Parto Cap. 15. n. 50., Guerreir. Tr. 2. L. 1. Cap. 12.

n. 25<, • -
(h) Guerreir. ihid. n. 61. Lohão a lIfello L. 3. T. 6. §. 4. n< 2.
(c) L. 5. Cod. de Rcpud. vcZ abst. hacred., Decreto de 18 de Maio de

1832. art. 13. <

Id) Ord. L. 4. T. <98. §. 3. , Guerreir. supro n. 29.
(e) Valasc. Canso 96. n. 7. e ae Part,< Cap. 7. n. 33.
(f) V~lase. ibid. -
(g) Ord. L. a. T. 18. §. Q.
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éipaes Se não de iherarem a acceitar, se hajã-t
Como repudiadol'es da herança, e se devolva ~ e es
a p sse d sta. (a)' .

92 ,Se um de\Tedor de prcpos.ito reI Hlla a
11era ça, cne lha rtence, par fraudar os se IS

cré lores, estes podem penhorar o d' rei o e ac<;ao
do addirem eui falta de ontros bens, pc os quaes
hajão o seu pa:oalllento. (h)

9D3 Tem-se por simula a repudiaçã.o da
ller(llça pro\'ando-s ne o repudiantc veudêra,
Ol furtára a gli. s bel s deHa. (.)

994 I::' i( a 1 e o heI' eie o ti TC 'se temi o
para delibera', d ve COI tudo ü~.zel" i \',~nturio no
termo d'l ljei p<lr se poder va ~.l.' (;\ b ten~ão da
herança, que depo',' gueiru faz;-:T. (d)

995 Em tul caso se fizer h~l li ri de abstencão
ou rel ndiaçã.o da heran('i], d,.so:)I.')'·; "se <1 Te-p~n
sahi idade para com os crédores eH l'er-- 1 Só para
pag n nto dei es os bens descI" tos n iilV 'i~t~ fi (e)

99 Para pod r demand r a um {ilbo oS di-
vidas, que seu pai devia, não bauta pl'ovar que é
fill0, é preciso rovar que obrou actos de herdei
ro. (f)

.9 7 Em contrario para um herdeiro poder
demandar as djvidas devidas ao defunt basta p o
var que é llamado pela Lei á heranca, ainda que
l1ão prove acto al;:;urn de a ter ad ido. (g)
--- -----------------

(a) Valase. Con 96. n. 11., Mello L. 3. T. G. §. 10., Lob;; TI'.
da~ AI'C Sumo § 525.

b) Slryk Us JlJod. L. '42, T. 8. §. 3. ,. Hnber e d. til. n. 2., Lobão
Ad,l. a JUdio L. 3 T. 6. §, 4. n. 3

(C' Vnla;c. de Part. Cap. 15. n. 13., Lobão ibid. n. 11.
fd) Valasc. de Parto ap. 15. n. 3Q., Guerreir, 1'1'. 1. L. L Cap. 2!'ii'

1'1. H.
(e) Lolã /Jrlrl. a lúello L. 3. T. 6 §. 10. :Noto .
(f) Vala e. supro n. H., Guerreir. Tr 1. L. 2. Cap. t. Xl. ~21•.
(g) Moraes de Exe~. L, 6, ap. 7. 11. 3S,.e ª6~
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S E C ç ... Õ I.,

Da Pctic/io da Heranca.. .

998 Em outro lugar se disse como e quando'
'P 1 erdeiro le ":Ümo ou tesí.amentL rio póde requ.erer
a 10 e da ! ._lança. ( )

999 ~e mio pó' e ohter a posse corporal,
por ue a q ~ati3Je (i e herdeiro a<..lmitte dispu a ,

cve por ar.;c.o ordinaria dei lumlar a entreo-u da
herauca com sens c essori s c rendimento desde
a morte do lefunto, all~gancl e provando I o a.
II .arte da t cl;c, 2 o que êUe autor é Jlcrdeiro, 3 o'

qu·, o réo i lj lstament.e possue toda ou parte da he
ra.ça.. (h)

{) Não 86 o herdeiro i mmedic to p6de in
tentar esta acção, mas ainda o herdeiro do. herdei
1'0, o herueiro fideicommissario, e o comprador
da herança. Ce)

100 I De e por'm ser intentada dentro de
trinta annos a contar desde a morte do defunto.
(d)

1002 No Libello não é o autor obrigado a
inclivid lar todos os ens da herança, que fazem o

.objecto da sua acção Ce)
1003 t;c o réo com dolo eixou'de possuir a

la) irl. o Tomo I. art Gf7 eseg.
(h) L. 9. , L. 10 , L. IG. §. 1., L. t8. §. fio. de Pet. haered., L,.:

1. • I. Ir. Si pars hau. pet.
e) L M. ir. de Pet. !laer., L. 1., L. a. ff. d6",Fidei4. haer. pet. ~J

L. Lf 1 lf. de Re{! ju,..
(d) .r:. 7 Cod. de Pel. haer.
Ce) Ord. L. 3. T. 66. ). 3~
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lícrança, l)óde ser demandado para pagar o ilite
resse como se alJlda apossllisse. Ca)

1004 Esta accâo não differe da reivindicadÍo
se não no ohject@: 'póde ]!l' esmo .C1.1mular-se u;lla
e outra, como quando o réo possue não a herança
toda, mas uma propriedade della, injustamente
adquirida. ,(b)

1005 rrambem s.e podem. cumular '3 acçaõ de
filiaçaõ, a de nnllidnde do testament.o do defunto,
ou a de .nullidacle da ·renuãcia da heranca, ou a de
injusta desherdaçaõ, e- out·ras .similhantes, que
com esta tiveremconnexaõ. Cc) -

1006 Venóda esta acçaõ segue-se fazer o In
ventario e .partilha da .llerança., a liquidaçaõ dos
l'eBdiment'Ü8.e execuçaõ ,da cli,-ida licluidada•

.S E C. ç A Õ lI.

Do Il1lJenlt:trio,
,

li 007 Quand@ é inelubitavel a lilorte (O de
fllD t.o, e ql uma pessoa é herdeira delle, esta
sem mais nec ssidnde de intentar acçaõ de pctiçaõ
de h ran.ça póde logo rcequerer inventaJ:'io e parti':'.
lha da herança. .

1008 Se o herdeiro é universal, e está p·08

suielor de toda a herança -' mas qlPr inventario para
gozar do beneficio deUe; deve requerer ao Juiz
lhe defira juramento, e rece.bido ene deve elar á '
-------

(a) L. 13. §. 4. 8. 9. c 14. , L. 25 .. §. 8. II. de Jl;"ered. pei.
(b) L. 25. §. 17., L. 19. iu fino ff. de Haerecl. pet' l Bohemtll'. in Jus

Dig. L. 5. T. 3. n. 6.
(e) Bohcmer. de Act. Sect. 3. §. 10~ .
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escri-ta todos os moveis, semovelltes, bens de raiz,~

e direitos -e a c':' cs da herauca
1 009 D~vcráõ ser de;crjtos os bens co l~ os

se us si naes distiBctivos, e os de raiz com sua,s- con
frontaç?cs por um TabeHiã.o de 1 Qtqs ou (O Ju
di,ciaI, com asslgn.atu 'êl do inve,ntarian e e teste
m~mhas, e no CartOl:jo deverá ser guardado para
utilidade dos interessado, (a)

1010 Neste in,ventario não se exige citação de
pessoa algmna, po que .não é uso citar os legata
rios 011 crédores da hf'rança; fica-lhes porém ·salvo.
seu direito se o tivereni I ara arguir o inventario de
doloso - éb)

- 101 t Deverá' porém o in Tentaria lte. reque-
rer termo de adclição de herança a beneficio de in

. veu'~ario, que d<=;ve ser junto aos autos. Cc)
1012 Deutro de trinta dias depo,is de entrar

11a l)osse deve o herdeiro c·ome.çár o inventario, e

aca.bal-o em sessen ta dias-se for põssivel; o hêr
de'ro, que o demóra mais tempo, presume-se do
loso, Cd)

1013 Se o herdeiro não é universal, ou não
está na posse da herul'lça, deve fazer citar o cabe
ça de ca aI para receber juramento de dar fielmen
tc ao i lventario todos os ].)ens de herança, COJU

couullinaçao de sequestro se for revel, ou se mo
ver duvidas injustas p.ara retardar as partilhas . Ce)

1014 -Os lilais co-herdeiros e suas mulheres

(3) Ord. L. 1. T. 73. §. 7. e L. 3. T.7;3. §. 3. "
,eb) Valasc. Cons. 52. n. 22., Guerrcir. T.r. 1. L. 1. Cap. G. n. 25.\
(c Cautela ex.ubet·311lc, mas recollllllcndada tiO Decreto de J8 de l\faio

de 1832. art. 1 , e 19.
(d) L /1.11, §. 2. c 3.· Cod. de .Tltr. delib. ,- Vala c, CO'lI. 52, n. 5. ,

Pego 2. FOI'. Cap. 11, n. 58., Glterrej( 'rr.]. L, 1. Cap. 2. n. G.,
(e) Ord. L. 1. T, OG. §. 12., Pona 0rfa/lot. Cap. L n. 43.

. 1:~
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estando cm lugar certo, onde facilmente possão
ser citados, devem pessoalmcnte ser citados para
à.eelar r se quercm repudiar ou aceeitnr a IJcrança ,
Ir ra se louvarém em l,jouvados, que üyalucm os
bens; c para conferirem os bens, que devem, ir

.á coIlação. Sendo reveis, .prosegue-se á reve-
lia presumindo-se quererem aeeei lar a herança . (a)

1015 Se algum co-herdeiro é absente, onde
nâo possa facilmente ser citado, v. gr. na India ~

ou é menor; o inventario .então perlence ao Jlliz
de !laz ex aflicio, e deve co.meçar 1)01' convocação
de Conselho de Família para nomear Tutor e Cura
dor ao absente e aos menores interessados, e parà
nomear os Louvados, que hão de a,'aluar os bens .
.eh)

1016 Acóntecendo qne um co-herdeiro seja
filhoíimúlias de menor idade nâo é nceessaria CO.IJ

vocação de Conselho de Famila, hasta que seja ci
tado o menor, se for puLe~'e, e seu pãi pura vigiar
sobre os iI teresses do filho; -todavia o inventario
deve ser feito pêlo Juiz de Paz ex-o.fficio. (c)

- ,.. ] OI 'Z A deseripçâo dos moveis deve ser feita
co n os sinaes ou distinctiYos, que melhor os dém
a conhecer, indicando o bom ou máo estado del
Ies; dos de raiz devem-se notar as conf~'ontações';

o tutor e interessauos devem ser notificados dos
dias e horas, em que isto se faz, para assislirein
qlJor ndo. (<1)

(a) Ord. L. 4. T. !l6 §. 2. , Vnlasc. de ParI. Cap, 7. 11. 4.
eh) Decreto de 18 de lIIaio de 1832. art. 14. e f 5. E por tanto desDeces

saria a citaçiío do abseutc :pur edictos. A lite,. Lobão Add. fi 1I1ello L.
3. 'f. 12. §. " D 1 e 2

fcl Yala c. de ParI ap. 7. n· 42. , Ord. L. I. T. 88. §. 7. Este
caso :ia Ic,i previslo pejo Redactor do Decreto de 18 de Maio de 1832.

(d) Orel. Lt L T. 88. §. -lo I Dçc,cto u~ 18 de l\la,io €lI; 1832 •. arl •. H:"
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. Joi 8 Os bens de prazo " que só por <'sli11a
ção podem ser p-;>rLido;:" devem ser de ·cri<o.:o> em
titulo separado; em outro titulo os ben1'i litigi s s ;

·e eUl outro os bens alh· ios, que estavão' em penhor
ou deposito na mão do d"'fanto, (a) ,

1Oí 9 As dividas aCtivas e passiyas da heran
ça tali1belll.sào descritas; mas ainda que o não scj;-q
as_ passivas, isso nada póde preiud.ic~ aos crédo
res (h)
, 102) Ás bemfeitorias uteis feitas nos heI S

vinclllados ou nos de p!"azo não parti\eis 1amb 11.

se devem inventariar, estimando-se o augincnt
- de valor, que os bens recebêrão· com ellas. (c)

. 1021 Se o augmento de valor é J vi o ão
só ao facto do defunto, mas tambem á terra, co
mo acontece nas arvores semeadas e plantadas de
"\ e estimar-s.c sómente a despesa, que o d 'nu o
fez. Cd). .

1022 O prazo de nomeação -comprado pelo
defunto pai dos herdeiros' tambem se desere, e ;
mas o nomeado tem a escolha de imp~tal' o pre
ço, que o prazo custou, ou o yalor, que elle va-
ler·pela avaluação. Ce) .

1023 Se o defu to comprador de tal 1razo
era transversal dos herdeiros, e testando o nomê
ou a algum deHes, não deve vil' ao inventario, po1'

ue é prelegado, q ue o nome' do de", e levantar
precipuo. (C)

12•.

V 1.

(a) Cito Ord. §. 4 , Pego 'á Ol'd, L. 1: T. 87. §-. /t D. 236 •.
• (b) Cit.. Ord.

(C) Ord L 4. T 97. §. 22 .• Valasc de Par. Cap. 13. n 116.
'Cd) Guerreir TI'. 2 L. 3. Cap 8. 11 63.
(e) Ord. L. 4. 1', D7 •• §. 22., Guerreir TI'. 2. L. 2. Cap. 12 n.

57.
(C) Pego 2. Fnr Cap. D 11 36 , Guerreir. TI'. 2. L. 2. Cap.

n. 66., Lobiio TI'. dos Prazos §. 53D.,
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1021 Se o lião nomeou, todos çs hcrdeiros
testamentarios ou abilltes ado se devem entender
nomeados, e deve laveT pa ·tilha e encaheçamell' o
em um delles na forma lo ar 9:) 2. (a)

] 025 r o cáso do pai ou avô ter comprado a
}1raZO de nomeação, e de o non cal' em testamento
a fi o, ou net', ou a estranho como legado, o
nomeado fica com e le recO no m s á outa da
terça do defunto: para c ljO fim de Te ser a aluado.
(b) .

1026 Se <> cabeça de casal descreve alguns
bens, COlno par' ivcis, e um dos co-h l'deiros nega
que o sejão dizendo sere 1 do seu vlI.c 1]0 ou pra-o

, zo, o J tiz decidirá summa ~iamcllte a questão á vis
ta dos instrumentos, que as partes e. hihil'CJ 1;

(c)
1027 Se não houvrr iusl nuncn '05 , ,a questão

deve .remover-se para o Juiz d Direito, e via or...
dinaria; entretanto se o dcfu to possuia os bens,
e o cabeça e casal os possue, devem inventariar
se e parLir-se em quanto se não decidir o contra
,l'io na via ordinaria. (ti)

1028 lUas se o herdeiro, que impugna, for
o possuidor, deve uspe d~r-se a part~lha destes
bens até a decisão do Juiz d . ireito. (e)

1029 '111 r gra no inventario não elevem
disCl tu-se questões (e Ha 1114 gação, quaes' as

------
(a) Ord. L. 4. T. 36 §. j. causa inlestati deve regular-se peIa

dispo iç:io cI la Lei 01' paridade de raziio.
(b) Cal'valho de Tesram. I)' 4. Cap. 1. D. 191., Lobão Tr. dos Pra

zos §_ 1>39. e 5-10.
(c) "alnsc. de Parto Cap, 8. n. 51., Guerreir. Tr. 1. L. 1. Cap. to..

n. 88., Loh~ ./lC(j. SlIIn. §. 332. NOL.
(d) "\ nl'lsc. supl'a.
Ce) Lohão .supra~
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quéstõ~s de factó, q le exigem proyas de testemú
Ilhas. (a)

1030 Porém as questões de cHl'eito', que O'C

currerem, dev-e111 d c'dir-se, orqne o direito é 1n
variavel qualq.ucr que eja a forma do processo'.
(h)

103 I Não póde .0 filho embaraçar que Se
desere ~ no in· en tal' o, e parlilbem os bens, q'l.lé
elle di-z ter compI' do aos' 11 .s ou avós, se llão
mostrar que os ontro.' filllos 011 netos consentítã6
na com ·ra. e venda, ou. que a falta de consenti
mento oi supprida -pelo J({ li com conhecimento de
ca l.sa • (c) - - '

1032 N'ão pótl tambem. o filbJ, épIe quer
ser herdeiro, ref, sal' a dcscrip .ão do dote, 00 dos
bens doado , que deva traz'"'!' á eoUação; e ltlQ'

'vendo duvidas dolos' mente para demorar à parti
lha, o Juiz ex,o..ffi 'io . e e I ianelar sequestrar os
bclÍs do dote ou dação. Cd)"

, I 033 Se rlão t ouver-menorcs, por causa dos
quaes se deya {azeI' o iln'eI tario, e o herdeiro, qu

- refllsa descrever o dinl eiro 0 ' ens Jieitos á col
lação, for () reql~erente das partilhas, será repel
lido da acção em qu nto 05 I ão dcscre,rer • (e),

1034 Quando alg ms bens da herança estão
ém diverso de tric.o, que não possão ser avalua
dos pel<rs mesny.os Louvados, passa-se Carta pTe-

(a) Pego d Õrd. L: 1. T. 37. §. 4, n. jjÚ. c seg., Guerreiro 1'r. 2.
L..6. Cay. 13~ n. 9. . .

(h) Pego L FOI'. Càp. S. n. 27., uCI'roir. TI'. 2. L. 8. Cap. 20.
n, t 6. Deste modo parece se deve eu enuer o art. 1. do Decreto dê [8
de Maio de t 832.

(C) Ord. L. 4. T 12. no (im.
(d) Ord L. 4. T. 96. §. 12.
(e) Viunio TI'. de Col/at. Cap. 16, n. 15., Loh~o Add, a Mello L,'

~. :r. 12. §. 12. n. 10.. - ..
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1035 Se o cabcça de casal descrcve dividas
passivas pedindo .que se apartem bens para e1Ias ,
não é attendido se os co-herdeiros não concorcla
rern ou na veracidade das cli,-idas, ou na separa
ção de bens para pagamento deI as, Ch)
. . 1036 Porque a COI fis ão do cabeça dé casal a
favor dos crédores só póde prejHdical~ a elle, e não
aos se as co-herdei ros . Cc}

I 037 A confi§são mesmo do pai ou mãi em
sell testamento a favor ele um fiil o não é prova suf
ficient da divida, se com ena fo 'cm lesados os
outros filhos nas legitimas (d)

IC~8 E para se aparlRrem bens para p::lga
mcnto do. crédor s é pret:iso que os herdeir s,
a quem os bATIS devem pertenc r, couycnhào tlue
o pagamen o se faça por est<'s bens .. Ce)

1/ 39 Os crédoles podem tmnbcm ao fazer do
juventario requerer sé apartcm hen . j aI'a o s"'u
pagaínento; lllas se os I e 'deiros não convém HSS ,

não se aparlào. Cf)
1 40 Em tal caso se os cr'dores requererem

que cada hereI iro dê fiança á parte da herança,
com que se levanta, para e, j tar o perigo de a di-

.catoria ao Juiz da sit. ação para a diligencia da
louvação, confrontação e avalnação dos bens, ci
tados os inteI;essados para a remessa da Carta; e
o resultado da diligencia será junto ao inventario.
(a)

------
(a) O,'d L. f 1~. SS. §. 2ol-
(h) Gucn'cir. TI' 2, L 6 Cap. 13 n. f6. c TI'. 4. L. 5 Cap. 10.

D. 34. , Lobito Acc. SI/II!. § 334
(c) Guerrcir. 1'1~ I. L. 1 Cap. 10 D. 23
Cd) Caruoso Prax. Jud. vcrb. - Confessio - n. 22., Guerrcir. Tr.

1. L. 1. Cap· 10. n. 32. e 50.
(C) GUClTcir, TI'. 2 L. 6. Cap. t3. n. 16. "Lobão Acç. SUIII. §. 334
(C) Lobãu ibid. I Decrsto de J3 ele lUaio ele 1332,: art: 23.
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Das Collaçues· de bens .

la]Jic1ul'em antes de serem pagos, clever-'se-hão .at
tender. (a) \ . .

104 I Se o ca era de casalou co-herdeiros.,
(pie recollh.ecerem as dividas por verdadeiras, te
mendo a execução req lererelll que os outros co
hercJeiros prestem fia.nça aos hens da herança, que
lcvan tão, tambe!ll devem. ser attel1didos. (b)

1042 Os bens de vinculo ou de prazos de.
vidas, . que não admittão partilha, não devem s~r

descritas no invcntario se não no caso d'estes 'bens
pertcncerem ao menor ou absente, por causa do
qual se Ü\Z o inventario; e então sómente devem
ser avaluados os seus rendimentos, e não o capi
tal.. (c)

.) 043 Os filhos, ou netos, que querem scr
herdeiros do pai, mãi, ou a, ós, ou de outros as
cendentes defüntos, c1eyem conferir no inventario
do mesmo defl~nto os dotes, doações.J ou dadivas ,
que delle receberão, e os rendimentos destes bens
desue a sua morte. (d)

1044 O filho ·do·defunto não só deve confe
rir o que seu pai lhe doou ou dotou, mas ainda

-------------------------------
(a I Este parece ser o prestimo'da fiança, que manda prestar o Decreto de

.18 de 1\1a'0 ae 1832. art. 20. .
rb. L 1G. Ir Comm. div., L. 2i , L, 28. íf. Frn rocio, Guerreh·.

TI' 2. L G Cap 13 n. 47. e -l8 , Cit Decreto de 1832. art. 20
(c) Deste modo se êleve entender o Oecreto de J8 de Maio de 1832. art.

23 , aliás causaria despesas imiteis.
(d) On.l. L. 1. T. Q7., pr. Autb. - ,E:r: testameflto __ Cod. de. Cal..

/((t. '
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C? .que ene doou ou dotou aos 11etos filhos daquelle
filho. ea)

J045 E quando estes netos dutados pelo avô
"Vi rem a partilhas por morte de seu pai -' são obri
gados .a conferir aquilo mesmo, que seu pai tiv~r

cqnfer;4o por causa deHes. eb)
'I 46 Mas se os netos mesmos foreTn herdei

I'OS immediatQ$ do avo, rep.'esentando a seu 1ai
fallecido, devem conferir no j 1 entario do avô tan
to as cousas.., que este l.te tiver dado, como as que
d~u ao pai deHes, se eIles tiyerem sido herd il'os
de seu pai. Cc)

1047 'e os hercl iros do inventariado forem
seus ascendentes, ou Lraus -ersaes, ou estranhos,
neDhulls deIles ~ão obrigados a conferir as. cousas,
que o defunto lhe tenha de do O 1 dotado, ed)

104 8 ~lesmo os IlCrdeir s descendentes não
são obrigados a ·co {('rir os prelegados dei,'ados
cm testamenlo; porque ~oLlos os legados devem
saÍr da terça do testador, que tiver llerdeiro ne
cessarioo: ee)

) 49 Os b os de raiz conferidos se tiverem.
hemfeltorias devem ser avé' luados . pelo que valião
quando 1'01'ão da-dos; o donatario teJ1J. a escoFha
de conferir o' preço, que então valião, ou os bens
elll substancia se as hemfeitorias não excederem a
quartapaTtedo,~Jor. (f) .

1050 Se tiverem deteriorações, os irmãos do

(a) Ord. ibib. §. 21.
rb) Cito §. 21.
(c) Ord. L. 4. T. 97. §. 20 , Valasc. de Pa.'i. Cap. 12, n. 62. e 63.
(d) alasc. iLid. n. 33., Mello La. T. /2. §. /2.
(~l L. 12., L. 17. o~. de Cal!al. , 'Villasc. de P4!t. Cap, 19, D. 38.
(1) Ord. L. 4. T. 97. ~. 13,.



conferente tem a escolha de <> obrigarem a conferil"
o preço, que os bens tinhão quando lhe forão da
dos, OH os bens em substancia, e juntamen e o
damno se este não exceder a quarta parte do v lor.'
dos bens. (a)

10Sl No caso dos bens nem terem anO'mento
nem deterioração - o donatario deve conferil-os em.
substancia, e nfo a es1imaçf'o, se o casa não ti er
outros hens de igual bondade,. com que sejão pagas
as legi imas dos o ltros herdeiros. (h

1052 Porém se os bens tiverem sido dotados
a um fil o clcrigo para seu )atrimonio, dev:eráõ
.em todo o caso ser conferidos por estimação, e
não em substancia. (c) ~

1053 Do mesmo modo deveráõ ser conferi
·.dos por estima'ção os'bens alienad.os pelo filh,o do
tado, os prazos, que lhe forão dados em vlda pelo
pai ou mãi, e os vestidos. (d)

1054 Os vestidos ordmarios e tudo o mais ~/

que ia~ parte dos alimen.tos, que os pais devem a
os filhos, não vem á cQllacão . (e)

1Q55 Da mesma sorte se o pai ou mãi dotol}
ao filho ou filha uma tença annuaI, e l,ba pagou ,.'
não vem á collacão se não o excedente dos alimen-. "

tos. (f)
1056 Os moveis dados 011 dotados ao filho ou

filha,. se ainda existem, devem ser conferidos no.

----------------------_.__._--------..
(a) Cito §. 13.
(h) Vinnio TI'. de Collal. Cap. 16. n. 3;, Valasc. de Palt. Cap. H.I

D. 2., Cud. Civ. Franc. art. 859.
(c) Portua. de Dolt. L. I. Pracl. 2. §. 5. u. 40.
(d) Ord. L. !i. T. 97. §. 14. 15. c 22.
ce) Gama Dec. JG1-. n. 3., Gucrreir. TI'. 2. L. 2. Caro 12. 11.. IH.
(C) Gama Dec. 1'10.11.3. e Dec. lê!., Lobão rldd. aMello L, 3. T~

1.2. §. 12. u. "30.
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estado, em que estiverem, e neste estado devem
ser avahwdos. Se já não existem, deve conferir o
}Jrcço, em que lhe forão dados, ou outros moveis
taes como os que IJle forão dados, (a)

. 1057 Não vem á coIlação o gasto, que o pai
. fez com o j ntar ou cêa do dia da boda do filho
ou fi llJ a , ou do (lia, 'eDl que o filho Clcl'igo cal ....
tou missa a primeira vez. (b)

1058 O gasto com os estudos do filho, ou
com o ensino de officio, ou çle prcl1clas aos filbos '
pu fllL.as tambem não vem.á coUação •. (c)

.1059 1\1as se .0 filho em vez de estudar per~
deo o tempQ sem aprove'lamento, eniregando-se
aos vicios , deve 'Conferir as ,despesas. (d) ,
. 1060 Ta nhero as deverá conferir sc o pai não
tendo lhCios suffióelltes coUoco I o filho em e.studos
maiorcs ~ com nolaye.l r,ui,na do seu patrimonio, e
pcrda dos outros filhos. .(c) ,

106 [ As despesas com o Doutoram pto do
filho, em compra de li Taria além dos compcndios
das aulas; eUl habilital' o filho 'paJ;a a lH.ao·ístratura,
ou em lhe conseguir condecorações das Ordens l\ii-
litarcs tambem devem 'Vir á coll~ção. (f) ~

1062 A despesa com a BnlJa de dispensa ,pa
ra o fiH19 ou fiLha casar deverá ser conferid.f\ se Q
fill o ajustou o c~samento- selp. intervenção do pai:

(3) Ord. L. ~, T. 97. S. 15.
(b) Ord. ibicl. §. 2., Lobüo supra n. 28.
(c) Cito Ord. ~. 7.
Id) Guerreir, TI', 2. L. 2. Cap. 12. n. 132.
fel Vinnio TI'. de Colfal. Cap. 10. n. 11., Lobão TI'. dqs 0lm'g. Te~

cipr ~, 6,~7.

(C) Lohüo ibid. §. 6510. 655. 658. e 659. A.s despesas de Ca,vallarí3 , de.
qpe falia 30rd. L. /1. T. 97. §'. 7. ,»Go se 'podem applicar aos Cavalleiro.s
lliliL,lI es, que nüo mililão ,
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pelo contrarIo _se o pai arranjou o casametÍ. o ao fi
lho ou filha a seu prazer. (a)

IOG3 Ades Jesu· eom as B lHas par obter·
DeI eficio, ou para dispensar irr gularidad~ sJo
conferidas pelo fiLlO, qr e teve o proveito. (b)

10G4 Se o pai livrou o filho de' erim" , q e
falsamente lhe foi imputauo, esta uespes" não e
ve vir á eoUação, bem como a que fizesse par re
mir g filho do captiveiro, (c .

1 65 i'la3 se o filho foi jllstamel1te culpad ,
e o pai pago 1 a p.ena .peclllüaria e custas do' i vra
mento, deve o filho confe ir e ·tas despesas. (rI)

1066 Se o pai pag u pelo filho mu. clivi·i ,
q le este licita ou i licitamente cont·u ia, tal1lbe!n
deve conferir esta- qmmtia. (c)

1067 Não vem á co Iação as lU rces Ilegias
feitas ao filho, ail1L1~ que fl: ta' em c nsideração
dos serviços do pai; salvo se a lUel' ê expre tia-o
mente declaraI' qu~ esta será co ferj.da. (f)

i 068 Tam Jem não vem á coJação o q' o·
filho' ganI ou com o se 1 trabalho, ou inlnsll'ia,
ainua (lue estive se deb~ixo d poder do pj, e
este o mantesse; com tanto que taes ga~1hos n:t.ol

fossem feitos com os bens do pai. (g)

(a) Slryk deSllccess. nbinlest. Diss. II. Cap. 4. §. II •• Lobão Add.
411tJ.e/lo L. 3. T. 12. § 1'2. n. 25.

(h) Valasc. de Pari. Cap, 13. n. 75.
(C) Ord L. It . T. 97. §. 8.
(d) oet nd Pnnd. L. 37 T. G. n. /5. A/iter Valaseo snpr. ll. fiG:

Livrar o rJolIxJ do homizio, de que falia a Ord. L. II T. 97. §. 8. 1lóde-se
e.nlender da despesa, que o pai fez eom. a Carla de Seguro, O'U. Al ará de
hança obli.+o para o GJho deixar de andar homiziado.

(e) Vinnio de CoLLat. Cap. 13. n 20., Lobão Add a lI1el!o L. 3. T.
12. §. 12. n. 35.

(f) Ol·d. L. 4. T. 07 §. /0. e 11.
(g) Ord. L"L T. 97. §. 16., Guerreir. Tr. 2. L. 2. Cap. 12. n.

170.
X t.
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J 069 Se os ganhos forão feiLos parte Com a
Índustria e h'ahalho do filho, c parte com os bens
do pai, é justo que sejão rateados, e 'que se não
confira a parte devida á industria do filho. (a)

) Q70 Se o pai ·ajustou com o filho,. que cs.~

tava debaixo do seu poder, gratificar-lhe ó traba
lho, dando-lhe o que daria a um caixeiro ou cria....
do estrani o, esta gratificação não deverá yir á
coação. (h)

107 I Os. ganhos elo filho., que fórmào o seu
peculio castrense, ou quasi-castrense (art. 5730'
e seg.) , tambem não vem á collação. (c)

'1 72 O prazo dç nomeação, que o pai ou
mãi nomeou ao filho, e logo lho entregou pri au"""
do-se do uso[rulo em sua vida, deve o filho con
fel'il-o se quizer ser herdeiro do pai ou mãi nome
a e, ou em substancia ou no valor, em que lhe
foi daJo, como o nomeado quizer. (d)

. J073 Tambem se confere o prazo de nomea
.ção ainda que o p'li nomeante reservasse o uso.fru
to, se o pai o comprou ou adquirio~dandopor eHe
bens partíveis. O nomeado então tem a escolha,
ou conferir o preço, que o pra'zo custou, ou o va
lor b que valia quando o pai morreo . (e)

] 074 Ou o prazo fosse comprado, ou não,
:se o pa.i nel1e fez grandes hemfeitorias, o fiL110 no.....
nleado, que qúer ser herdeiro, deve conferir o
valor destas bemfeitorius. (f)

--------------
fa) Va~ase, de .Part. Gap 13. n. 184. l Guerreir. supra Cap. I2. n..

172. Alucr Lobao .I1dd a.l11cllo L. 2. T. 4. §. 13, u. I'J:.
(b> Loblio ibid. N{)l, God. Giv. Franc. arl. 854.
(e) Ord. L. 'f. T. 97. §. 18.
(d) Ord. L. 4. T. 97. §. 22.
(O) Gil. §. 22.
ir) Oit. §. 22,.,
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le75 Se o prazo de nomeação foi comprad•.
-pelo pai e mãi, e por morte de um ·foi a judicadf>
ao ouLro conjuge em mea~ão, e este o nomeou a
um filho, .este deve conferi l-o POI' norte do no
111eanl e como se não tivera sido estimado por morte
do primel'D. Ca)

J076 i'las em regra fei,ta uma vez a estimaçãó
do prazo de nomeaçâo comprado entre os iiI os dó
comprador, não tor a mais a ser' e timado por mor
te do Jlomeaclo. (h)

1077 Se o comprador do prazo de nomeação
teve um só fi ho, c por isso deixo_H de ser partido
J)o1' estimação por mo 'te elo comprador, o~ netos
,deste não tem direito de ohrio'ar o irmão nomeado
!l estima -o com cHes. Cc) .

1078 Se o 'pain.:"o compro'l o prazo, mas
reivindico l-O de terce' 1'0 ~ a despesa da demanua
deve ser confer'ua pelo fill o nomeado. (d)

10 9 Cessa a oh 'igaç:>;o da coHaç;'1O se o pra
zo foi nomeado em es amento como legad.o (a'to
1057 ),. OU se o fiI o conten1;.ando-se com o dote
ou doação não quer ser herdeiro (e)

108. Porém se o dote ou doação .for 1no$
ciosa, excedend a legitil a do dotado, e terça do
dotador, o dotado póde executivamente ser obri
gado a conferir ainda que queira abster-se da he
rança. (f)

---------
. ,

(a) Nota de João Alv. ']<1 Costa 110 Repel·l. da Ord. art.. -Mulher-r:
PneeÍ"a na valia~clo praz?, ele. - Lobão TI'. dos Praz. §. 541.

(h) Ord. L. 't. T. 97. §. 23.
(e) Cordeu'o Dub. 35. D. 40. , Lobão TI'. dos Prazos S. 543.
(d) Lobão ibid, §. li32. Not. ·S.
{~) Ord. L. 4. T. 97. pr. e §. 22. l Lobúo supro §. 530.
O) Ord. cito §. 5., L. 5. Cod. de lnq,(J. dono ,. L. uno Cod. de ~

iloj}. doto 1 Guerreie, T/'. ~. L, 2. çap. 10 , n. Z.
~ .. - • • . I



1081 A detei'minação do pai Ot mãi de não
_ querer que o- filho ou fi 'ha seja O;Ji'Lgad. a conferir

o que lhe deu é valida, se as c u.s·::l dadas cabem
na sua terça; se a excederew, é I • 110 o exceden-
te. (a) .

, 1082 Ainda que a partilha ..,c fizesse, e por
inac!vertencia nào viessem á c l ação as cousas,
que devião ser conferidas, podem os iI teressados
por nova acção ohúgar o hcrdeiro a conferir, in
tentando-a dentro detrin"a um os. (h)

Das avaluações dos bens.

i 083 Os bens do invcnta 'io d vcm ser ava
lundos por louvacos peritos ~ e juramen·'udos. (c)

1084 Se o inventario é de menores, os on
vac1o& devem ser nomeados em Conselho de li'ami
lia com approvação dt:: todos es interessados~ (d)

1085 Sendo maiore$ todos qs cO-lcrdeiros ,
a'louvação será feita p lo mesmo mooo como s" f, z

-quando os louvados sào nomeados pa 'a as inde 
nisações das perdas e d muos. (c)

1086 O just-o valor dos bens é a ,co:mmum e
geral estimação, que eIles tem en re os.homens in..'
telligentes no lugar, onde elles es.tão. (f)

~- . . --- ----------------------
I'a) Valasc. de Pano Cap. 14'. n. H, GLlCl'l' ir. TI'. 2. L. 2. Cap. 12..

n. 208. e 215. _
(h) L. 8. Coei. dt: Coitai., Bohem de Act. Sect. 2. Cap. 3. § GO.
(c) Ord. L. 1. T. 8S. §. 5.
(u) Decreto de IS de laio de 1832. :ll-t. 15.
(e) Yid. o Tom. L .art. 495.

, ([l.Ord, L. 4. T. II. §. ~. e T. 13. pr. , Say . o,. Pol. L. 2. Cap.
L ) tilork Cour, de E~on., Iutrod '. Cap. 3. e 4.;
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tOS'j Para ar a jnsta estimação aos prédio.
r ugifcros aHe -se aos rendimentos dos vinte
annos preteri os liquid s dos encargos e d spesas ;
a somma de to 's este rendimentos se suppõe ser
o selljusto '\aor. (a)

f 088 As de er.as da culiura de hortas e ter
ras de pão ou legmnes entendem-se ser o prodt cto
de metade dos fI' lio " e as das vii tltlS a terça
parte segundo a q ~id'.de dns terras, e uso dQ
paiz. (b) (

1089 . As c.a as d 'tem ser avaluadas não só
'Com respei":o ao sel r(;u~:iI1e"'o, mas tambem com
attenção á maior o :nencr duração, que eUas
promettem seg n u grn1id de ( os materiaes; no
rendimento cos"uma a ater se a decimu parte I ara.
.concertos . (c)

} 090 :Na ava .lação de moinbos e azenhas
costuma ahater-se trinta por cento dos renclimen..,.
los para rep~1'os das casas, e concertos das ma
quinas. (d) .

109 I OS] r'dios de um prazo ~valuão-se co
mo alloc1iaes, e deste valor se ahate o valor do do
minio directo do senhorio •. (e)

1092' O dominio directü vale tanto quanto
importarem as rendas ele vinte annos, e umlaude
mio. (1)

-------------------:,.---------------

(aj Alv. de 14 de Out. de 1773. §. 1., L. de 20 de Junho de 1771, S,
11., Decretodel7deJLÚhodel77S. -

(h) Inst. de J8 de OLlt. de 17G2.• 2lJ. 32. c 40., Alv. de 14 de Dut. de;
1773. §. t. _.-

(c) Alv. de 25 de Agosto de 1774. §. 30. , Instr. de 18 de Out. de 17G'I,
§. 24 .• Lobã.o TI. das Aval. §. 55.

(d) Inst de 18 de Out'. oe 17G2. §. 31.
(e) Card~so da COSla lvlemoria sobre a allal~laflío dos Prazos, Lobil:o Tr,'

dos Pra=.. ~. 330.
>- (f) ~obão TI'. das dllat. §. 19~., Per. e S.ou.sa Pro.c. Cill. ;Not. j3Q.



,1093 Os moveis de ouro e prara devem ser
pesauos e avaluados po'r peritos da arte com attcn
ção, a metade do Li~io se são trastes, que mereção
~cr conservados; se são trastes sem prestimo, n5.o
se attenue a feitio. (a) ,

. 1094 O .vaLor int inseco de uma oitava e
ouro de ·22 qui ates são 1800 reis; e sendo em ,moe
da Portugueza vale 1875 reis. So )rc es a' base,se
avalua o ouro dos Ourivos, ou estrangeiro de mc
nos quilates. (1)) .

1095 O valor in rinseco de u na oitava de
pra.ta de onze dinheiros são 10 reis; -e em moeda
POl'tugueza cor'e por J20 reis.. obn~ esta base
se deve aval- ar a prata dos Ourives, que tiver
mais liga.. (c)

1096 Feitas as avall1ações se algum dos in
teressados se julgar aggl'avado neilas, póde reque
rer a-o Juiz que faça emendar~o aggravo, recontan
do-lhe cllmpridamente a razão. de seu aggravo; es
te deve mandar l'evcr os bGl1s por l1ÕVOS louvados
esco}hidos a aprazimento çlas partes, ou por eIle
Juiz á revelia dellas; e segundo o seu j nizo deferirá
ao aggravo. Cd)

Das Licitacões..•

1097 Póde-se tam,bem corrigir a má avall1a
ção dos bens, por meio da licitação; cada um dos

(a) L. de 20 de Junbo de 1774. §. 10.
(b) L. de 6 de Marco e Dccrelo de 9 de Junbo de 1822 , II Alv. de 5 de Ju

nho de 18H. §. 3. •
(e) Segundo as citadas Leis uma oitava de oura vale tanlo como quitu.e, oit~~

vas e dous tel'ços de prala.
(d) Ord. L. 3. T. 78, §. 2.,



-"1S5~

co-herdeiro se póde offerecer a tomar no seu qui
nhão uma ou mais propriedades partiveis por ma'or
va 01' do que estão. (a)

1098 Porém esta licitacão não dá dircito ao
lic'tante de ser prpcisamente ddjudicatario das pro-
pricclades licitadas: o Juiz elevc ouvir os co-her
çlciros; se estes convierem que cHa~ sejão adjudi
cadas ao licitante nos valores offerecidos, assim se
fará; mas se convierem que ellas sejão partidas
pelos valores lic~tados, tambem assim se deve fa-
zer • (h) I

! 099 Não se ac1milte licitação daqueUas COlI

sas, que podem ser partidas em substancia por'
todos os co-herdeiros sem deterioração alguma das

, cousas mesmas • (c)
, 1100 Se não ha a partir em toda a herança
mais do qne uma ,cousa indivisível, e todos os co
heI' eiros tem igual d:l'eito nel1a, pódem requer' r
um ou mais herdeiros, que elIa seja posta a 1a1':
ços, e que adjudicando-se ao maior licitante seja
parlido o preço. (a) ,

1101 ' Se os co-herdeiros forem todos maio
res, e convierem em n~o ser admittido licitador
estranho, assim se faz: mas havendo algum m~

nor, devem ser admiltidos 9S estranhos a licitar,
ainda qne os mais herdeiros nisso não convenhão ~

(e)
1102 Esta licitaç~o quando ha menores de,ve

-----------~------,---

(a) 'esLe senLido foi admiLti la a'licitaeão pelo DecreLo de IS de Maio de
JS32. art. J7. "

(!) Vid. Ant. Fabr. in. Cod.. L. 3.' T. 27. Der. 14., Voet TI'. de FC! ....
/JliL. ereisc. Cap. 6. n. 15.
, (C) L. 1., L. 3. Cod. Comlll. div., Cod. ,Civ. Fume. art. S,26,.,

(d) CiL L 1. Cod., Cod. Civ. Fl'anc.. art. 827.' e IOSO.
~ (.~Qd. Cjv, Fra!IC. ·:u:t, 1<i87 I Cod. çie PI'I?Ç, Çill. a~·t O~ "

,Z
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'ser fe' ta em hasta publica e pregões com to das a$.
sole nnida les, com que devem ser vendidos sem
pre os ) ns dos meno 'es. (a)

1103 Esta especie de lic.ita·ção nfo 'l-óde ler
lugar qua Ido nm co-herdeiro tem a maJor parte
ri cousa ll)(livisivel, ou q tando tem dire.i.t a ser
eHcabe~ado nel a. Em taes casos se os ontros co
hercleil:os a li it~i.ó sobre a avaluaçio, o herdei '0

do n (lio!' monte pódc convir na licitação, ou re
querer nova avaluação na fórma do art. 1 tOS. (u)

110·1, Tallbem. se não procede a vcnda por
licitação quando a he ança tem muitas cousas in(li

'Yisi\'('is, cada llma das quae-s possa entrar no lot€
de cada co-herdeiro. (c)

§. 4 o

Das Partilhas.

110G Descritos e avaluados tanto os bens do
defunto como os conferidos deye proceder-se á
partilha; a (":lual se c! 'Te regular pela escrifura do
tal, ou de a amenl-o, e pelo testamento do defun
to, s~ o houyer. (d)

1 t 06 Se ós dotes 'coufe,ridos forão d~dos por
pai e mãi dos J ens co nmlllls, por morte do pai só
menle vem á coIlação ilHe 'ade, a outra devc.rá v.ir
PQt' morte da HLãi • (e)

(a) CoJ. Civ. Franc. :I,.t. S3D. O Redactor do Decreto de IS de laio
de 183'2. pal'cee não se ter lembrado desta especie elc licitação; e não llte es~

Gllecc 5,) i to •.•
'(u T.. 13'0. §. 2. Cod. de DOllfll. " Lanterbach. ad Pana, L. 10. T.

3. §. 15., Bohem. de .Act· SccL. 2. Cap. G. §. 39.
(C) Ceci de PrN·. Ci\,. FI'. art. DH.
(d) \ :1I:1sc. de Pari. Cap. 23. u. 3.
(C) Ord. L. 1. T. n. ~. ).



1107 Cada um dos j I teressados pó ~e pedir
vlsta do ilwentario para dizer oh!' a I ürti I a, .e
]'erJuercr o que lhe cOTIyjer; e o' Juiz lha d ye
conceder por 24 horas: eni li timo 116al' s ·ti o 1

vido o Curador dos menores .. (a)
,1108 A' ista elas aUegações das pu '~es, e do

Curador o Juiz c1eye por seI despacho declarar em
qlie forma 11a de ser fcita a partilha . eh)

I t 09 Deste de Jacho sómente é licito 'gra
var 1 o nn o do processo . (c)

I110 Os/co-herdeiros, qne n~Dda CI tão se
Cjllizerem a siel' da herança, o po em fazer L Ol'
tcrl1lÇ) assignaclo por eHes c 111 tcstclm nha3. (c)

JJ i I. Se entre os co-l erdeiro -aI parec~r um
estranho,' 011 p'al'ente mas não }lerdeiro d dt>f[ 1 o
·COIJl~ essional'io d'nlO'ulll ll"rdeiro, os na' S 0

heréleiros ,ou um deItes póde excluir aque c do
lUUlH'rO dos co-herdeiro ellboJfl~.H1do-o do pr ç<],
que iver dado pela cedeucia. (c)

t t i 2 O Juiz deve ülzer numerar tOdéi as ver
ba$ da dcsc 'ipçao dos )cns segllJc amente, e no

1 I' I fcaso e Jlayel' emen a nos a garlSlll(}S númc ~ ra ao
Escri 'âo as rcsalve por letra -' e o Juiz assJ nar'
estas resahas (f)

11 3 Se os co-heruciros concordarem que

---- ------------------------I

(a)'Decrelo ele 18 de M:jio de 1832. 3rt. 17;
(b) Ord. l,., 3. T. ar). §. 5:
(c) Lobão Ada. a Melln li. 3. T. 12. §. II. 11. 3 •

. (d) lslO pat'cce querer dizer ° arl. J8 do Decreto dç 18 ~e Maio de
1832 ; P?rqlle enlendido á lel,;a é OPpoSlO. a lJi~' ilo, ,e á bo~, razão.

Ce) De,!/deraluI'. Esla excedenle provHJencla do Cod. C1V. Fral/c. al't.
MI.. '. ign:t de s· r adoptada; re\'ogada a Ord. L. ". T. J I. pr.

(f) Décrelo de 18 de ~aiCl de 1832. UI. .'!2.
. l f~



fim delles faça os lotes da herança, este os fará ';
lião concordando o Juiz n011 eará tun perito, que

t -"s faça. (a) . '.
I I 14 Cada lote deve ser fcdo quanto POSS1

ycl for de igual quantidade de move~s, Ímm.oveis,
direi os e acçãesda mesma bondade e valor. (h)

11 15 A. mesma igualdade deve haver se hou
\-cr de fazer duas theações de casal, uma para o
conjuge sobrevivo, e outra para os herdeiros; ou
se tiver de se faz.er terça pará algum ca-herdeiro ,.
ou c~tranho. (c), .

1 I 16 Ainda· que o defnn to testasse, e elesi.....
p;nasse para a sua terça certas propriedades, csta
d; I osição não será observada qua do as p.I\lprieela-'

designadas forcIl as melllores elo casal, e não.
Laja outras ele igual bondade, com que se i lteirem
as legitimas. (d)

1117 Feito o monte ela meacão e o da terca
~ os lotes iguaes 11ara os herd jro~, deve-se d~r
ústa aos co-herdeiros, que a pedü'em, para faze
l' "111 as suas. reclamações contra a forma :ão daquellcs
mon es e lotes; e se forem justas, o Juiz ouyidas
~n:~rbalmente as partes fará as correcçõ.es convenien-
t s. Ce)

----------_._- .......

(:ll éod. Civ. Frrmc. art. 834-. o Decreto de 18 de l\fnio ele 1832. art.
~J. encarrega isto ao Juiz de Paz; ma 'nãoébem, lof;odirmosaraziío.

(1)) Cod. Civ. Fra/lc. art 832.
(.) Guerr ir. Tr. :to L '6. C~p. 13. D. 17. e 52.

, (ri) G~errcir. 'i'r. 2. L. 5. Cap. 2. D. 3.2. e 33. , Lobão Suppl. ás ÁCf.
:Int. Dlss. 5.
( ) Codl Civ. Fra/lC. al't 835. Por esta razão niío convem que o Juiz.

XN I iillme 05 lotes; porque as recJama.óss ainda que justas podem oGen-'
l I~() seu :mor proprio. Esta opera~ão é mui enlildoOba, e poncos Juizes
~t 'IIZ ~erno capazes de 1\ fazer bem, e !l'al~.lIla'menle!



I I 19 Bcnl assim se o herdeiro da terça ti'~er

<'ilguns pré ios contig os a outros da herança, qlíe
estes se lhe acljudiquem I,odendo isto fazer-se 8en1
damno dos mais herdeiros. Ch)

1120 Se pod"'r ser, nâo se retalharáõ os pré
dios, podendo inteirar-se li 11 lote com uns, e ou-
tro com outros. Cc) ,

1121 Se for ncccssario retalhaI-os... d.everá
fazer-se de modo, que cada üm fique c n servidão
menos OIv'rosa ao companheiro; e melhor se po
derem ambos ter servidão do caúúllhv ou estrada.
Cd) .

I 122 c um prédio retalhado .em dous ou
mais lotes ti -er nascente d'agua,. com o qual se
rega,-a uma parte ou o 1 Ta, com pm'ccer de peri
tos o Juiz ou repartirá a ag la .se poder ser, ou se
compensará com 111 lor porção de terra o q e ficar
sem a ~gua. Ce)

I 123 Se o defmito tinha dous }wéc.1ios, e
com a agua de um rega, a ambos, se caua um for
mar diverso lote, deve o Juiz mandar examinar
por. peritos, se a agua é bastan te para <1111bos; e
sendo-o será repartida: se o não for, verão qual
dos prédios deve ficar com a agua, e se a avaluação
do outro deverá ser reformada pela faha ~ena. (f)

t Il8 l\ierece ser attellc ido o conjuge sobre.
yivo se reclamar se lhe c djudiqnem em meação to
-dos ou alguns dos prédios) .que levou para o casal..
(a)

"-------- ----------------
(a) Guerreir. Tr. 2. L. G. Cap. 13. 11. 1,2. e sego
(b) alasc. de.Parl. Cap. 22. n. 10. e 20.
(C) L. 22. §. 3, ir. Fam. ercisc. , L. 7, § I. Cod. Commun. div.
(d) Cito LL., Arouca á L. 2. §. J. de /ler. di"is. n. 76., Lobão-a

lHello L. ~. T. 12 §. 2. n. 54
(e) Lohão Tr. das Agnas § J 50L •
(f) Lohão ib. ~. 153, c !!<f.d.. ~ Mello L. 3. T. ~2. 5. 2.11. -t.
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I t 24 Se o casal tiver az"n1ta, moinho, ótt

iagal', c os co-l erdeiros maiores, ou o Conselho
de Familia por conta do menore,s ~on Tif'l' 111, que
seja dividido entre todos por dias ou 01: semanas-,
ó Juiz mandará ue t .1 prédio se exc ua do monte
dos lotes para dar llO'ar áqneHe arra ljO. Cü)

t 125 Quando depois album los companhei....
ros quizer vender a sua lrirte, n;'o a poderá veú
der a estranhos querendo-a' estes tanto pelo bato.
(h) ,

1126 Quando os lotes da herança não poss'1o
ser exactamente igl aes, sa d r-se-ha a conta a di
nheiro tornando o que fv r é e mais ao q le tiver
de menos. Cc) .

. 1127 Estas tornas vence 1 jl. o c cinca por
cento de de a partilha. (d)

I 128 Se alt;uns dos c?-hcrdeiros tem bens',
que não pod· [.<1 ser confe 'idos em substancia, cs es
serão illteirad s do ql<e I iCS óde ')CrteI ceI', c ex
cluído de terem lotes. (c)

I 129 Se os co-hel' eir s tive 'em concordado
em separação de hens par pagamento das di ridas
do ft neral e legados pios (LO d runto, ou .das
c st n cl in rental'io, dC'I.-eriÍ. faz"r-se cs a sepa
ra ,'âo antes da formação dos loLes, c se possiveI for

---------------------------.:-------

(11) Ord. L. 4. T. ~G. §. 5., Lohão SUP/Jl. ás Áecl' Sumo Disserto 5.
§. 27. e 28. . -

(h) CoI dCPm.H. 1. p T. 17. arl GI. cGS ,Lobiío Tr_ das Obrig"
recipl'. § SHi. OreI. L. 4. 'I. ) I. acimille esta rcs ricçii.o.

(C) :. 4. Insl. </c Ojr. lad., Cod. Civ. Franc. art. '833.
(d) Gl1crr i!'. 1'1'. 2 L. 8 Cap :AI
(eJ E l ca o lião foi pr 'isto pelo RcdaclO do Decreto de IS de :ft.laio de

11)·,2. art. 23, la' assim como os bens da TCl'ca sc lirão primeiro l qUê s'C
fa~ão O's lotEIs tambe se d yem inteirar os h rdci.ros. doty.dQS.
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em ben moveis e I'cm ventes para ql e os m.~no.

res não fiquem privauos de antos inu.oveis. (a)
1 30 Est s ',cns separaJos ou devem ser ad

judicados ao co-herc c'ro, em ue concordarem, Ot.l

1 a f ta de acordo deverá o Juiz adjudicai-os ao
co-herdeiro mai~ idoneo para fazer o pagamento aos
c.réd res ~ (b)

1 r:h ~ ste co-herdeiro de, erá l)restar fiança
ao paO"umcnto (,as dividas, pela quaes se lhe ÜI.Z

a entrega, autes de tomnr posse dos L fiS adjudi-
cados ara el.as. (c) .J

1 r32 Se os co-herdeiros concordarem que a.s
~iy.idt acti ~as selo reparti as peloo lotes, assim
se fará; se nuo concordarem, orque algumas se
jão -de difficil cohr nça, ou duvidosas.,. adjudicar
se-hã em. n ssa a todos os co-herdeiros r e cada
um fica ou direito a aver a sua quota par c á me'"
dida que se fo lH cohra 1 O, (d)

1 133 Os be iitígio os, em que haja perigo
de serem venci os .' I erança, ou se devem repar ir
por todos pro )OrelOUa mente, 'ou se devem deixar
indivisos até a decisão do litigio eDmo coneOi'darenJ.
os interessados . (e). I

1134 Os hens illiq idos tambem são exclui..,.
dos da pal'lillla, pois pelos haver não se deve de
morar a 1artiLh dos hens liqui.dos. (f)

11,)5 A um bS os 10t s, e designados por
lelras al[abeti as, serão tirados por sorte cm pre
sença do Juiz e l~scriYão, elo Tutor e Cm'ado!', e
--------------- -------------

(a) Decreto de IS de Maio de 1832 art. 23. Vid. Lobão i'r. das Obrigo
l'ecifJr. §. 6!Já. •

eh) L. 2., L. 3. Jf. Film. ercisc) llrLlDIlCmaD ~L. 2. jht Ll •. 1>
(c) Vid. O<1rt. 1():;O 5l1pra.

• (d) L. 25. §. I. {l".) L. 6. Cad. Fam. e,Úrc.
(c) Guerrei.r. TI". I. L. 1. Cap. ta. q. 66. e 67(!
çr) Ord. ~. 1. T. DI). S. 17~



~os co-herdeiros in terc-,:sados; 'me.ltel do-se em uma
\lrna as letras, que desigJ?ão os lotes, e em outra
os nomes dos co-herdeiros; e tirada pelo Tutor
uma letra,. e pelo Curador um nome, são a] pre
sentadas ao J ív., e lj( as e 1 ,-oz a ta perante to
dos; e disto se layra au o no inventario. (a)

. 1 136 Os co-herdeiros pode _ entre sl trocai
g's lotes, q]C lhes saír:':o em sorte, e o Tutor póde
fazer, o mesmo por parte dos menores a contento
destes se já forem p lberes, sem que sejão obriga
dos a pagar Siza. '(L)

I) 37 Desta partil la deve o Escrivão dar um
Titulo a cada interessado e:m nome (O Juiz, de
çlurando o nome do Inventariado, o dia, 11clez e an
110, em que se fez a partilha, e os bem~, que to
cárão ao llCrdciro, qne pede o Titulo; tudo assig-
nado pelo Juiz. (c) _

11.18 Se os bens forel1 sitos fóra dajl1iisdic
cão do Juiz de l?az, deve fazel' O ~ cio ao J Jiz a
~ilnação rogando-lhe faça dar posse ao herdeiro dos
bens, que alIi lhe pertencem pela partilha feita .. (d)

1 139 Quand.o todos os co-herdeiros são maio
res, podem fazer as ,partilhas amigavelmente, o 1

·por escritura ublica, ou por e crÍto particuL r
com testerlllll1has, e .assignado por todos os inte
ressados. (e)

I l40 Se não ha escritura,. ou scrito parti
cular, que prove terem-se feito partilhas definiti
vas, se J;eputará provisional qualquer outra parti-
----------------------~-----

(3) Dccrelo de 18 de 'laio de 1832. art. 23. e 2/;.

(h) Cito arl. 24. O Cap. G. §. lin. dos Art. das Si~as obrirraVll:l pâgar
Sil;U das lrocas tios be,;s cla herança depoi~ de p:lrlic!os l o (rue pmc;p clel'O~a..
do pOl' aqllclle arligo. '

(c) Cil. Decrclo de 1832. arl. 26.
(d) Cito art. 26.
(c) Ord: .r,.,_1 1 r. Q6. ~. I,i..,:,
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lha ex traj udicialuiente feita; . c poderáõ os co-ller
deiros requerer partilha judicial dentro de trinta
annos depois da morte do defunto. (a)

11 4 [ I-'ol'éni se os co-herdeiros viverem em
communião, podem. requerer partilha j uc1ícia{ ain
da depois dos h,il ta annos, sem que lhes obste a
prescripção. (b) . .

1142 O pacto, que os co-herdeiros ou socios
fa .ão de nunca partir a cousa commum, é inva
lido; vale sim este pacto por limitado tempo.
~) .

. I 143 Tambem é invalida a disposição do
testador que seus herdeiros nunca partiráõ a he
l~ança. (d)

Dos e..ffeitos da pariiiha.J e garantia dos_lotes.

Il1í4 Por effeito das adjudicações de parti-·
lhas se transfere em cada herdeiro o doníinio e
poss·c civil dos bens adjudicados; e a posse cor
poral não lhe póde ser embargada; ainda que
das partilhas se appel1assc. (e) .

ti 45 Cada herdeiro póde pedir os titulos ,
que haja dos bens, que lhe forão adjudicados; e se
estes forem comuunis a outros herdeiras, devem
ficar no podeI', d-o herdeiro mais interessado em os

- (a) Cod. Civ. Fiai/c.· 3rt. 816., Cor.cey Jus Con/I'. -';:.. 10. T.2. q..
'I. , Lobão 1'/'. das Oúri~ lecipr. ~. 72&.. '

(h) V:Jasc. de Parto Cap. 38. 11. 3" inuio Sdect. L.·l. Cap. 3i. ;
St,J'yk Uso Mod. L lO. T. 3. §. 7.

(1.:) L. 14. §. 2. íf. Comm (/I"v. O Codigo Civ. Franc., al't. 815. d~

qlle este pacto sómeDtc póde valer pOI' cinco anDOS.

(d) Guerreir. Tr. 2. L. 1. C"p. 1. n, 22. e 31., Cod. dc P/"Uss, t,..
p. T. J7. al't. 118.

(e) §. 7. I.o.st.l de 0.0. Júri. , Ord. L.1, T. 96. §. 22.

t·
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guardar; seu<lo-o lodos igualmente, decidir-se-1Hl.
por sm'Le, ou púr commUl]ll acordo. (a)

I! 4G O dcvedol' <\0 defllllto illventariadü pó
de validamente pagal.: toda a divida ao co-herdeiro,
que lllos!ra :titulo d'e lhe ter sido adj udicaJa toda
ella; ou ~qu·,ellc qll:e ,<;:~hib;e o tÜulo original da
mesma divida. (b) .

1 [47 O cabccn de c<)sal não se exime de en
trega]' a cada hcrdeí'n:> os }Jcns, que lhe forão adju-
d' cnoo.s, ainda que se of~ereç(} q. dar-lhe a cs1~ll1a

ção do inventario; a Justiça deve auxiliar o her
deiro, que pede a enh'rga d;l c.ousa ern substancia,
e se não for possiveI tirar-!h.a, será respüns<'l'vel 1301

perdas e interesscs. (c)
114-8 Deve tambem o cabeça de casal pagar

aos hcrdeiros a sua quota partc dos rendimentos
do casal a contar d~sde q D'lorl.c do inventariado
segundo se liquidarem. (d).. .

1149 Porém o p.ai cabeça de casal não deve
estes ren.dimelitos aos filhos, que estão deLaixo
do seu palrio poder, porque é ~lsofruluaJ'io lee:âl.
(e) , . v

J Í 50 Exime-s~ o cabeça de casal destes l'CU

dunentos se 'unrantc a SllÇ\ adqlinislração comprou
bens com os rendllnetlLos -çOll1muns, fi os deu á
partilha; mas os co-he.rdeiros tem a escolha ou,
de pedir os rendimentos, que· lhes tpcão, ou a.s
quotas partes dos bens comprados. (f)
---.-.-'_._--.---------------------

(aJ L. 4. ~ 3., L. 5. fI. Fnn~. el' isc., Cod Civ, Fmi/C. al't. 842:
(b) Cod. (fc Fl'1Iss. 1. p. T. II. arL 152. c 154.
(c) Ord. L. 3. T. 86. S. 15.
(d) L. D. Cod. Fam. ercisc.. , Ord L.' 4. T. gG. S. 10.
(C) Vid. o 3rt. 572. e sego supra.
(1') Ora. L. 4. T. !l6. §. 7. ç 8, Ainda qll~. esta Lci I'~l!\ sDmente da

muJl1er, ou marido .cllbl'~a dc c3sal., por idet:J,tida( e de razão é 3p'plicav \
na aluquer oulro. .
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115 t O caloc ,u de caserl é olwig:rid'o lá11'l:hcm
a iudcmnisar c>s daLlln'o'S, que calrso'u' l1(íS h _n's
commuus por JóIo DU culpa, não os guardando,
ou aproveitando com a boa diligencia, que ada
um usa tcr nas suas COlisas. (a) .

t 152 Yice ')el'~tt se o cuheca de casal fez,
despcsas ne'cessarias ou utcis COI!~ os bens com~
muns, ou pagou' di iaas do defunto com o seu
di1'11 ciro, póde démandar aos co-herdeiros as suas
quotas partes.), c ainuo. o jt'lrO do dinheiro' desem
holsado ~m proveito deUes. (h)

1 15'3 Os co'-herdúros Jicão reciprocamente
obrigada a garantil: a a<ila' um ddIes os oens, q'ue
II e tpeàd ~m l(}te, se lhe fOlJ.'ell'l reivind';cados por
terceiro, 0'\1 sé as di,ridas activas', que- forão adju
·(ricadas, fOl'cnl· inexigiveis', todos d-evern compôr.'
estc damno' col11 El'op0l'ção. (€)

1154· 1. 01'&11 Ó 11crdeiro dtemuudatl!o peJos
hens, ou demandando as di Ti.d·as, se Hie for op
po ta algt ma ex:cepção peremptolia ,- em um e ou
t!'o caso deve c1.1Hilllr Ú cáusa os seus- co-h.erdeiros
p~Fa coadjuyarem a defesa. (d)

1155 Sc rio tempo, em que vier a "erificar
se a cvicçãd dos bens de um herdeit·o, nm dos ou
tros ti, er fanid~, a parte, que este devera ind iU

n'.ÍsaI~, sClá rateada e'ntre o vencido, e os ou lOS,
que não falHrão de bens. (e) ..-

I J·56 Se a insolvabilidade do <levednr do ca
sal sobreveio depois da divida ter sido adjudicada

-----------------------------------~------

(~,) L. '15. S'. la. e se;Y·. a'. F~11I. crciçc.
(b) L. IS. § 3. ff. Fa~7L crcisc., Lub50 TI', das (}b'rig. recipr. §.7ál:
te) L. 14. Cod. Fam. el'cí,5c., Valasc. de Pal'l. Cap. 37.
(d) 'V"~llaSC ibid. n. 1., Lohr.o supro §. 'i'H.
(e) Cod. Cl\'. Ff(lnc. art. 885.'



a um herdeil'o, este deve soffl'et a perda tod~ sem
recurso contra os seus co-herdeiros; (a)

Da resCisão das partilhas.

1157 Ou a partilha entre menores feita pe
rante o. Juiz de J:>az, ou entre maiores perante ó
Juiz de Direito póde ~el' embargada ou appelladá
pelo co-herdeiro, que se sentir prejud~caJo. (p)

1158 . O co-herdei ..ó de maior idade, passa
dos dez dias depois que foi sciente da partilha, não
a póde mais embargar ou appellar, se não se a le
são, de que se queixa, equivale á sexta parte do
que direitamente lhe 'pertencia haver; reclamando
contra .a partilha dentro de um anno. (c)

) J59 Se a. -lesão exe-eder a metade do que di
reitamente lhe pertencia, então póde reclamar
contra ella até quinze anDOS depois de feita. (d)

1160 A lesão compõe-se ao herdeiro lesado
sem comtudo desfazer toda a partilha,- que tenha
.sido feita regularmente, tornando os que tem de
mais ao queixoso, que tem de menos. (e) .

Porém. se as partilhas 'estiverem nullas por te
rem sido feitas contando um herdeiro supposto,
ou com lluUidade essencial do processo, ou se os
erros forem tão graves 1 que se não possão emen-

,

(a) Pela regra da L. 203.' ff. ele Reg. ;ur. , Cod. Civ. Franc. art. 886.
eh) Valasc. de Parto Ca.!? 40. u: t. elO. .
(c) Ord. L. 4. T. 96. ~. 19.
'(d) alasc. de Parto Cap. 9.. n. 46., Mollo L, 3. T. 12. §. 14.
(8) Ord. L. 4. T. 9S. ~. lS! e 19"
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dar' sem refazer de novo a part.ilha, assim se deve
mandar. (a;

1161 Não é molÍvo para rescindir as parti
lhas o terem ficado por partir alguns bens. (b)

§. 7 o

Do mpplem,ento das partillzas , .e d09 sonegados.

I162 Os bens, que esquecêrão, se ficárão
por partir·, devem ser partidos com a mesma igual
dade que os outros; bem como os litigiosos, ou
illiqnidos quando veuhão a apurar-se~. (c)

1163 Se o cabeca de casal com dólo occultou
alguns bens ao inv~~tario, deve ser demandado
P04 acção ordinaria, e se for convencido de dólo ,
perd o qu.inhão, I que lhe pertencia haver nesses
bens.· (d) .

I Jô4 Esta pena tem lugar não só quando ha
menores in leressados, mas ainda se todos os co
hçrdeiros são~maiores.. (e)

1 165 E .também applicavel est~ pena q~Iando

um co-herdeiro com dólo deixa de conferir os bens,
que tinha recebido do defunto. (f)

1166 Será desculpa rasoavel parà livrar da
}le.na se os bens deixárão. de .ser descritos, por

------------
(n) Lobão AlId. a Mella L. 3. T. 12. §. 14. n. 7. .1
eh) Cod. Civ. Frauc. a.t. 877. I Valasc.llde Parl. Cap. 8. n. /.5.
(C) Sl.yk. Uso lItad. L. 10. T. 3. §. I. I' Valasc. de Parlo t;ap. 8.

n. i8.
(d) Cod. Civ. Franc. art. 1477. , Por serem muilo m<lis graves as penas

da Ord. L. 1. T. 88. §. p. e da L. fio. §. 10. Cod. de Jur. ricl. lluàsi
Jlurica sc atrcvem Õi; Juizes a applical-as. •

(e) Valasc. de Pm-t. Cap. 8. D. 40. .
(1') Guerreir. Tr. 1. L. 1t Cap. V, n. 8.i- •
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~el' questão con,troversa. em <:lireito se o' dev'ào
ser; em tal caso condemnado o réo deveI"' ~ ser
t1al'tidol os bens cOlno se tiverão sido inveI aria-
dos. (a) .

I I (i7 O cabeça de casal não se livra da peoa
por serem passados trinta aonos, porque está m
continuada má fé. (h) -

11'6S P0Fé.JU aquella pena' não- pód ser pedi
da aos herdeiros do cabeça de cas 1 se contra este
nãa chegou a s'er intentada: a ,a,cção, (c)

1169 O J:U]~ de Dil'eito, que tiver feito as
partilhas, é .€(Hnpe tente paTa: cOl'lhee r des1a: acção.
(d)

IJ 1;r,O' A sel1ten<;a obtida P0l' um dos co-her
deiros. aplO'Veita aos outras-, porque a causa é in
divid:lla. Ce}-

JJllS élel1Zaf'Ca õ'es e 'di'visões.

1171 Quando um prédio é dividido em duas
oU.1Ua~1' partes, cada um dos intel'ess dos tem di
reito de requerer a div-isão, e demarcação da sua
parta.

1172 Fi1cscripção alguma pód-c ohstar a-que
se divida a cousa COU1mlUn, ou a q e se demar
quem O~ limites cle- um prédío, ou se rcfornle a

------_._---'----------
pI) Guerreir. ibid. n. 39. c 40. , Bagna Rcs. Cap. 66. n. 335. e sego
(h) Gllcrl'eil'. ibid. n. 11 3. e sego
(c) I11end. 2. p. LL 4. Cap. 3. n. O. , Guerreir. TI'. 1. L. 1. Cai!. O:

n. 132.
(d) Gucl'rcil·. ihid. n. 168. , Pego ri Ord. L. t. T. 87.'S. 7. n. 2.
(c) 'Guerreir. TI'. 1. L, 2. Oap.' 12. n. l~j.
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dcmarcpção antiga se elIa eslá confusa ~ ou se des
opparcc.êrão os marcos. (a)

) 17.'3 Tanto para a divisão como }Jara a
demarcação judicial ueve requerer-se c'taçã~ dos
interessados ou confinantes para nomearem e ac
ceitarem louyados, que vào faz,er aqueHa diligen
cia (h)

1174· Se os interessados não compareCCltll,
o Juiz louva-~e á r y lia delles; e depois de jura
mentados os 1011yados são novamente notillcados
os in teressados para no dia e hora, que se lhes as
signar, se a.charem no sitio da contenda, e verem
o que os louvados fazem. (c)

I 175 O J.uiz sómen te deverá ser presente se
as par es o requererem. (d) .

·1 J76 No acto da divisão devem ter attencão
- ás ser\"o Õ s necessaria; para a fruição da parte· de

cada um. (e)
1 177 Nã.o é licito aos louvàdos fazer di visão

em modo, que uma parte haja d.e tornar dinllciro
á outra, quando por UlU augmento eUl quantidade
se possa compensar aquelle, que fica menos hem
cm qllalidacle. (f)

1 t 78 Em partilha d}agua commum se eUa for
tã.o escassa que dividida continuadamente. seria
inutil, deveráõ dividil-a por tempos alternados.
(g)

--------------.-----------
(-3) Ecrid. á I". Ex. !Loc. jUl~ L p. Capo. 5. n••" 'Vinnio St:lect. L.

1. Cap" 31.. Cad. ~e Pruss.. 1. p. T. 17. 3rt. 373.
(b) L. 7 .• L. s. ~. 1. fi. L. 3. Cad. Em. l:i'g.
(C) Valasc. de Palt. Cap. 11 .• D: 15., lI-~end. 2. p. L.4, Cap. ••

n. 27,
(d) L s. S. 1. Ir. Fin. reg.
ce) "id. o 3rt. 1130. Sl1pril'
(f) Cad. de, PIUSS. 1. PI T. 17. a{t. ai1. e 3-\?.,
(~) L. 5. fi. d~ .-1q. quet. ~~. acst.. .
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1182 Na .divisão do baldio ou maninho com"""
l11um, que os moradores do povo convem se divida '
entre eIles, deve haver attenção não só aos domi-:
ciliados no mesmo povo, mas tamhem aos de fóra.,
q-l1~ naquelle povo tem fazendas, que erão estru
madas com os matos daqueIle baldio. (d)

1183 Nesta ·divisão deverá haver tambem
eonsider~ção ás necessidades de cada visinho, tan
to para o esll'ume, ou lenha, como para a' pasta
gem dos gados; e não attender sómellte ao nume
ro dos fogos do lugar • (e)

. 1184 FeÜa a divisão. se lavra auto assignado'

1 t 8 t l'fas· quando a agua é' alheia, e devida
por servidão, nâo póde o dominante applical-a
a diverso· prédio, nem a diverso uso, que não
seja aquelle , para o qual a servidão foi constituída.
(c)

1 t80 D.epois da agua commum ~er assim re
partida cada com":"'proprietario l)óde empregar a
sua porção ou no prédio) a que foi assignada,
ou em qualquer outro, que nunca fosse regado.
(h)

t 179 Se não constar que uma parte tenha
maior porção na agua dividem a do q ue a ontra ,
deverá9 repartil-a com proporção á quantidade de
terra, que costumu ser regada COll aqu'ella água.
(a)

(:I) L. 25. ff, de Serv, rllst., Lobão Tr. das A{{uas §. 209.
(b) L. 1. §. 16. ir. de Aq. quot. et ut'st. , Arouca á L. 2. de Ru. diviso

n. 09. in fiue.
(c) L. 21. {r. de Servit. I'llst.
(d) Alv. de 27 de Novo de J804. §. 10 .. , Costa de Tlation. rato q, 159.,

Otero de Pasc. Cap. 22. D 14., Ricber. Jur. ulliv. Totu. 3. §. 1185.
(e) Cito DD. Escobar de RatiIJt. TOllJ. 2, c.onlput~ 7. a. G. i I'



pelos louvados e por testemunhas; e é confil'mad6
por sentença do Juiz. (a)

J 185 Da mesma sorte na demarcação os lou
vados crávào os m 1'COS, onde é li cessario, e o
auto deHa declara os sitios, onde forão cravados;
a distancia ele uns a outro" ; se fazem estrema rec
ta, on curva; e tudo é por eIles e por testemunhas
assignallo. (b) -

I 186 A demarcação póde ser feita e~tr~jl cli
cialmen e, mas nunca sem estarem pre~entes os
confinantes, que pos( ser prejudicados.

1 l87 ]) is o fixar marco clandestinamente,
ou o arrancar os e Tistentes sem coml1lmll acordo elos
senhorios cOllfinan' es, são actos criminosos e pu
niveis. C )

1 (88 Ouando em renovacão de demarcacão o
autor contende, que ena deve' ser feita por térra,
que os réos possuem, porque estes se tem alarga
do para fóra da antiga estrema, a acção é então
mixta d reivindicação, e d ve ser discutida ordi
nariam~nte como reivindicação; o Jlliz soLre os·
documentos e 'pr y.as deve julgar onde os marcos
devem ser fixos (d) .

) 189 :Es,tc é um elos casos, em .que convem;
que as testemunhas sejão pergl1ntadas no sitio da
contenda para melhor esclarecimento. (e)

1190 O réo neste caso póde valer-se' da pres
..cripção se estiver cm posse pacifica da terra até

- (:1) Esta é fl pralte do Foro.
(bi L itão Fill, reg. Cap. 3.
Cc) Urdo L. 5. T"_ G7.
(d Brunnerll. ;í L 3. Cad. Fin. reg'. n. 1 f. • alasco de Jur. Emp!l.'

q. !lo n. 21. , Leitüo Fi'! reg. Cap. 13. n. 29.
(c) Cod. do Proc. Frnll.c, art. 32,
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Ol'l.(te 'está -a eitl'ema actual pelo tempo necessano
para prescrever. (a) , .

( í 9 I O J~liz póde tambem condemnar o réo
á pagar os rendimentos da terra, que trouxer USUl'

l)ada 'con~ má fé. (h)
1192 Quando'* os antigos limités não podem

ser conheciaos, e é obscura a posse pacifica de
cada um dos confinantes, decide-se a questão
fl.1andando dividir em partes iguaes o terreno do
litigio entre elles. (c)

1193 Os gastos da demarcação, ou da refór
ma della, bem c"omo os de qualquer partilha, de
vem ser ÍJagos por todós os interessados á pr'opor
ção. (d)

, 1194 Para poder intentar uma ou óutra acção
é preciso que o autor seja proprietario da cousa,
ou pelo menos CJue tenha titulo habil para a poder
prescrever. (e)

's E C ç A Õ lU.

I

Dá Soetedade eiltre pessoas de uma familia.

Il95 Quando'a mãi convive com os filhos
maIOres, ou o pai 'com 'os filhos ema~cipados, ou
os irmãos 'maiores uns 'com 01.ltr:os, habitando a
mesma casa, possuindo os Len8 partidos ou por

-------------------------------.-.-----------------------
(a) L. fino Cod. Fin. reg • • ' Cod. dc Pruss. L p. T. 17. ·:lrt. 374.
(U) L. ~. §. 2. fI'. Fin. rt'-f{.
cc) C0d. ac PI'ÚSS. 1. p, T. 17. arte 37!J. e 3S1,
Cd) Cito Cod. arl. 384., Arg. da L. lin. §. 9. Cod. de JllI', deliô.
(c] L. 7. §. 2. ff. Gamm, dil'. I L, 4. §. 9. fi', Fílt. res.
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partir em commmll ,- ajuntando tod:os para q. mes
ma boba, e gastando dclla, sem. üns cQll1 o,utros
~1Zerell1 contas, reputa-se ~una soc.ied~de tacita
enlre eHes. (a)

Il9ú Se m~l çlcst~s sociqs 120mpra a.lguns bens
em sen nome, e com o seu dinheirp, ~~o seus, e
n~o é obrigado a coml1l~1~icé}l-os co~n ()~ CO!l1pa
nheiros (L)

[97 Se os compra em seu nome com O' di
nheiro comm~lll, s~o seUs.7 mas é resp09.savel aos
comp.anh~il'Os pela respectiva P?-ft~ dq dinl~e~ro e
juro del!e. (c)

1 I 93 S~ p.a pre;sumpções daqueJle soeio ter
querido coplll1Hn.ícar com 0!s cqmpanheir9s QS bens
comprados, fi.cão sendo CQl}1l1111JlS. (cl)

I J99 Em r.egl'p. p~·esp.rne-~e q~te o ~ocio eOllt
prou eo~n dinheiro seu, quando n~o. ~la pfo;yas,
pu conjeetl1,rfls fortes de q~~e era eomD:l.t]lll. (e)

1200 As despesas, que um soeiO' deste~ fI}-z
el!l seu proveito, e .as divjd.as ~ qu_e cqntrahe em
seu lteneficio, e não ,da s.ocieda,~,e, 1jão por sua
~onta. (I)

120 ( A este soeio, qne eOl1trahi<;> as d.iy~cl~s

.e~Jl ~eu npme, incW11Re provar qne forão jnverli
das ..em pl~o;veito dos outros, se .eontender qne elles _
contribllão para eHas. (g)

--------~-----~-~~----

np Aro\.!ca A !Ieg. 87., Gucl'Í·cir. TI'. 2. L. G. Cap. 10. n. 37., to-
·hão Obri~. recip/'. ~. 76.2. . ' .

(b) l\licbal. de Fmi/'. p. 2. Cap. 8. n. 2 J. , Lob:io supra §. 770.
CC) Pe~. For . .Cap. 5. n. 205 , Lobão ibid. §. 771.
(d) CaJd. dc Em(Jl. Cap. 7. D. 7. , Lobão Dó,. ,.ecipr. §. 77?-.
(C) l\1.ichal. de l'lall'. 1" 2. Cap. 9 , Lobão snpr §. 773.
{f) Michal. ibid Cap. 11. n IG., LoLão ibid. § 7i5
(g) Felic. dcSocicl: Cap. ao. U. 11., Lobão ibid. §. 775. N. fi•.

A.... i.
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. 1202 As IJerdas, que acontecem aos bens àe
um dos socios por caso fortuito, são por sua conta,
porque nesta sociedade não se communíc'-o os do-
mínios. Ca) "

t 203 Porém as perdas ou dm;nnos aconteci.....·
dos nos bens de um por causa da sociedade, ou no
uso comml11n dos socios devem ser-lhe indemnisa
das pro rat«t. (h)

1204 Na dissoluc50 desta sociedade se todos
os socios trabalhavão,' os fru tos existentes' são di....
vididos em dous montes; um é repartido á pro
pOl~ção dos bens de cada socio, o ontro é rq)urti
do por cabeças pelos trabalhadores. (c)

1205 Se um socio tinha filhos maiores dé
doze annos" e menores de dezoito, os quaes lam
bem trabalhavão, costuma iazer-se-Jhes meia parte
por cabeça: até os doze annos não se lhes faz
monte, o traba ho, que fizerão, fica pela lllanten-
ça. (d) ,

1'206 Se os bois do trabalho erão de um so
cio, costuma deduúr-se uma parte.do monte rus
ticaI para o dono com respeito ao trabalho, que os
b{)is fazião. (e) .

1207 Se os bois, ou outros animaes de um
socio augmentárão de valor com o trato e pastos de
t dos os socios, o lucro co~ uma repar~ir-se em
dous montes, um para o dono dos animae~, outro
por cabeças por todos os socios. (f)

--------------------
(a) "id. L. 13. §. 1. Ir. de Pracscr. veró., Lobão 0/;,.. 1et:1iJl'. §.

77G.
(h) Lobão ibid.
Cc' Guerreir. Tr. 2. L. G. Cap. 11. n. 12.) Paiya e Pona 01jarl~

Cap. :lo D. 81., Lobão supro n. 777.
(J) Lolliio ibid. §. 778.
ce) Lobão supro §. 7Sl.
'(r) Lobiio ibid.
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J208 Se os socios traz.em terras por arrenda
mento, timdos os dizimos e pensões, os frutos
restantes costumão repartir-se por càbeças pelos
socios, por ue neste· caso não ha a fazer monte
dominical. (a)

1209 ue os irmãos ou socios são pessoas no
bres, que nem. trabalh, o na agricultura, nein ne
gocião, a vartil a dos frutos na dissolução da so'
ciedade faz-se com respeito ao direito dominical
dos socios, sem fazer monte ruslical como entre
traJJalhaclores. (h)

A PP E lY DIX.

TITULO VUL

Dos. Criados.

12 (O São como accessorlos ele uma família
os criad'os, e os escravos nas l)rovillcias) ClU que
são tolerados.

S E C ç .A Õ l.

Direitos e obrigações do ctlno -' e do criado.

121 I É uma especie de locação o contrat'Q, .
entre o amo e o criado, pelo qual este se obriga

------------------------------- ,----------
(a) GuelTeir. Tr. 2. L. G. Cap. 11,. n. 43. , Lobão supro §. 78:J.
(b) Lohão iJ)id. §. 78S.
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a servir <}.queUe por certo tempo, em algum mis
ter, por certQ ~al;Hio: por tanto em falta de Lei

- ~'egenl este negocio.!1s Leis da locação. (a)
1212 A mulher casada nfio póde sem autori

dade do marido tomar, ou despedir criados 0~1

.CJ'j~<;lª~ ~ (p)
1~ 13 Não póde tambem asso~dadar-se como

criada ~ ou comQ ama de leite sem consentimento
qelle. (c)

12 (4 O pai, qne tem patrio poder ~ póde
rescindir o ajuste de soldada, que seu filho on filha
fez com o amo sem sua approvação. (d)

121 5 O ttltor pode tambem rescindir o co.n
trato de soldada, que o inenor fez com o amo,
sendo este da mesma terra, em qne o tutor reside,
sem a11provação do mesmo tu10r. (e)

1216 Se amo era de diyerso lugar, e igno
rava que o criado tinha tl tor, sómente se rescin
dirá o contrato se houver alguma lesao. (C)

12 {7 Ouando entre o a.uo c criado I ão foi
declarado o'tempo do serviço, entender-se-:-ha es
te ajustado por anno. (g)

12 (8 Porém se o uso do paiz for asso dada
rem-se os criados daqllella qualidade por mezes ,
só um mez se entenderá ajustado o (h)

1219 Se o amo e criado nâo aju;stárão soldada
certa, lUas foi tomado o criado a bem fazer, enten-

-----------~---------~----------------~----
(a; Lo lD. §. 9., L. 22. §. 2., L. 3~L ff. Loeat., Stryk Uso Alad.

L. l. T. 5. §, 12 •
. . (b) Cod. de Eruss. 2. p. T. 5. art 2. c 4.' .

(c) Cito .Co~. jbib. art. 7.
(d) L. 3. pr fi'. de Liber. cxlu'b., Cod. de Pruss. supro art. II.
Ce) Ord. L. 1. T. 88. §. 18. .
(f) Cito 0rd. no fim. I

(Ft) ,Arg. da Ord. L. L .T. 30. l?l'. e T~t. 31.
(1) L. 34. lf, deli". Jur. FaC/t. Ord. L.1. T. 132. ~ ..L
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de-se aju.stado que o ser iço dó ci'iado será esti.....
mado por louvados do paii. Ca)

1220 As taixas das soldadas estabelecidas na
Lei são -applicaveis sómellte aos criados e criadas
da Casa Real, e não aos de outrás casas, onde se
não gaubão honras por ser criatlo. (b)

122 L A menores de sete annos não se julga
soldada alguma se o amo lhes dá o sustento; :bem
1ambem aos iuenoi'es de dóze i:ninos se o amo lhes
dava vestido e sustento. Cc)

122'2 Para se presumir contrato de soldada
é preciso que 1lCiuelle , que a peJe, fizesse serviço,
que costuma fazei:' tini. criado; e .que áquellé, a
qU"Jll é ,edida, costume ter criados, e tivesse pro-
YCItO no" serviços prestados. (o) -

. 1223 A m: i, que convive com os filhos me
nores, nã 1 es deve soi~adà se não foi convencio
nada, ainda que tIaLalhassem nos bens C0ll1111Uns.
Ce)
. 1324 Qnanclo ó éri"ado não foi tomado para
deterJUina~o sf'rviço deve sujeitar-se a qualquer
especie de traballlo, qne o amo lhe mandar, 'e
q\le 'nâo seja i"tnpí'op'rio de criados laes. (f)

1225 f"ão deve o criàdo obedecer <io amo se

-----"-----------------
(a) Ord. L. 1. T. 29. ."
(b) Vid Ord. L. -I. T. 31 •.Nota do Seno Q1il'eira 110 R~p~rt. da Ord.

Bit. - Soldada dos Escluleil'os , etc. - .
(<;) Ord. L. 't. T. 31 §..8. , Alv. de 31 de Janeiro de 1775. §. 4-.
(d) Gama Dcc. 216. e 360., Pego Tom. H. áOrd. L. J. T. 88. n.

13L , Lobão Acc. Sumo §. 420.
fe) Arg. da O'rd. L. 1. T. 88. §. 13. É iridizivel o \'el.<lme, {lue os ex:·

linclos Juizes d'Orfãos fazião ás viUV:lS a esle respeilo pa.ra supprirelll a negli
gencia de assoldadar os menores, que a Lei I~es iJnpunha oDl'igação.

(f) Ord. L"L T. 31. §. 12. iu liqe, Cod. dll P1USS. 2. p. T. &.
~.rt.. 57.
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.. este lhe mandar fazer co lsa iHicita o 1 deshonesta;
e se a fizer; não se livrará do castigo, ainda que
prove o mandato. (a) .

1226. l\lovendo-se questão entre os criados
a qual delles pertence fazer certo scrviç,o, ao ai 10

pertence o d~cidir. (h) .
J2~7 E pcrmittido. ao amo não só reprehen

clel~, mas ainda castigar os criados mancebos 11 0

deradamente a fim de os corrigir de vicios ou máos
cos tumes. (c)

, 1228 Toda a rcsistencia .activa ,. que o criado
faça ao amo, a não s~e para removel~ (} pel'io'o e
ininente da sua vida, saude, ou honra, é crimi
nosa. (d)

J.229 Em regra repntão-se aleivosas as offen
sas, que o criado faz a seu amo; bem como os at
tentados coutra a honra de sua mulher, e pessoas
de sexo da família e casa. (e)

1230 O criado deve servir o amo com toda a
fidelidade e diligencia; e é obrigado a indemnisíll'
os damnos, que lhe cansar por ~ólo, ou culpa
gross...,il'a. (O

. 123 t Se causal' o c1amno, obrando elil con
travenção a uma ordem posüiva do ~mo, ou se
foi ajustado par certa especie de trabalho, que
suppõe 1 ma applicação, ou habilidade parlicular ,

(a) L. G. §. 3. lT. Nandat. L. 157. rr. de Reg. jur., Stl'yl< Uso
Mod. L. !l. '1'. ~. §. 7.

(b) Cod. ele Pruss. supro arL. G1.
(c) Ord. L 5. T. 30. §. L, Cod. de Pruss. supro art. 71., Leise,l'

Jus. Geol·g. L. 2. Cap. á. n. 44.
(d) Coei.. de ]11'/l5S. 2. p. T. 5. al't. 70.
(e) Ord. L. 5 T. 37. pr.
(f) Cod. de [J,U s. supro al't. 04. c 05. Parece muiLO rigorosa a opinião'

de Barbosa á Ord. L. 1. T. 35 n. 2. eclcSilva iliiel., queiudisLÁucta
~~~enLe julgão fcspousavcl O criadu pOI' culpa~lcvc.



-20D-

em tele,:; casos será I'cspomav ,1 Uil"5mO pela 211::iP

lere. (a)
1232 É culpa' grave o criado não obsLal' ao

damno, que ou os eutros criados, ou um tel'ceiro
queirão fazer ao amo, pod~ndo-o repellir; bem
como não lhe denunciar o dépnno eminente. (h)

123.3 O amo· póde descontnr na soldada o 
valor do damno, que o criado 'lhe causou . (c)

1234~ :Borém ,para ter acção 'contra o exiaJo
deve protestar pela sua indemnisação no acto, em
que aCluelle se despedir' do serviço, e se aparte de
sua casa. (d)

]235 O damno, que não foi causado direc
tamente p~lo criado, mas por outro, a quem o
~riado não denuncio1-l, sómente 11le póde ser de
mandado no caso de ius@lvabiliclacle do principal de-
vedor. (e) . ,

1236 O c11iado não póde pôr supplente, que
faça ,as suas vezes sen.l ]?ermissão do amo. Cf)

. 1237 Se pozer em seu lugar um incapaz ou
infiel, conhecendo elle o achaque é respollsavel
pela perda ~ 'qlle este cal~sar. (g)

1~38 n amo é ohrigado à dar ao criado o ali-
o mento suUiciente segundo o uso do paiz, a não ser
ajustado a sêco, e dar-lhe o vestido e soldada pro
lllettida no tempo de seu, vencimento. (h)

---------------_.--------------~-----------------------
(á) Cito C~d. de Pruss. arte 6'6. e 67,
(b) Silva d Ord. L. 4-. T. 35. n. 2. I Cod. de Pruss. supro n. 70' e

'71. •
(c) Cito Ord. L. 4. T. 35. pr;
(d) Cit Ord. Não protestando então não pôde mais demandar a inclenmi-

sncito. '
Ce) Cod. de p,.uss. supro 3rt. 72.
(f) C~d. de Pruss. 2. p. T. 5. art. 62.
(g) CIt. Cod. art. 63."
(h) Cito Cad. arte 82. e 83, J Lciser Jus. Georg. J~. 2. Cap. ~ .. n. 32

e se,.
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.,1

:1'243 Não deve o amo soldada ao criado do
tempo, que este teve molestia , que o impedio de
t zer serviço. (e) .
. '1244 A causa de soldadas bem como a de
jornaes é sUUlmaria, e não sofre que se aUegueni
pl'ivi legios ele foro., (f)

1245 Nesta causa se o amo allega danino,
CJue o criado lhe fez, o qual requer seja abatido· na
soldada pedida, deve provar aqlleHe elamno no
espaço de quatro dias; e se pedir mais tempo pa
ra a !)rova, deve pagar primeiro a soldada. (g)

12'.'39 Devc tambem' conceder-lhe o tempo
llecessat'io .para ir á lUissa, e para cumprir as ou-
tras obrigações de Christã,o. Ca). ., '

1240 . ão deve o amo encarregar ao criado
serviço sllperior ás suas forças, uem dÍverso do.
para que 'o tomou. (h) .

124·1 Se 'o criado contrahir molestia por cau
'sa do serviço il1lpropri~, que o amo imprridente
men te lhe mandou fazer, é este ~brigado ',a pagar-
1he o curati voo Cc) .

I 242 Ol1tl~a qualquer molestia, que sobreve
nl1a ao criado, eleve o alUO provisionalmente man
Ual-o tratar em quanto não s~bl~evem as pessoas
da famllia do criado', que se entreguem deHe; ou
em quanto .não poder ser mandado ao Hospital.
(d)

--_._---------~-~~-~~~

(:1) CiL Cod. art. 81-
(iJ) Cito Cod. art. 85. .
(C) Cod. de Pmss. supr. 3rt. 8G., Léiscr supro n., ~l. J Al;g. da L.

30. §. 2. ir. Local. .
(d) Cod. de PIlISS. ib. art. 88. 8!J. e 90.
(e) Silva d Ord., L. 1..T. 2!J. pr. D~ 21., Lobão Ac~. Sttm: §. H7.
(f) Ord. L. 2. r. L ~. 20. C L. 3. r. 30. §. 2. I
(g) Ord. L. 1<. -T. 35. §. 1.



1246 Nas soldad~s de' gente de mar, ei~ qlie
o antor jura a soldada, ~l!~ lhe é devida pelo ca
pitão ou mestre do n~vio, não é o réo ouvido sem
depositar. (a) \ . . '. '-, \ .. ' .

(12!~7 ~o amo.:.é admittida prové). Semi}1]ena
do Í)agamento das :s,o.ldiHlas ,. jl1I;andQ oU'~ros criª-. os:
ou i~miliares, .que lh~ vir~lo. da~\ di1111eir(il:~~o.F~a-:.
do a conta deIlas, e Jurando o amo supplçtQ,ma,,:
ll~ente até. á .quantia .de tr~nta .ll1.q reis. (h) ...
. 1248 SendO" maior a quan~ia um recH)O ~ .ito'·
e assignado 11elo criado se elle sabe esú.é\Te~' '/lOLl..:

feito por outra pessoa a l:OgO delle, e assjglJ.lado
por outra testemunha vale çomo ~scritura .pública.
Cc) ."

I ] 249 . Se o amo é já faJIeciçl.o." a dedal'ugão "
que fez em seu testamento de; ter pagado as: solda.,..
das, é prova sufficiente se o amo. el'a pessO;a ·de'·
pro}Jidade. (cl)

1250 Se o amo deixou no tes'Eaillento legado.
-ao criado, e n~lO declarou que 'lho deixava àlém
das soldadas, entende-se deixado á conta deHas ;.
porque se presume antes ter querido pagar o que
devia do que elar o que não de, ia. (e)' . : , .

1251 'Em olltro lugar ,fica dito que o criado
de maior idade. deve dem~ndar Çl.s. soldadas dent1'o,
de tres annos depois que saIr de casa do .<llDO., i 'se.
esté!ya ajustado por anno; e dentro d tres ll1",zes
se estava ajustado a um. tanto por mez. (f)

-----------~~~~~~~-~-

. ,
&.":~~;~I:'''~' r, .. · ... ·I-,·r.1 ;

r.";
I '

;., '; I l • i ~. .,

•
(a) Ord. L. I. T. 52. §. 12.
(h) Ord. L, 4. T. 33. pr.' .
(C) Cito Ord. T. 33. §. I.'
(d).C.iL. Ord. T. 33- .. §. 2. ".'
(e) Ord. L. L. T. 3.1. ~.LL; _ _ _.- --- - - --
(1) On1. L 4. T. 32'1)1', e.§.•1., ido O TOIll,'1,.alt. 1318.' e':d20~

, .' En 1: .. ' :
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§. 1 o .
To criado.> que neLa acaba o tempo.

1252 Se o criado tomado por certo tempo é
ex.l ulso "pelo amo senil. jus:ta cansa, é este obriga

'elo a pagar-lhe a soldada por inteiro do alUlo_ajus
tado.. la)

1253' Se o amo'o lança fó.i'a com justa 'causa,
deve sómente pagar-Ih~ soldada pro rata até 6 dia
da despedida. (h)- ,

- 1254 São causas justas para o amo despe~ir

o criado antes de findo o tempo: ,
1. n Se elle offendeo o amo, ou a sua fami

lia p"or vias de facto, injurias, insultos, ou 'calum
nias; ou se cUe mámente procura excitar discor
dias na familia: (c)

2. n Se elle é desobediente ás ordens do amo:
3. n Se elle pm' vias de facto, insultos, on

inj urias resiste ao encarregado da casa, que tem
in 'pec. ão, se os criados fa-zem a sua obrigação:

~. ri Se elle induz para o maIos filhos da ca
sa, ou entri"tem com elles umá amizade. susIJeitosa :

5. ri Se elle ~foi achado com l'oubo, ou outra
infidelidade paTa.coJil o amo; on se ensina aos ca
maradas similhanles ,ieios :

(j. n Se elle tOÍuon emprestado dinheiro, ou
outras e011sas em 110m~ do amo sem este o saber:

7. a Se' elle ss tem hahituado a passa/as nou
tes fÓl'a de casa sem o anlO saber ~ nem ftsle lhe dar
liccnca :

. 8. 11 Se depois de aclvertido um~ vez continúà o
criado a ser desaeautrh.do com o lume ou é'oL11 a luz:

(a) Ord. L. 4. T. 34.
(b) Brito 'ao Cap. Propler slerililalem de Locat. n. 31.
'e) Cod, de P/1/ss. 2,_ p. T. 5, art. JJ /lo
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. . 9 ..a Se por negligencia deixou pegar <? fogo,
ainda que não foss6J advertid~ antes: . '. '

. 10. n Se por sua má conducta cQntral~io mo"':'
lestia eqntagiosa ou nojenta .:

11 •n Se foi preso. e detido na prisão 1Jor mais
de oito dias:

12. a Se com certificados falsos enganou o
amo para o tomar por criado: .

t 3 ~ n Se a criada veIi.l a conhecer-se pejada. Ca)
1~55 O amo póde tambem despedir o criado

antes de acabado o tempo do ajuste ~ mas conce
dendo-lhe tempo para eIle procurar o seu arranjo
nos casos seguintes:
. 1. o Se o criado -tem falta de talento para o
serviço para que foi tomado :

2 • o Sê elle sem licen.ça do amo sáe para os
seus divertimentos, oú se costuma gastar mais
tempo por fóra, do que o necessario para fazer o
que lhe foi mandado, ou se de proposito é negli
gente no .serviço :

3. o S.e o Cl:iado é dado ao vinho, ou ao jo
go; ou rixoso com os companheiros, e não toma
emenda depoi~ de reprehendido. : .

4. o Se depois de ajustado o amo ycio a pa
decer.quebra na sua fortuna" e se veja por isso o
brigado a despedir. os criados, ou a diminuir o nu
mero'. (b)

1256 Nos casos do arte antecedente o amo
deye deixar acabar o trimestre comecado. ao cria
.do, qne estava por ann~; ou o mez' começado ao
que estava por mezes, ou pagar-Ihe-ha este tempo
por inteiro se o quizer despedir immediatamente. ( c)

(a) Cod. de PriLss. supro lUto 117, até 120.
(p) Cod. de Pruss 2. p. 1'. 5. arte 140. a 143.
(C) Cito Cod. art. 117.
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,t 257 Se ocriado fugir de, çasa do amo Sem
causa justa antes de acabado o tempo do ajuste ,
a requerimento do amo será preso e consb'angido
pela justiça a ir acabar 'o tempo, Cu) '.

I ~58 Além disso, se o criado tiver recebido
a soldada sel'á obrigado a acabar' de servir o tel11
lJO, que lhe faltava para á vencer, e ontro tanto
t.empo. (h)

, Se a não tiver recebido, sómente será obriga
do a servir de graça tres mezes depois de findar o
anno do ajuste • Cc) ...

1259 Se o criuclo for menor ~ e fugir, servi-
I ' 1

rá o amo ouh;o tanto. tempo, quanto <> que anelou
fugido, de graça, com tanto que o cástigo não ex-
c"'ecla a seis mezes, (d) "

1260 O amo não é obrigado a acceitar o cri.a
do menor, que lhe fugio ~. se lhe não for e,ntregue
dentro de um mez depois da fuga; se dentro do mez
se appresentar e o amo já o não quizer, deve-lhe
pagar soldo a livra até o .tempo, que {) sen io , Ce)

t 261 São' cau~as Justas para o criado deixar
o amo antes de findar o tempo do aj uste :

t , a Se eIle este, e em perigo de vida pelo
máo tratamento, que o amo lhe fez:

2. • Se o amo o tiyer obrigado a uma fadiga
exceSSlVa c extraordicaria, ainda que sem perigo
de ,ida:

3. a Se o amo tiver tentado induzil-o a ac
tos contrarios ás Leis ou aos bons costumes :
--.------------------------~-----~----------------_.-

(u) Ord. L. 4-. '1', 34., Leisel' Jus Geol'fJ. L' 2, Cap. 5. D, 31.
(h) Ord. L, ~. T. 31. . ,
(c) A Ord. L. /t, T. 3~, iguala estc caso ao do criado tcr recebido a solda

da anlcs de sc evadir; mas deve haycl' diJferença, porque estc caso é menos
grave. -

(d) Ord. L. I. T, 88. §. 17~
• (c) Cit, .§, 17.



-215-

-1 •ft Se o amo o não' tiver protegido contra
.igllaes tentativas de pessoas ,da famina, o.u que
frequentão a casa : . ,

5 • a Se' o.amo lhe refllS~ dar os alimentos
'necessarios ou ó dinheiro preciso para eHes. :

6 • a Se o amq quer mudar de d-omicilio ~ e ao
criado isso lhe 'hão 'convem : .

7. a Se o. criado po'r molestia , que lhe so--
hreveio, não póde continuar a servir. Ca) ,

1~62 O criado póde tambem despedir-se an
tés de acabar o tempo 'do ajuste, lUas dando tem
po ao amo pai'a proCurar' ~utro u.os casos segt;tintes :

1. •o .Se o amo Jhe nao, tel~i pag~do exactamen
~e as gages 2rometlidas. n~'seu v~ncimento : .
. - 2 . o Se o élJUO por: sua pnvada autorIdade o

expoz a algum insulto publico:
3 •o Se o criado por casamento, ou por ou

tro modo achar occasião vant~j9sa de se esta~elc

ceI', a qual perderia acabaneo o tempo. (b)
1,203 ·Se o pai ou inãi do c.riado por causa eJe

mudança eu}, seus nee;ocios superveniente ao ajuste
vem a precisar do filho para seu governo ~ ou se
o ~riado vem a precisar de fazer longa- viagem para
tratar negocips seus, póde requerer o ser despe
dido, procurando outro criado capaz ~ que supra
as suas vezes pela mesma soldada • (c)

] 264 No caso do criado ter deixado o amo antes
de findo-o tempo sem justa causa, se o amo o não qui
zer mais em casa, póde toniar outr...o êm' lugar deHe,
e. este fica responsavel a pagar o excesso' de maior
salario ~ que o amo tenha a dar ao novo criado. (d)

(3) Cod. de Pruss. 2. p, T. 5. 31'l. J32. olé 1.39.
(h) CiL Cod. ib. 3rt. lH. 145. e 146.
(C) Cito Cod. de Pru.JS. art. 148. c 14!J.
(d; Cito Cod. ~rt. 168 •• Silva ti Ol'rl.:L~ 1. T~ H. n. -to

------------------------------------------------------ ---------~-_ ..
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J 2G5 I::)c o criado c~q)Ldt;O sem justa causa
aclwr logo novo amo" que o tome por maior sala
rio -' o amo v,elho sómente é responsavel a pagar
lhe os dias ou tempo, qlle esteve desacommoda
do. Ca)

J266 l\las se o novo amo lhe der menor sol
dada, o amo velho deve pagar-lhe e&ta diminuição
correspondente ao tempo do seu ajuste, e 'os dias,
que esteve desacommodado • (h) --

1267 Qua!quer pessoa, que, toma criado de
- outrem, que tenha ~)Uído, sem acabar o tempo do
- ajuste -' logo que g saiba deve lançai-o fól:a ,- por

que é uma especie- de injuria reter o criadg alheio,
ou persuadil-o a que fuja ao amo.. t c) ..

1268 Se o amo morrer antes do criado ter
aca.;hado ó tempo do ajuste, e os ~erdeiros o não
quizerem, devem despeda-o' J pagando-lhe mais
tres mezes de soldada, se tanto ou mais faltarem
para acahar o anno. (d)

1269 Se acooado o tempo do ajuste, nem o
criado se despede, nem o amo o impõe, presume
se renovação do contrato pela soldada anteceden
te. (e)

_ 1270 Porém a prolongação. do contrato em
criados da Cidade ou Villa sómente se entenderá'
ser por tres mezes -' e dos criados de lavoura por
um anno. (f)

.-.••.....•--...._-_..........•......•...........•......••..•.•.......--.-
(a) L. 19. §. 9. ciO. fF. Local. t Silva supra R. Ii. e T. 35. n. 5.
(h) ::silva ib.
(c) Ord. L. 4-. T. 30. §. 1. 2. e 3:. Stryk U,s. Mod. L. 11. T. 3.

§. 2. .
(d) Cod. dc Pruss. 2. p. T. 5. Brt. 10&. .
cc) Bl'llnncm. li L. 13. fF. Local. n. i!.ª. t v.QCt ad Pand. L. 19. T• .:l.

n. 10.
(r) Cod. dç fluss. snpr. lU't. S1+. -



~

1271 De resto o amo, (jllC não é contente do
criado, qne tem por almo; 011 o criado, qnc 1l~0

quer servir acabado elle; deve desjJcdil-o, ou
despedir-se' trinta dias antes de acabar O anno.
(a). .

1272 Todavia o criado no fim do anno de
ve servir por outros tantos dias mais, quantos os
quc tcve de molestia, ou de. impedi.mento, IJelo
qual não pôde fazer serviço ao amo (h)

i273 O criado, acabado o tempo do seu
serviço, tem direito de pedir ao amo um attes
tado do'seu bom serviço, o qual lho deve dar con
fórme á verdade. ( c)

J274' Se o attestado convier imputações fal
sas, que obstem ao adiantamento do criado, este
póde req~lerer just~ficação com .citação do amo,
e mostrando-se ser mal fundada a imputação, o
Juiz lhe mandará dar um certificado á custa' do
amo. (d)

1275, Se o amo tendo conhecimento da infi
d<,;lidade, ou vicios gí'osseiros do ,criado, attestar
o contrario, é responsavel pelo damno ~ que em
consequenclU do attrstado possa resulLar a tercei
ro. (e)

----=------...----.--.-._----~-~

(a) Arg. da Ord. L. 4. T. 23. §. 1. O cilado Cod. de Prussia art. 111;
marca seis semanas para os criados da Cidade 1 e lres mezcs aos criados da
cafllpo.

(h) Este é o costume do paiz.
(c) Cod. de Pruss. supro art; 171,
(d) Cito Cod. art. 172. e 173.
Ce) Cito Cod. art. 174.

Cc.
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S E C ç A Õ lI.

,

Dos Aprendizes.

)276 Os aprendizes de officios mecanicos
, .são como criados do mestre; o qual se obriga a

ensinaI-os em certos annos, por certa paga, que
o aprendiz ,ha de dar-lhe; ou sómente pelo traba
lho, que o mestre espera lhe faça o discipulo con
fórme se ajustão.

1277 Este ajuste deve ser feito com appro
vação do pai do aprendiz, ou de seu tutor se
elle é menor; o tutor o deverá fazer com deli-
beração do Conselho de Familia. (a) .

1278 O aprelluiz deve obedecer, e respeitar
o mestre como o criado o amo. -

I ~19 Se o mestre é negligente no ensino,
o aprendiz póde rescindir o contrato, e demandaI-o
por perdas e interesses. (h) .

1280 O mesmo é se o mestr~, ou lhe não.
dá os alimentos necessarios -' ou o castiga cruel
mente e sem moderação, occasionando por isso
o seu aborrecimento ao oflició. (c)

1281 1\1as se o aprendiz sem justa causa fo
ge ao mestre antes de acabur o temJ)o da aprendi
zagem, póde ser demandado, O~l o seu fiador
pelo mestre, não só pela p<lgH promenid<l -' mas
tam]JeUI pdos interesse:;, (l11C cHi: c:;per<\\'u haver
dos seus serviços se cumprisse o. contrato. (d)

---....-.-----_._------------
(a) Ord. L. 1. T. 88. §. 16;
(h) Silva á Ord. L. 4. T. 29. pr. D. 31. t Paiva e Pona Or/mlOl. Cap.

to. D. 31.
(c) Pego á Ord. L. 1. T. 87.:§. 16. n. 4. e sego
(d) alasc. Cons; 155. n. 3.
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1282 É costume do [\eino os aprendizes
de 'alguns officios pagarem ao .Mestre o ensino ~ a
lém do tempo de serviço, que devem trabalhar pa
ra o mesmo mestre; em outros não dão outra pa
ga mais ql,le o trabalho do tempo do ajuste; o
uso' do paiz é o que regúla na falta de convença ~

(a)
128.3 Quando algum menor é posto a apren

der offieio,. deve fazer-se escri türa pública, em
que o orGio e seu tutor se ohrigue a cumprir o a
j uste sob-obrigação dos bens fio orfão; e o mestre
se obrigue~t.ambem a dai-o ensinado. (b) .

. . ' . '. ~

S E C ç A. Õ III•

.
Dos Escravos.

1284 Toda a pessoa nascida nas provincias
de Portugal, Algarve., Ilhas dos Açores, Madei
ras e Porto Santo é de condição livre, qualquer
quê seja a sua côr ~ ainda que seus pais fossem es- ..
cravos. Cc)

1.285 Os escravos negros d'Africa, ou Asia ,
eis que desembarquem em Portugal, ou nas so
breditas Ilhas, conseguem a liberdade natural,
e os Juizes das'Alfandegas lhes devem ex qfficio.
dar 'Carta de liberaade, logo que os navios de
.,em entrada. (d)

----------------- -..
la) Cabed. Dec. 162. n. 4. -

f
b) Ord. L. O. T. 88. §. 16.
e) Alv. de 19 de Setembro de 1701. ,_ Alvará de 16 do Janeiro do)773.
d) Cito Alvarás. .

Cc J.
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1286 Exceptua-se o caso, em que os escra
vos venhão no navio como marinheiros, ou como
moços do mesmo navio. (a)

1287 São provisoriamente conseF-vados na
escravidão os escravos negros residentes nas colo
nias da Africa,. e nas .Ilhas de Cabo-Verde -' ,e
outras adjacentes á Africa. (b)

)288 O senhor do escravo não o deve tratar
com maIS dureza, do que se fôra criado de condi
ção livre • (c)

1289 Se castigando o escravo o ferir grave
mente, deve ser punido do mesmo modo, que se
ferisse um criado livre. (d) ,

12UO Quando o senhor requerer ao Juiz pri
são do seu escravo para o corrigir, se a culpa for
leve, não deve o Juiz consentir que se lhe lancem'
ferros, nem que seja recluso em cadêa mais rigo ..
rosa, que a dos réos culpados. l e)

1291. Durante a prizão do escravo o Juiz lhe
deve arbitrar o mantimento, que o senhor deve
entregar ao carcereiro para este lhe ministrar.
(f)

t~9.2 Qualquer que seja tratado por escravo,
não o sendo, a todo o tempo, e sem lhe obstar
pl'escripção algtima, pôde requerer ao Juiz do do
micilio o julgue pessoa livre. (g)

----------------~------

(a) Alvará de 10 de Marco de 1800.
eh) Assim se observa. •
(e) Cod. de Pruss. 2. p. T. 5. art. 20<\. e 205.
(d) Ord. L. 5. T. 36. ~. 1. in, fme.
(C) Decreto ele 30 de Setembro de IlHJ3.
(I) Alv. dc 3 de Dutubro dc 17!J8. "
(~) L. de 16 de Janeiro de 17lilJ., L. fino Cod. de, Long. temp.~pl'aes.

clipt.
'.
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1293 'Em contrario a posse pacifica da liber
dade ,por ~~l.l1pO Ide dez annos, á face daque)le,'
que se 'diga senhor de um escravo ~ obsta áquelle
se intentar reduzil~o a escravidão ' (a)

1294 Se alguem difiamr a oulro'~ dizendo
que é seu ~s,cravo ~ ou liberto, póde 'ser citado
para o .foro, deste diffamado, a fim' de fazer cerla
a diffanlação em termo razoavel, pen~ de ser con-
demnado a ,perpetuo silencio . (h) -

1295 O mesmo, é' se a diffamação c01?siste
em outr~ qual'quer, qualidade relativa ao estado ou
condição ,d~ pesso(l ;', como se diss,er, que um tal
é cas~do, pai ou filho de ou tro, espurio, inces-
tuoso, ~lerig~ ~ , ,ou fra'd~.. (c) I • • ,

)296 O senhor do escravo póde dar-lhe a
'liberdade, ou por disposição de ultima vontade,
~u por"doação pelo mesmo modo que póde doar
os :se:ti~ 'moveis, (d)

1297 Esta dOà,ção da liberdade p6de ser re
vogada' pelQ senhor se o liberto lhe for' ingrato.
(6)

, 1298' O escravo forro fica sem infamia algu
ma , e sem nota de liberto. (f)

,J29-9 Unia pessoa livre, e em exercico dos
seus direitos' póde viver com quem lhe aprouver;
e se algum o forçar a viver com elle, ou com ou
tro será castigado cOlifórme as_ circunstancias, co
mo forçad.or da liberdade natural. (g)

._--------------------------------~-.---------------_. ------ -------------~

(a) L, 16, §. a. ff. Qui et a quib, manumis.
(b) Ord, L. 3. T. 11. §. 4., L. 5. Cod. de Iflgm. maltumis.
(c) Cit. 0.rd., .Cabedo l. p. Dec. 43.
(d) §. 1: Inst. de Libertin. '
(,e)Ord. ,L, 4. T, 63. §. 7. 8. e 9.
(f) Alv. 'de 19 de Setembro de 1701., ,Alv. de '16 de Janeiro de nu.
( ) Ord. L. ~. '1:. .28.
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1300 Uma 'pessoa livre não.póde tamhem ser
obrigada a povoar certo casalou terra como servo
adscl'ipticio. (a) ,

1301 . Se alguem pof contrato se obrigou a
povoar, ou morar em certo casal, ou for' herdeiro
de outro ~ que. contral1io esta obrigação., póde
desobrigar-se prestando o interesse, ou o que é o
mesmo abrindo mão do casal, que recebeu com
esse encargo. (h) .

1302 Ê absurda a venda, que algllem fizes
se da sua propria liberdade,. e nulla a que fizesse
das pessoas de seus filhos, p~rque a condição li
vre é inapreciavel, e não póde ser objecto de com
mercio. {c)

---------------..------------ -
(n) 01'(1. L. 4. T. U.
(h) Lnuterbach. ad Paf/{J. L. IV. T. 2. §. 35. I Paclóni de Local. Cap.

15. n. 4.
(e) VIIlllSC. d4 Jur. E'mpll. q. 87. P. O. I Montesq. Esp. des Loix

~. JÕ. Cap. 2.
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Ainda que no 1.. Livro TiL XI V. fica dito, em
que cOllsistt o direito de propriedade,. as espe
cies delia ~ os abusos, que póde fazer- o pl'oprieta
l'Ío , e a ilcção de reivindicação , qne as Leis lhe
concedem: e no Livro H. TiL Vi. as pessoas, íÍs"
quac o dir ito de propriedade se transmitte por
successâo ab intcsta(1-o: con Ílldo o assumpto é'
tâo ,asto , que c. indu nos resta materiu )aríl outro
Livro, em -que ha a lré tal~ do outros div r80S

lll.oclos de adquirir íl propriedade, modos Je fi

goznr e ad ninistl'ar , e modal} de a trawsferir por
der.rade.ira von ade ..

- Em quanto a Legis ação Civil não fõr mni-s
clara, do que tem sido atégora-, por causa das
difficulda( '8 , que oOere 'em os volumosos Corpos
de Direito .B olJ1ano ~ esérj tos em ]ingua n orla , e
de POllCOS entendida ; n~io póq.e esperar-se boa
execll~ão do arligo da Carta-E garantido o Di~

relio de Propriedade em toda a sua plenidade. 
na 1l1.UÍtO um Poe a filosofo notou,

Que estas Leis Jllstinianas .,.,
Se mio lta q-UPl1't as bem, reja ~

-Fó!'{/, de paixues /tU/nanas ~

São um campo de peleja
Com razões francas, e llfal1as~

Sá de lUiranda Carl. 1. Quint. LXVI. t
A*
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LIVRO III.

·nó DIREITO' DE IJr.OPRIEDA.DE ,. MonoS DE A ATlQuU\rR ;l

GO.ZAR~, E' ÁLHEAll.' Cu)

TItULO L

, ./

Dos moâos ortginarios de (tdqzdrir a propriedade~'

l' 'A qccupciçã'o ~ .a Invenção ~ e a Accessão
são os modos orjgin~ios de adquirir .a proprie
dade.

-.--__~o....._---

..
Da Occupação;

. 2' Sómente podem ser adquiridas por occu
'Pação as cousas ~ que nunca ~iverãodono; e áS que"
~.eu dono lançou Jóra ,-ou ·abandonou , com. animo

· de. as não· querer mais ter por suas. (h) ,
. 3 Na duvida presume-se que o dono de uma

cousa de algum valor a perdeo , e não que a lan
çasse fóra, pela nâo querer por sua. (,c)

4 Quem apanha fél'a, ou ave brava, adquire
a propriedade del1a'; 'ou e1la nunca tivesse dono ~

-.
......-----"------------------

(a) Totum jus consistit aut in ndquirendo.', nut in c~nscr(lando, aui ilt
· mlnuendo: ali! f!nim lioe agifUl', fJllcmadmodum quiá cuj/lsque .fiat, at.1t
'lu.el1ladllUJdum quis rem (lei jus suum consell'et, aut quomodo alienci I lt'à~
m/tiai L. 4 J. fI-'. de Le({d).

(h) L. 3. pr. ff, de .d.rlq rl'1' dom. , L. 1. fI. Pw dereli,lo. . .
'(~) PeIa regra.-Ntmo sI/um jactare praesumifuJ';., L. 2&\ fi! de ProbtJf'r
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ou tenha,escapado ao dono, em modo- que este
não tivesse segnrança cfe apanhar. (a)

5 ·Uma féra ou ave brava, que está segura em
laço ou armadilha, é do dono do laço ou ar nadi
lha, ainda que este a nã.o tenha allrehendido com
as mãos. (h) ,

6 .AqueDe que ferio animal bravo, ou. ave,
não póde ser impedido por outro de'o perseguir;
e em quanto vai em s.eu seguimento -' quqlquer
outro que o aprehenda lho deve entregar. (c

7 Nao é licito entrar ell quinta, ou prédio
murado -' . sem licença do dono -' com intento de
caçar, pena' de pI'isJo, e d pagar o ~1::\lnl1o. (d)

B Se a féra ou ave ferida entrar para a ql ia
ta, ou préd' o murado, o dono não deve impedir a
entrada ao caçador, com tanto que vá &cm arma ,
e sem matilha de cães: salvo se o dOlO se offerc
ceI' a entregar o animal ferido ~ ou expulsaI-o fóra
dos muros. (e)

9 .Nos prédios destapa-dos n20 é prohibida a
caça -' excepto quando as searas, ou ôs frutos pos
~ão sofrer damno : mas em qualquer témpo o ca~

çadoI' deve pagar o damno que causar. (f)
. 10 O enxame de abelhas, que foge, não deixa
~e ser do dono da colmêa , senão depois que este,
deixando d~ o peJ'seguir, o abandona : então fica
pertencendo áquelle que o apanha. (g)

11 Se o enxame vai pousar em qJíinta , ou

------~---------------
[n) § 12. 1U51 rl!:. Rir. diviso
(h) L. 55. lf. i1é /lilq. i-er. dom. , Grado de .T1l1'. bel. L. ,2. Càp. 8. S~.,
(c) ITu:f.ler acl flllil. L. 2. Tit. 1. n. 16.

"..(d) L da /.,0 ·de llulbo '~e 1776. ~ f: e 2.
(e) Cad. de Prll.fS. 1. p. T. O. 3rt. 130. e serro
(r) L. do 1. 0 de JlIlho'de 1776. § 3, ..e
(/5) S·fL Listo' de Rt:r. dMs .'

--
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prédio. alheio, o dOI o deste d·eye c_ol)sentir ao dono
tIo enxame, .que 0 :vá recolher. ( a)

12 ' As pombas G Ól tros animacs munsuefac
tQs , que ancião na slJa li enladc , per encem' ao
~1011O do pombal, em quanto nfio crdem o costu:
,ne dc voltar. Se des<lrlào , passão para o dominio
do Gno dq outro pombal, aonde se afa~em. (1:» I

13 E lJcrl1littido ao dono ·da seara matar as
pombas, que TI I a ue' a a fazer perda; ll)as nem
o dono dellas lJcrde o dom.inio com a mO,rtc dellas ,
nem deixa de ser obrigado a indenuúzor a perda
que -fizerão (c) .

14 ])orém é i lici lo fazer cevadouro , ou usar
de outro· artificio para atraír as aves, ..ou animaes
.alhei s. (d)

15 A pesca no mar, nos rios , ou ribeir.as
púhlicas, e lngóas é outro lllodqdc occupa~'ão per
uúuido pelas Lcis. ( e)

1.6 :Faz Surto u!]ucllc , que apanha ,os Ipeixes
dos tanqucs, ou viveiros, onde sen dono os t m
segnros , e os I óde CG1her quando quizer. (f)

17 Â.quelle que lio !l'io ou ribeira pt1blica tem
assude para condu.zir agua [l'os e IS prédios, nem
}Jor isso é senllOr dos peixes, .que se criã.o na preza
do assude -' e andão na sua lib rdade.. t g)

18 Não é Licito porém áquelle , que quizer
pescar os- pei~es , (ü)rir a preza do assude sem li
cCl}-ça do dono.. (11.)
----------------------..

(a) Ceci dc Pruss. sUFr. art. 122.
(h) § 1.5. 1nsl. de lIel'. ti ivis. .
(c) Lciscr Jus Geol'lf. L. 2. cap. 20. D. 15.
(d} Ced. Civ Fl'anc. art. .'lÜ!L

(~.)) 1.12. c IS,Iost. de ReI'. diviso
rf)tLe,sersupr. L. 3. cap. H. u. IS
(g) Lt:jSE!r supro L. 3. cap. 11. '1}. 50.
(h) Pela regra- Q,/Iotiescumqrte a/i'luid. in (!ublico fierl permillitllr 1 ila
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19 São factos puniveis o corromper a agua dQ
1'10 ou ribeira pública com cal, ou com materiaes
venenosos, para matar os peixes -; pescaI-os com
red'es de malha mais miuda., que a da bitola da Ca
lllera ; ou nos me~es da propagação. Ca)

20 O uso da agua dos rios não navegaveis ,
011 das ribeiras públicas, seja para regar' terras,
ou para fazer laborar ·maquinas , é susceptivel de
'ser adquirido pela occupação. (b)

21 E preciso porém que a nova levada, ou
assude seja feito sem damno d'aquellcs , que antes
iuzião uso da agua do mesmo rio, ou ribeira , e
que se não inutilize a cultura mais antig.a, ou os
engenhos já construidos. (c).

22 Por este mesmo motivo é prohibido mil
d'ar a corrente' do rio , ou ribeii'a pública., ou es
gotal-os de todo. (d)

23 Se o novo assudc, restagnando a agua., faz
da1nno aos prédios supel~iores., ou tolhe os mu'i
nhos mais antigos, deve ser demolido até o ponto
de fazer cessaI' aquelles damnos. (e)

24 Se a agua do. rio ou riheira sobeja do uso,
que fazem os donos do antigo assude, bem podem
os proprietarios superiores fazer outro , e aprovei
tar a agua superabundante. {f)

~--------------------------------~-------

oportct perJ~lÍtti, ul sille injuria cujusquamfial. L. 2. § 10. ff. Ne quül ilJ
loco puM.

(a) ÜI,d. L. 5. T. 88. § G. , 7. e seg. .
(b) L.2. Ir. de Flwllinibus, A.lv. ae 27 dc Nov. de 180-l S. II. , Pachio

~lc Aquaed. L. '. cap. ·5. q. G. , Antonel. de Loc. lego L. 2. Cap. 25.
(1.:) Civ. Alv. § 1J •
(d) L. un § 5. ir. Ne qllid inflam. puM. , L' J. Cod. ele AlluI'ioll. , LI)

1>ãor Tr. das AgI/as § 3n,
(e) Stl'yk Uso Nod L. 13. T. 13. S13. , Pego 7, For. C~p. 211, n. 223i
(1') Lobão 'l'r. das Ágl/qS § 46.

..
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25 Em rios .não navcga.veis é mesmo ljermit
tido fazer os as ~l(les convcnientes para ós caneiros

. de pesca. Ca)
. . 26 Depois de un cu eiro feito não pócle .outro

sugeito ir COI str !ir outro logo abaixo do antigo, sem
que mcdeie o espaço rasoaTel, pura aquelle nãô·
ter prejuizo. ehJ

27 Se a cheia do rio deslruio totalmente o
moinho, que estava em I 13ar público, bem como·
o assude pa'a lhe oonduzir a agua , ~ão pódc Oll

tro ir construir novo moinho na quelle sitio ~ antes
de dccol'l'.ido o tempo rasoavel ~ em que o antigo
dono poss reedificar . (c) .

28 Se a chc'a destruio sómente o moinho, e
não o assucle , Oll v!:ce versa , I ão póde pre8umil~-

se que o clono abandonou a sua propriedad , em" .
qllUnto exis em estio'ios de alguni valor. (d)

29 _As aguas qu nascem' nos baldios do povo.~

e as phn-iaes qne se ajull.tão na estl'ad s , QU nas
ruas, t· nbem podem ser adquiridas pelo direito,
~e occllpação. (e)

30 J:>orém esta occnpa~ão não se estende alél1l"
do sitio, até o qual. o occupa~le tem costó.mado a
€ncami har as agnas. (f)

----------'..------..--------
. '

(a) Lobão .!ppcnd ft'l Di,.. Emph.yt. § 55. .
eh) A,·g. da L. 2. § 10. e 11. Ir. Ne quid in loco puM,
(e} Pcchio de Aq. L. (. Cap. 4. q. \l. n. 30., Gobio de Ai{. 'q. !h n. 110.,

AAtonei. de Temp. le.!,. L •. 2. Cap. 81. "
(d) Os DD. d;l Nota anLece eote, e LoG:io Áppend. ao piro EmphYl. S5~.
.ce) Lobão T,.. dasd{!;uarDiss. (.~ § J2.pag. 1:11. -
1f) Cobio de Aq. q, 9, n. 8. Afiler Lobão cit. Dissert. § 11.2.

D,
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SECÇA.Õ II.

Da Invenção.

3 t É justo titulo para adquirir a proprieda
de das cousas, que nunca tiver~o dono, o acha-
mento deHas. (a) r

:32 Bem assim o thesouro antigo, clã qual nin
guein póde moslrar qne tenha a propriedade, per
tence ao a-chado!' em todo, c o achou nã sua pro
priedade, ou em lugar publico; e se foi achado
em propriedade de ontro, metade pertence ao-

- achador, metade ao dono da propriedade. \ b)
33 As veas ele ouro, prata, ou de outro

qualquer -n)etaI, ou nlÍneral, pertencem tambeHl: ao
dono da propóedade onde são achadas (c)

34 As Ilhas de novo descobel'l-as , on no alto
lllar, ou no alveo de l m rio na\'egavel, pertencem
ao Estado Se a Ilha se formar no alveo do rio não
11a vegavel, l)ertence aos donos das proprieda.des
nlais proximas. d)

35 As bestas e. outros aniluaes mansos extra
viados a seu dono, sendo achados, dev - -o achador
denunciaI-os ao Juiz ~ e este os deve mando r apre
goar na occasião das AuCliencias' por _espaço de
quatro mezes, para ver se apparece dono.

36 Se nos quatro mezes não apparece ql1em
jllstifique ser seu o animal, é arl'ema -ado, e o pro~

(a) § 18. Inst. de ReI'. dilli.f. .-
(1) § 39. Inst de ReI'. dillir;, Cod. Civ. Fr. 3rt. 716.
(C) Decreto de 13. de Agosto de 1832. art. 17. ContIa Ord. L. 2. T. 2~. S'

lG. -
Cd) l\1clJo L. s. T. 3. § 7. Afilor Lobão Di.1s ri. no um-do C o Livro..d't>4

';;,4.dd. de .M.elfo.

.~
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.du to liquido das despezas será remettido ao The
souro Nacional. (a)

'~7 {) falcão" aço!', ou outr ave de voluteria ~

;;cnuo achada, teve sóme te ser apregoada por
tempo de um mez: apparecendo o dono, deve pa
gar a despesa da guarda e lUan~el1ça" e o achade
go que rasoa"el for (b)

38 Nfio apparecel1do dono, o achador poderá
retc1-a.J e usar deIla" em quanto não for indemni..:.
sado. (c)

. 9 O achador de dinhe' '0, ou de outros mo
veis, deve tambem denunciar a achada" ou por
pregões, ou por escritos nos lugares mais proxi~

mos, ou por annlllcios nos pel'iodicos: não appa
recendo qnem de signa s certos, pôde reter o
achado, e em todo e qualquer tempo que appareça

. .dono deve restituir-lho. (d)
O Não se permitte pedir alviçaras , salvo se

forão promettidas por aquelle.J que se queixou da
.perda ela sua cousa. (e) .

41 Aquelle que achou cousa alheia, e a não de·
Bunda, é possuidor de mi fé: e se se~do-Ihe pedi
da pelo dono, a não resl:ilue; commette furto. (f)

~2 O auctor de um Livro, de Carta geografi
ca, de peça de l\llusica ou tle Gravura, reputa-se
inverLtor de taes obras, e goza do direito de pr~pri

edade de taes inventos. (g)

(a) Ord. L. 3. T. 94. per lol. Concorda o Cedo Com. Porlllg. art. t 59·j c-
159G.. .

(b) Orrl. L. 5. T. G2. § 3.
(C) tllranch. Di$ crt. De fure relellli.mis Th"cs. 15.. \
Cd) L. 43. ~ 7' Ir. de Fur!. , Ord. L. 5. T. G2. ~.too, Huber ad Inst. L:

2. T. t n 22.
(e) CiL Ol'{!. L. 43. § O. ff. dePuras.
çf) L. 43. ~ 8. lf. de Furt • Cod de Pruss. 1. p. T. 9. art. 72.
(gJ CoL!o de Prllss. I. p. T. ti. al't. 905. , Blac{stou LL. fuglc:.., Tom. 3:

Cap. 2G. 11. G. '

B~
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!~3 Pessoa a]gmua póde mllltípliéar pela' Íni
pl'ensa , ou pela litografia as obras Ide propriedade
alheia... e expol-as á venda, sem consentimento do
anctor , ou daquelle a quem cUe tiver cedido o seu
direito , pena de perdimento dos exemplares apre
hendidos jal'a o auetor ... ou cessionario. (a)

44 o AquelIe priy'le io dura não só durante a
"ida do auelar , mas ainda vinte anDOS depois da
sua morte., a Leneficio dos seus herdeiros, ou do
ccssionario; Se a ohra foi feita por Corporação,
que nu nca morre, dura o privi egio por quarenta
agnos depois ela 1a Ediç~·o. (b)

45 Os anctores ·de tacs obras podem transferir
o seu direito pelos -mesmos modos , pelos quaes se
póde transferir a propriedade.

46 "Se entre o auetor e ed'tor não houve de
claração do numcro de exemplare& , que este pode
ria imprimir , cntc'nde-se concedida a liLerdade de
este fazer as rei'mpressões que bem quizer. (é)

LÍ 7 Se houve ajuste de certo Dumero de exeUl
plares , não pódc íazer reilllpres~ão , ~em novo a
juste com o anctor; (d)

LÍ.8 O auctor depois de ter cedido o seu c1irei- .
·to de impressão para certo numero de exemplares"
não pócle fazer reimpressão ou nova edição ,'<-'o'sem
ter medead~ o tempo rasoa.vel para o editor gastaI'
os exemplares da sua ~diç;-o. (e)
. 49 Observações, l1eflexões, ou Notas inter-

(3) Cod de Pruss. ib. 3rt. 006. , 1Ilaehs.ton lIpr, DlIl'lUlton Droit Flanc.
Tom. 14. n: 131., rn~. 165.

(h) 11esidemlur. TIcer. FmI/C. de 5. de Fever. de 1810 3rt. 39. O Det:l'l'lo
de :15. de Nov. de 1833 "penas concede 14 anDOS 30 auelordo Codigo COlnmer"
daI Porlugllcz, cm virlude dn,Car\a Consto 3rt. tIl5 § ~1.o . .

(c) Coct. dCPIlISS. 1. p.1. 11, art, 1013,
(d) Cito Cod. art. 1014.,e 1017.' ~

(e) qt. Cod. ~t.)OJ8.-
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ptetalivas a uma Obra podem ~~r irllpre~.ga5 sepa-.
radumente sem consen timento do anctor , ou edi":'
tor deHa. lUas não póde imprimir;-se todo o texto
da Obra juntamente 'com as Observações, ou No
tas , sem Jiccn ça do auelor $ (a)

. 50 Tambem sem licença deste, ou de seu ces
sionario , não é licito dar á luz um simples resu":'
mo, ou extracto d.. Obra. lVlas em uma Colleção de
extrac os de diversas obras pó e inserir-se o extrác
tq de cada uma sem licença de seus auelores. (b)

. 5 I As tl'adncções ou versões em diyersa lin
gua reputão-se obras novas, e podem imprimir-se
sem conscntimento do a l ctor da Obra or.iginaL

52 ma traducç-o, que' foi ·dada á ltil, não
embarga que outro imprima outra traducção da
mesma ohra na mesma Eng' gem, 'com tanto que
seja di,-ersa. ( ) .

5,) Quaesqu r outros inventorcs de cousas
uteis devem gozar d~ .propriedade, de seus inventos,
ou descoberl s noyas!t'

54 De,'cm porém reql crer ao Governo para
lhes minter o seu dü'eito ~ inLihilldo os outros de
contrafazerem as suas descobertas, e o Governo
lhes póde conceder 'patentes .por dez ou mais an
DOS" c.onforme a sua maior, ou menor importan
cia. (c)

55 Os despojos dos uaufragios pertencem [lO

Estado, se o navio nauü"agado era ele Corsal'ios ,
ou de Nação em guerra deçlarada a este l1.eino (f)

-------------------------------------------------------
(a) Co.d. de Pí·uss. 1. p. T. 11: art. 1023.
(h)· Cit. Co.d. ib. art 1025.
(c) Cit. Coei. ib. 3rt. 1027.
Cd) Cit.Corl ib. art. 1028.
(e) Alv. ele 1 de Dezembro de 1764.
(C) Alv. dI:; 20 de Dezel~lb,ô de 17 i3 I que rcyo ou a ~rd. L. 2~ T. 32. t~.
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56 Se o navio naufragado pertencia Naci(}.
p~es, ou Estrange~rosalIiados, on em paz com este
Ilcino, o achador dos despojos deve restituil-os ,
porque a infelicidade acontecida aos donos os não
priva do seu domínio. (a)

57 As fazendas lançadas ao mar para alliviar
9 navio" que est..~ em perigo , não deixão por isso

, de ser dos donos : e se vierem á costa devem talI 
}lelll ser-lhes restituidas. (JJ)

58 Os Officiaes das Alfandegas são encarre
gados da arrecadação ele umas e outras cousas: e se
não apparece dono que as reclame, o seu producto

/ é remettido ao Thesouro, que fica responsavel a
resLitllrl-o a quem sobreve.nha a reclamaI-o (c).

5 li C ç A Õ III.

Da ./lccesstio·.

59 .0 propri~tÇl.r·o de uma cousa tem direito
a tudo o que elJa produz, c a tudo o que se une
a ella , pelo direito de ·acessão. (d)

60 Assim os accrescentos , qn~ as correntes
dos rios e ribeiras fazem ás terras das margens ,
pertencem aos donos destas • (e)

. 61 Se o !'io per si mesmo abrio lJ.OVO alveo,
,os dOQos da terra do novo alveo devClll ser in-
----------------------

(n) L. H íf. de .-Jdq, rer. dom.
(h) L. o. § 8~ fI'. de Adq. lei'. clom., L. 21. § 1. e 2. ff. de Adq. 1IeZ.

amilt. posso
(c) Reg. da,l1/fancl. do POllo Cap. 22., Ord. L. 2. T. 32. pr.
(d) Cod. CIV. Franc. m'l. 540.
(O) § 20, Just. de ReI'. diviso.,
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,

demllisados pelo terrenó do alveo antigo, Séglludo
6 arbitrio do Juiz e Louvados. (a)

62, A arvore alheia, que' foi plantada em uma
terra, cede ao dono desta,. eis que esteja pegada. (1))

6.'3 Se foi plan tada em boa fé , deve ser paga
ao dano pelo seu justo- valor: se 'em má fé, eUl
d@lH'o ~ (c) , .

64 Quando em terra de um dono se achão
arvores antigas de. outro dono, c&te é obrigado a
ycndel-as áquelle p~lo seu ji.1stO preço, logo que
eIle o requeira, e uisto e deve proceder summa
riamente. (d)

65 Uma casa ou navio, que fO'ào feitos com
materiaes alheios, não se desfa/.ell.1 para os entre
gar aos donos, que os reivindiquem.

66 Se o edifiéa te obi'ou em boa fé deve pa~

gal-os pelo seu justo preço; se em má fé, pelo do
bro. (C)

67 e ÚTIl edificio foi feito em hoa fé na terra
alheia, o edificio cede ao dono da terra, mas este
é ob~·jga:do a pagar a bemJeitoria. (f)

68 Se foi feito com má fé, o dono da terra
póde ficar com o ediGcio pagando o augmellto do
valor; que eIle dá á terra; ou pó e consentir que o'
edificante. 9 tire á sua custa, pagando as perdas
que lhe causar. (g)

---------------~----------------------------

(a) V. Decreto de 12 de Maio de 169í., Alv. de 28 de Março de 1791. 1

Cod. Civ Frtll1c. art. &63.
(b) § 3 t. Iosl. de ReI'. dil'is.' .
(c) L. 23. § G. ir. de fleivind. , Cod. de PI'LlSS. Lp. T. 9. art. 283.
(d) L. de l); de Julho de 1773. § 1t.
le) L. 1. II' de 'l'ign. juncl., §. 29. Inst. de ReI'. rlil'.
(I) § ao. Iost. de ReI'. rllvis. , L. 2. íf. de Super(ic.
(g) Huber ao. Tit. rasto de ReI'. dil'o li. ao., God. de Pt/mo 1. p. '1'. D.·

3rt. 327. e 330.



Se o dono da terra a qllizer ceder aó cJi
póde exigir dcHe o yalor do mesmo terre-
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69
ficante,
110. (a)

70 Se o dono da terra teye conhecimento-da
edificação, que se fazia no seu terreuo, e se não
oppoz-até o edifieio ser feilo , nada mais póde pe
dir ao edificante , do que a inclemnisação pelo te~

reno. eh)
71 Todos os fruetos, que a terla produz, ou

noturalmente , ou com a .nJustria e cultura , per
tencem ao dono da terra, s 'lva íl obrigação de pa
gar os gastos da cultura , se outro os fez. ec)

72 Os fructos fi.-os na tcrra, n acto d mor
te do usofrutuario, do administrador do "vincu o ,
e de outros que tem domínio rcsolu lcl , pertencem
não aos herdeiros do delunto , n as ao pl'oprieia
rio successor," ed)

73 As crias dos animaes são accessorios das
ruãis, em quanto ano.ão em seguimento clellas:
quem tiver o dOlninio da mài tem tambem o da
cria. ee) , . J

~4 Se uma pintura foi feita em taboa alheia,
ou a escrita em papel alheio, o :J;nenos precioso"
cede ao mais precioso, salva a ·obr.igação de in
demnisar o dono da cousa cedida. (f)

. 75 Aquelle que unio, misturou, ou confun
dio cousa alheia com a sua , deve fazer a.separação
á sua cusLa , c entregar o seu a seu dono.

-------------------------
(a) Cito Cod. art. 33 t.
(h) Cito Cod.•u·t. 332.
(c) ~j, ÓG. § 5. Ir. de !Iael'ed. pet. , L, 25. pr. ff. de Usur. etf1'llct. .
(eI) ~ 36. Inst. de Rei'. divis., Valasc. de Parto Cap. 30. n. 11. e Cap. 3i
(e) § 19. Insto de ReI'. diviso
(1) § H. 1051. eo'êl.
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76 Se é impossível a separação , e louve boa"
fé no que fez a mistura, a cousa inenos estima-el
cede ao dono da mais estima el, o qual deve inüem
nisar o outro. Ca)

77 Se a mistura ou confus ~o foi fei a COll m'
fé) o outro dono tem a escoll a (, .~ib·l', que e
lhe pag!le a sua cousa em do 'o, ou e.-io'll' a " .)~-.

tancia da cousa, pagando L o qHe f z a m' s lira o
uugment de va 01', que com e a 'ec~heo. (b)

78 ~e alg lem de ma e" J. i lLir _eole aiheia
1 z uma esp eie nova, dai do nova fúrmll á ma eria:
c 'ta fi a á uelle, que neUa paz o Sf'l r' i ali com
00 'igação de dar oulra tau'a na eria a 1 C::ilHa
quali ade e bondade ao do 10.

·79 Se Hâo é .possiveL o Jtcr outra tanta mate....
ria da mesma qtali ad, , d 'verá pHgar a que em
pl'f'gon pc o mais alto preço r ql e eila tinha no aclo
de a obrar. Cc) •

~--

S E C ç A Õ II.

Das .Doações,

80 Aquelle q le tem a li, re administração
dos eus bens, póde dotaI-os a outra pessoa, ou
doal-os s m ter outro motivo, que o de exercer um
acto de liberalidade., (d)

81 ,Por tanto o dote, ou doação pura, é para
o donatario um justo titulo par adquirir a pro
priedade , bem co lIO para poder prescrever . (e).

(a) Cod. de Pruu, I p. T. D~ art. :lUS., Cod. Civ. F"r!.nC. art. 566.
(h) Nos §§ 26. e 3-1. 111.;L. de /fero div. se impunha a pena dc furto; mas

esta decisão é muito rigorosa.
(c) Cod. de Pruss. I. parto T. U. art. 302. 304. e 305.
e!) L. I. pr. LI'. de DOllai.

(C) L. 1. ir. Pro DOllat., L. L ff. Pro Dole.
c.
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•
8 O ani111'o ue doar reg llarmente não se pre-

sume. (a) - .
· 83 1\1a8 presumpções graves, quaes o proximo
· .péU·Gl1tes~o, a pequenez da quantia dada, e o si

lencio do doador 101' tiiutu,rno tempo, sem jámais
pedir o que deu, . e 'Outras semel1Jantes, podem
fazer julgar que clle quiz dar liberalmente. (b)

84 A escritura é da sulJslancia da doação,
quando é tão grande, que para seT inteiramente

·"álida é preciso ser .insi nuada ; mórmente se forão
dados bens immoveis. (c) ,

850 pai hem póde fazer doa-ção a filho ou
filha, que 'esteja debaixo de seu patrio poder. (d)

86 A doação que um conjuge fizer a seu· con
sorte" durante o matrimonio, não tem yalidade; e
sómente adq'uire vigor, se o conjuo'e doador pre
siste na mesma vontade até a sua morte. (e)

87 ~A doacão, a venda ~ ou empenho que'
nm homem casado fizer á concubina, com 'a.qual
tem afeicào c31'11;:\1 , é 11u11a. (f) .

88 ~ E permittido á mulher de um laI doador,
mesmo durante o matrimonio, demandar os bens
doados á concubina, ainda que o marido lhe não
dê' auctoridade : e depois da morte do marido póde
ainda demandaI-os dentro de qnatro anuos. (g)

89 Se a mulher do doador morrer primeiro
que ell~ ~ os descendentes ou ascendentes her
deiros deHa púdem nos quaLro atníos seguintes
-------------------_._--

(a) L, ::!5. fT'. de Proúaf.
'. (h) J.. 34. lf. de l\'e~. gesto , L. 26. fI. de Proúat,

(C) Ord. L. 't. T, 19. PI',
, (d) Ord. L. 4. T. 97. pr. e § 3. O contrario era por Direito Romano. L.

1. § 1. ir. Pro Donato. ' •
(e) Ord. L. It. T. 65. pr.,e § 1.
(f) Ord. L. 4. T. 66.
(lP_Cit. T. GG,
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á morte deHa intentar a ca 311 contra a concllbina.
(a)

DO Podem ser doadas toilas as cousas, que es
tão em commercio; e não só os bens presente, mas
ainda os que o doador e pera hav r de fUtuf9. (b)

DI Se o d-oudor (ue doou todos os seus bens
moveis, e immovéis, não <).eclal'o , que doava.tam
bem os direit s e acções, e os bens futm'o.3 , nem
uns, nem ontros se cntende.n doados. (c) .

91 Por q lanto as doações costumão ser j ter
pretadas strictamente , e de modo (Lue me!10s gra
vem o doae 01'. «(1)

93 O doad~r, qtie dôa todos os bens sem
reserva) com a qual honestamentc possa viver, de
y-e rc utar-sc p odigo , e a doação Bulla. (e)

D4 Parece r s rva res avel , a q le o doador
faça do llsofruc o los bens dado , d ra te a sua
vid~. (f)

95 e reservar os bc' s snfficicn ...es para podel~

testar, e não dedarar quantos; e 1tendcr-se-ha.
eI' reservádo a sua terça. (g)

96 E se o pai ou mài fizer dote OH doação da
sua terça, poder' em tod o caso testar da terça da
terça. (h)

....-.---------------------
(a) Cito Ord. L. 4. T. GG •

. (b) 1..35. § 4. Cod. de Donat., Dohem. in Jus Dig. L. 3V. L. i. n. tO••
(C) Perez in Carl. L. 8. T. 5/L n. 20.
(d) Arf{. da L. 99. Ir. ele fTeró. oÓ·ii{. , Voct L, 39. T. 5. n. tO.
(c) Ord. L.4. T. 70. § ~., Lobão TI'. elas Oór. recipr. ~ 317. N, e §

3sv.
(f) Gama Dcc. IGG. II. 5. e Dcc. 318. n. 3.
(gi Os DD dci'l.iío a :trbitrio do Juiz o julgar, se a reserva é pequena, ón·

sllOloieut<t. Guerreir. TI'. 1. L. 5 Cap. 2.11,13., J~ob:io Obro ,'ec'i} r. ~
390. O Cod. de Pl'llfS. l. p. '1'. t L art. tOD~ faculta ao doador o reVOJ:u'
clenlro de Ires annos o excede le de metale dos bens.

Ch) Lofr.:io supra § 3Vl. opina pela Cjuarta parte da terça .

.C~
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'97 Se o doador de todos os hens não testar
da reserva, esta s'e deyolve ao donalario univer
sal. (a)

98 :Mas se o doador tiver descendentes, as
cendentes , irmãos , ou flhos de irmãos, a re~er'"

ya pertencerá a eHes, e não o donatar' o. (h)
, 99. A doação pura eis que seja accellada pelo
Tahellião da e 'cr'tura ,não ódc ser reyogada peio
doador, ain\. a ql e o donat rio esteja ignoraI te
della. (c)

100 Porém a doação com encargos, ou con
dições , em qu~ nto não for acceite pelo donatario ,
póde ser revOO't da pe.o doa(;]or. (d) .

10 { A doa~" o póde ser mod.... l. ue o donata
ri nâo 51'\ lsfaz a {im'-" para o (1' ai lhe foi dado,
tc~n I '<:lar as reg ·as 's bre os d ei os e obrigc ções
modaes. ) .

1.()'~ A '. doações para cnsamcnto não produzem
cHeito , se o t:élSé mento não chega a verificar-se r. if)

103 A doação póde t mbem ser rcmuueralo
ria Se os serviços~ que o donatario fez, são taes,
que darião lugar á acção de demandar I)'uga, a
doação não se regula pela Lei das doações, se não
no excedente dos serviços; 111 s sim pela Lei das
doações em pagem<..:nto. (g)

J04 O doador .que espontaneamente delI não

.----------------------------------------------------
(3) Cod. de PIIHS. 1. p_ T 11 3rt. 10S7.
<h) Cod de Pmss. ii) v. POltug. de 1J01l. L. 1. prael. 2. § 7. 'no 73. Add.

-de Rciooso Obs. 41. 11. 4.~.

(O) Ord. L. 4. T. 63. F'
(d) Arg. daolt. Ord., L. 2. §!.l. Ir. de 1Jonat., L. S. Cod. de Oblig. et

acto .
(e) "ej. o Tom. 1. art. 1=12. e sego
Cf) L. lá. Cod de /)on. allle ,.u· /.
(g) L. 27. rr de Donal., Chrlls § Dnnntin q. n , Yoct L <lO. T. 5. n°.

t5.e27,.) F~hi l' Tr. cc r<:lte p:7.u 6V7.
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é obrigado á evicção dos bens doados, ~alvo se 11

ena se obrio·ou. (a)
105 1ambem não he o1Jrigado a pagar os ren

dimento' dos Lens doados, se não foi lU roso na
e11 trega, mas o d l1Cltario os de' xou na mão do
doador, .sem lho pe ir (b )

106 Ain a. le o doador seja ohrigado a
entre -ar o que pro eaeo, se entretanto vem a cair
em necessidade , p' 1~ ser éon 'trangido a dar
eXactal1ente tudo, mi s tf o S~l ente quanto possa
rasoavelmenle ela!'; (cJ .

§. 1 o

Dl, insinuacão ..
107 Se os bens 01 din ell' d doação feita

por varão e:cede a 36DltOOO reis, ou a [80 goo~
reis sendo mulher a doadora, deve ser insinuada ;
a'liás é ipso jllre uuHo o excesso daqueHas quan
tias. (a)

108 A insinuação de -e ser recluerida ao JULt
de Direito do domicilio do doador dentro de qlla-'
'tro mezes ela data da escrltu1'a. (e)

109 O Juiz de il'eito deve pessoalmente fazer
perguntas ao doador, se foi movido a fazer a doa-

(a) L. 18. § 3. fi'. de DOflrtt , L. 2. CoJ. de Evict.
(b) L. 22. fl'. de f}onrlt. , L. 41. § 1. Ir. de Re jud., Pego 5. For. Cap. H.

ll. 433. .
, (C) Lo 12. Lf. de Dnl/at., L. 28. , L. 173. Lf. de Reg. jur., DOlllat L. f.
T., 10. Seet. 2. art. O.

(d) Ord. L I~. T. 6'2 pr. , AIv. de 16 dc 'et. de 181<\. § 2. A tr:lIlSCrrp
ção que o Codigo Francet; suu iuio á insiuua~ã()- ( art. ()30. e 94 l. ) não sup
pre o um das insiunaç es.

(e) Extiocto o Deselllbnrg? rio Paç , o Jlli? de Di:'eiLO é mais idoneo par"
t!sta diligencia, do que o Consclhu de Prei'eitura. v. L. eh 25 de Janeiro de
f 775. A. pratica actual de req'l rer II ImiOlllação cla Secre alÍa. dos Ncgoéio'5
tio Roemo I é muito má ; mere c ~t:r abolida,

t
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ção por força, medo, o I'engano, que alguem lhe
fizesse; e se é contente que ena seja cc 1 Innada
})or auctoridade Judicial.

1 f O Além do auto de. perguntas ao doador
deve o Juiz pergnntar algunc; Vlsinho,' de probi
dade , que te nhão razão de sa bel' , se )Ou 'e d' lo I ,

ou engano feito ao do'ador. 'e por este summario
e perguilta,s se l'emOVel~ suspeita de má fé, o Juiz,
julgãí-á a doação por sentença. (.) .

111 Esta sentença não terá execução judicial,
sem Certic 50 de terem sido pagos um por cento
ad valarem dos bens· doados ~ q le- são os lorOVOS
Direito·s. (h)

1 f 2 A avaluação dos bens doados deve ser
feita por auctoridade' .judicial; porém os encargos
dos bens, ou impostos á pessoa do donatal'io , de
vem ser descontados. ~c)

113 Se no mesmo,adt) o doador fez c1ifferen
tes doações a di, ersas pessoas; ainda q Ie cada uma
seja menor que a quantia da J-Jei ~ mas juntas todãs
a excedem; estas doações devem ser insinuadas,
se o não forem, a qual1 ia da Lei será rateada por
todos os donatarios ~ e o excesso é nuHo. (d)

f 14 Se um daqueHes donatarios insinuou a
sua doação ~ e os outros não: a insinuada valerá
na sua totalidade, e se ella absorver as quantias
da Lei, as outras doações ficüo S D1 effeito . (e)

115 Se o mesmo doador m diversos tempos
fez diffel'entes doações ao mesmo donatario, cada
lIDla menor que a quantia da J-Jei , ainda que todas

(a) Ord. L. 4. T. 62. § 1.
(h) Alv. de II de Adrilde 1661. § 76.
cc) Assim se observa. Alv. de 1-1 de Abril de 1661. § 19. Lobão FascicllZ'

Tom. L Diss 3. § 103.
(d) Cal'doso Prax. bo _ /Jotanio - n. 10.
(c) Lobão supra § 112, • - I
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\

j nntas a excedão, é desnecessaria a insinuação.
(a)

116 Se ha preSllIl1pçÕeS fortes de ter sido di
vidida a doação-em diversós actos, para fraudar
a Lei da insinuaç'ão, julga-se uulIa no excedente
á quanfa da Lei. (h)

I ) 7 São dispensadas da insinuação as Doações
l1egias. (c) - .

II S Bcm assim os dotes que o pai, ou mãi,
on ou 1'08 ascendentes fazem aos filhos; ou netos"
á conta da Lf' 'iti la, que o don~tario tem a herdar
por morte do dado!'. (d) .

. 1 I!) Da mesma sort« as nomeações dos prazos
de vidas, que qualquer emphyteuta fizer a qualquer
pessoa, se reservar o usofruto dos ditos })razos,
durante a ua vida • (e)

120 Igualmente não carecem de insinuação
as doações remuneratorias de servi 70S , pelos qu~es

o donatario tínha acção de demandar paga: se os
bens doados não excederem a paga devida J (f) e
a quantia da Lei. .

f21 No caso do art. antecedentc se forão da
dos em remuneração bens de raiz J deve-se pagar
siza , porque é rigorosa .vcnda. (g) .

J22 Tambem n:"o 'precisão de insinuação as
doações causa 17wrtis. (h)

J23 Se o doador a t.itulo de doação causa

(a) L. 34-. § 3 Cod de Donat.
fh; LoIJ;;"cil. Diss. § 113.
(c) L de25deJalleíl'ode 1775.
(d) Assenlode21 de Julho de 1707. • _
(C) Cil. A eoto, Decreto de 21 de Fevereiro, e Provisão de 17 de Agosto

de 1801 Collecc. de Delgado.
rI') 'Voet L. 30~ T. 5. n. 17,
fg} Lima de G.abel. Cap. 1. Glosa 4. n. 12,
(h) L. 4:. Cod. de iJanat, C~US. morto , Re~ol. de 10 de Outubro de 1805.



-24-

pzortis dôa, e se o ri 'a ü não revogar a doação;
é uma .verdadeira doação entre vivos, com troca
de nome. Ca)

}24 Em con trario , se o o dor doar entre
vivos, reservando a fac lldade de reyogar a doação
quando quizer, é Ull a verdadeira toação causa
mortis ,que não carece de insí 10ação. (h)

125 A nullidade por falta de in 'jnuaçro póde
ser arguida tanto pelo .doador, con~o por.seus heI'..
deiros, .ou ainda por t rceiros in teressados •(c)

§ 2.

Da revogação da Doaçclo.

1 6 A doação cntre vivos, ainda que insjnlla~

.da , póde ser revogada palo doador , se o dona La~

rio não fez, ou nâo cumprio o que prometteo dar
ou fazer, por causa da doação (d)

127 Neste caso os bens doado,s revertem ao
doador livres dos encargos; ou lJypothecas , com
que o c1onalario os gravou: e sendo immoveis" pó
de-os reivindicar do oder de terceiro, a quem o .
donatario os tenha trans[el'~do• (e)

128 Pócle porém o doador, em vez de os rei
'7indicar, demandar o donatario pelo interesse,
que lhe resultaria do implemento do modo promet
tido. (f)
--------------------------------

(a VnelL. 30. T. G.ll. LAliterIIllberoeod.lit. 11. 2. eaNota d(}Add.
Le pln/.

(b) Cod. de PruíS. 1. p. T. 11. art. 1135, Lobão Fasc. Tom. 1. Diss.3,. ,.
6G. •
(c) Lobito snpr. § 132. pago 123.
(d) Ord. L 4. T. G3. § 5.
(e) L. t. Cod. de DOl/at qu'rtC sub modo, Cod. Civ. Frallc. art. !lH.
(1) L. 9. , L. 22. Cod. de Donat. , Perez ii: Corto L. 8. T. 55. n. 4.. .
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12~:) Não só o d.oador ,. mas ainda ~eus her
deiros podem demandar o donatal'io, o 1 seu her
deiros., para flue se l'evogne a doaçâo por _est mo
ti vo • (a)

13D O do dor póde lambem re og< r a doação,
se o dona arjo lhe fo' ingrato: e aindé que d'ant 
mão rem nc~c a este (r rei Lo, é I lIUa a r 1 meia (b)

1S1 E ingrnto o donatario, se intiJdiou ao
doadqr, procurando natal-o, ou pó'l-o m rt_CO

de "ida, ou cm Ijel'igo de perder o _staao , ainda
qIIe o llláo proposi ~o nâo s ti rti sse dfe:"lo. ((;)

132 Bem 3881m ~ se i1'08a mente .o ferio com
intenção de o injuriar, ou dt·shonrar. (d)

133 Ou se o i juriou grnvcmente , qner foS
se na presença, qner na sua aLsencia, (c)

J34 Ou finaln ente, se tratou llrgocio , ou
ordenou cousa, peJa qual vic se tirnnde perda de
fazendq (lO doador, ail da fI te o propobÍlo não íi-
,"esse o desejado effcito. (f) _

135 ~e uma doad ra "iln-a fez doarão a filho
. ou filha ~ e depois tornou a casar, não póde revo
gar a doação ~ se não 1 o se o dO{latario insidiou á
sua vida; 2 o se lhe poz as mãos irosamen1.e; 3 o
se ordenou alguma .cousa em perda de toda a fa
zenda deHa doadora. (g)

136 O revogar a doação por ingratidão é só
mente concedido ao doador, e'nào a seus herdei-

(a) Stryk Uso Mod. L. 3D. T. 5. § lG., Bnmncmau á L. un .. Cod. de Irel/,
dali. 1).9 , Dnranton VI'. Frallc. T. 8. n, 1>5. _

(h) Ord. L, /.. T. G3. pl', e ~ 10. •
Cc) Cito Old. § 4·. , L. 10. Cod. de Rer. dono
rJ) Cit. Ord. § 2.
(C) Cito Ord. § I.
(f) Cit. Ord. § 3.
(g) OJ,q. L. 4. T. 63. S6., No; el. 22. Cap. 3S:
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l:.oS -; CS cs por'm lcdel:) pros~uiI' a d 'mallcla co
m ça( a li I ~l(',a or (u)

1,,7' Os b"'rddrc do 0'1 :n'~:1rio üunhelTl não
podem ser del1lal!dadQs por cansa da Íll;PTaüdão
do d~fl1nto: 11.as 1{} ~e ~om el s pro egl!'il'-se a
causa com'€~a(;l ()

138 Ain a q 1 (i\ doação \icnlla a ..reYogar-s~
101' in l'alÍtro , snbsis 111 as üil.eações e bypothe
(JS dos hens doados, fei as antes de intentada a
causa. Cc)

13D PoreJll'l (i) G1.onata.l'io cOl'lVencido de ing1'u
to (leye restihlir os pre. s das bens alheados, com
os quaes se tenha locupletado; e tinnbel1tl os í'l;U

tos ou rendimenlos rec"bidos desde a lide inten
tnda. Cli )

140 O dote ou doação por causa de matrimo
nio, não p6de ser :revog da por ca sa da !ngl'ati-
dão<J.a~olada. (,) .

14 I Se o doador· era soltei lY(i), OH casado 'e
não tinha filli0s ~ on outros cle;gce.r.d't'ntes legitimos,
e d ipois da doa~;ão lhe sobreYie:l'ão ~ esta 'c J'e -(»

g.a ifl'so fure em tudo , se fôe doa'ç:"o . ete toelos , ou
d. gTa lde hens, ,,1('- o doad'9J~ não tcri<:l <!lonc1o,
se oogikl 'se ql.e viTia a er fi ~lo.s egi.timos. (f)
. 142 lUas se o doad<H já ti l'll'a ii!hos legiti--

mos, €. poJ:s .cla. d:oa. ão lhe sobrevierão mais
a..tguJíls, nà.o pó'de pOI~ isso r€Núgar a doação. (g)

~~--------~-~-----------------------~---~~-----~---~--~-----~---=--------~
(li) C:iL Qrd.. v.
Cb) L. IR·. rf, f}'. de ll/jur., Damat. L 1. 'f. 10. SecL 3. àrt-, 11.
(c) L. 7. Cad. de llé!'. don., Perez iI/. Cod. L. 8. '1' . /l6·. n. 13., Cau.

Ci\'. Fmllc. art or,s.
Cd) L. 5. § fin . n', de Dali /Ii,!. vir. lJ['/lJ: •• , L. .v r § J., L •.11. n. de

Valia I , GUCITCll'. For .<I.!l n f)

(c) ama JJpc. 163. , Percz iII Cod, L, 8. T. 56, n. 12.
(f) Ord L. 4. T. 65. pr. , L. 8 Cad. de flev. don.
(g) Yaet. L. 3V. T. 5. n. 30,.1 c.:;od. de P1'llss. '1, p. 'r, H. 1>t<."'11
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11~.'3 .Ell1r~gra, d a6i.o d,c pcql1erp Cjua1tia,
CO 1 a ql aI Q UO dor nâo é feito ~mais j!)obre, não
s:e revoga por S "pCITcnitmcil) de filhos. '(1)

144 Os fi lhos natur cs nascidos depois da
doação não a revogão, aind quc vc t~ o a ser pcr
filhados. (h)

145 Em eoat 'urio, se vem a. ser legitimudos
por subseq cat matrimo.:lia • (c)

146 1:0 'cm se a d Cluora rI' mulher, e depois
da doação "ler a ter filO n tur I capa~ de. ] le suc
cedcr ~ e.rte p~H:lor{l (ucrel t ela do ~'10 pOi' inQ.ffi
áosa, se csLa exceuer a i'er /\ da J1jni dGad~H'a. (d)

147 . e o filho, I lC' [,".t~.Ü. 1 C Togar a <.l açâo ,
morreo nl s cp. C o doudor p ·· ...s a l'C Ü u' .;-- 0 dos
hens doa os 2 • e a'rào .recobra a s a primeira ~'"'"'

lid,ad • (e).
148 s bens doaaos re\'CrlClll ao do d r li-

1'... s dos ene rgos e hy othec s, com q'l o <10
Iltltari(') os tenh onerado; e com os H~ ldinlcnlos ,
q ~e proc1t úr n desde o nasetm.cnlo. (O filw ie 'i
timo, ou'lco'i' imação do nat Hal. (f) .
. 49 lJorér:n- se o doadur CUl .. UJ. vi la nã6 clii-

dou Ue repc~il' os bcus .doarlos·, u de fa~ r j1lt 'al'

revogada a doação elos h""ns pr meltido~ , os fii 'lQS

pr] 'orte dt;Hc Iode! '1 sómetl e querelar da doa
ção , na 11ll. '. em que f' i i lofficio::')l , pOI e:Y.ceclCl'
a terça do doauOl. (g)

--..-------------'- ----------- -- ------_ .. ----- --------------- ...... ------------
(:j) Ord. L. 4. T. (i5. §~.
(h) PerezinCud. L 8. T. 56 n. 16
cc) Perez ih. , Corl. Civ. FmI/C. 3rl. OCO.
(d) Perez ib. \l' ''> .• CQd t de·P,'uçL I p. l' 1 f 31't I,' lS.
(c) oetL. 3!.l.T 5.n. ;20. ContraCoLI.Ci Fral/c. art. OGi., cead. de

Pruss. supro "\l" 1 !12 .
, f) God Civ. P,anc. art 962. c 96::.

Ig) Juf CI"rn §-Dol. lia -([.23. Co dePruss. 1.p.T. lLart-.
1150!AlilerYa1asc. Cons. 31. '
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J55 Os ascendentes aos quaes' é devida a
legitima, tambem j)O lem intentar a querela, se
fOl'em fraudados com à doação. (f)

156 Us irmãos do doador tamhem podem
querelar da doação J)or inoO'iciosa, se foi feita a
pessoa torpe, doane! -lhe todos os bens, com

150 A doaç~o fcita ao i'lec1ir.o, ou Cirurgitio,
'110 tempo em qlle tratavão o eufermo. póde ser
revogada tanto pelo doador, como púr seus her
deiros , no ex.cedente ao trabalho do (;l~rativo . (a)

T 5 I - UI doação não se revoga 11. total idade ,
quando o filho se queixa de ter sido ftauelado na
1 gitima: lUas lão sómente na parte sufficiente para
preencher a Legitima devida (h)

.52 Neste caso os bens doallos considerão-se
como bens do doador, e juntos aos que c. te dei
xou por sua morte, ealão se vê quaula é a legiti-
ma, e se é fraudada. (c) .

15:3 Se o doador fez muitas doacões a. diver
sas pessoas, e em djverso~ tem os, a ultima doa
ção primeiro se reyoga ou de~ra ca, para preen
cher a legitima devida; e não bastando aqueHa , a
immediata. (d) -

154 O filho ou filhos lesados na legitima de
vem iuteutar a querela de doação inofficiosa den~

tI'O de. cinco anDOs , a contar da morte o doador.
Ce)

---------"---------------------------------
(3) L, 3. fI. de E:r:lfaoril. eogn.t. , L. V. Çod. de Prqfj. el Med' J Cod.

Civ, Franc. art. 909.' .
(b) L. [) Cou. dr! ['!Off d n.
Cc) Ord. L. 4, T. G[). ~ L, oet Lo 30. T. 5. n. 38" Cod. Civ • .Franco

w-t. 0.22.
(d) Lobiío Oh/'i«. Ru in'. § 3V5, , Cod. Cív. Franc, mt. 923,

. (e) Arg. da L. IlU, Co~.l. de 1110//: don., titryk de dei, Scct. 2, Membr.
3. § 27.

(f) L. 4. Cod. de llloj(. d.ll.
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.~a!1to que elles não sejão tão torpes como 'o dona
tario. (a)

157 A doação causa mOl,tis póde ser r-evo
gada a toda a hora, sem ou lro motivo -' que o
querer o doador mudar de vontade. (b)

15~ Não só a-pó e revogar manifestando a
sua vontade por escrito, mas ainda obrando faclos ,
que demostrem animo de a qu.erer revogªr; como
se alhear os bens doados. (c)

•
S E C ç A Õ I.

/

Da doação cansa morlis.

159 Doação causa llwrlis é aqnclla -' em
que o doador manifesta vontade cl doar' por Sl a
morte, sem animo de transferir já no donatario o
dominio dos bens (d)

160 Se transfere logo logo o domínio, ainda
qne demore a tradição para (Iuando morrer -' em
tal caso a doação é entre vivos (e)

16 I Se o doador entrega a sua consa a ou
tI'O , como quem espera morrer no perigo immi
nente, e não morrer; pódc repetir o que deu, e.
revogar a doação. (f)

162 Se dá para sempre, e declara que nunca

~~_~~~_~~ ~__~~:~~~_! ~~_~~ ~~~~__~~_~ __~_~i~__~~~_~_o~~~:
(a) Gloss. á L. '•. Cad. de lno.fJ. don., Perezúl Cod. L. 3. T. 29, n. 2.,

Voet L. 39. T. 5. n. 37 .
(b) L. 1. , L. 3 Cad. de 1I1.0,.i. causo dono
(c) L. 18. fI'. d~ ,Jclim. vel lransj: leg., Perez in Cad. L. 8. T. 57. n. 12.
(d) L. 3:2., L. 35. §~. O' de MOlt. cal/s. dono
(e) ~.12.{f ead., Bohem. inJusDig. L.39. T. G. D.2..
(f; ~ t. Inst. d,POll.) L. 29. tr. deMort.~all$. dOR.,
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nada UtllSft marlis, é l'e~tl~ellte d3ação entre "Vi...
vos. (a)

J; G.3 Um lllOri ~ll1d0 póde doar entre vivos,
e Hm 'homem em perfeita sande pó' e do r CétUSCb'

morlis. (b)
164 A doa~ão CétltSft InorLis deve ser Íi"i~a pe

rante cinco testeuH nhas" e to as de 'e-Al assjguát"'
a escritura, se o negocio a ex.igir (c)

165 Se o donai:<.\T'1o morre lH'.imeiro qu - o
doador 1 c nada foi I rovid Bci elo a favor elos lIcr
deiros daqueHe , ca-dnca "sta d03\':-- o I d)

166 :Podem doar cau amor/is n:'io s' as )YCS

soas que podem estar , ma' ta 1ben o fi. o feH U
lias, se seu pai lho con 'er til'. ~ s)

I G7 O lllenor de 25 -annos. assim como póde
testar sém 0- tutor., tambem doar ClLusa morLis , se
não se privar logo em vida do usofr lto dos bens
doados. (Í)

168 A mulher casada lambem póde doar crm-:
sa nzortis, sem auctoridade do marido, res;:rLvandq
a frui çã() dos- b ns , elH qua-nto o lUíl .monio se
não dissolver " (g)

1 ü9 Todos os que podem ser lc 'a arlos ~ po
c1ell11 ser dOFlé~tarios. (11)

t 70- Toda a doação que o mar'do faz- á lU- ....

lher dc}wis de casados, ou vice versa , t 111 .a
natureza de doa~:ão causa morfis , po-I.'qne só'mellt-e

-----------~---~.-------------------------------------
(3) L. 27. IT". l/C Mae/'. causo d?ll., l'Il.luar a.llil l L. ~. T. 7. o 2.
(.b.) L. H. iu. Ilu. U.. de 1Vo.r/ Cl{US. ([{I(I •

(C) L. 4. ColJ. de Von.. causo liLJI·., LOfuQ a Jlü/~o l... 2,. T. 1~. ~ 1. n.
25 paS' 1> 3.

(d) L. n., L. 20 ff de '.Jort callS. ({O!l,.
(C) L. 2S. § J. O'. I\oth
(r) Brnnnem. á L. 7 Ir. de Don.
(~) oet L. ao 1'. G. S.
(IJ) L. O. Ir. de .fJJ.ort. calVo da'.,
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tem vig r , se o doador ·u n:>'o revoga até o fim de
sua v·d~. a) .

I i-.t 'e es.e doador por sua l'l.1:o.rle tiver her-
deiros ecess rios, descendentes.; ou ascendentes,
a doa':'~0 s' f!.l ui. se.. á,,, lios'a até onde chegar a
sua ·"I'C. I)

17:2 Se t slar d tom a Sl1a terça, stl:hentell
de-seI ter J' yogario u ·dOOlÇ-. Se tcsto'U sómente
de parte da t~l'-(~a , e nâ revogou a doa~'ãô ; rwi
xnejr6 ~ int.;rão [1:' I gÜl,nas, depois @s legados,
o cresc'mo C!l COI1l:Ç) le:jado a:@ OOi juge -dooataTio;
(.c)

173 ,e a oaçf.o é de q'!U1EdadiC > q lle ~().g{)

em ,ida era vaJmsa , C(!)1110 qual aI.o o 'CG-.j Ige d~ 
dOl' 'com e~ a 11ao é feito mais 1:>0 re , nem o do
naia1'i0 ma" s ri~n ; em tal caso as leg' timas são in-

. te.j rad.ui em .ril }e~r() hlga l' pe a terça , e na falta
dtsla é que se deve dcsfakur na doação. \ d )

t 74 A }'ef:H teia, que l.Nill os :coojugte:s faz a
favor do on 1'0 , dos bens a tquiridos de preterÜQ ,
é i·jg'()irOsa doa ão . (c)

t - 5 Pelo cO'll1trariJO a rcm..~lJncia dos qu~ li}ossã.o
-ser adq.uiri los <,1.... futoro, q-uaUlclo (j), conjuffe re
llUl1cia'Ul1e se resaIve de ter rCSli>OlJliSahiliclaâe 1iI.as.
perdas que possão sobrevir. (f)

- ...............---"--- -----------'!--- -
• (.(1) 'Ol'd.l. " T G5. PI'. e § (.,

_(b) Cil. Ord § (.
(. Ci-t.§l.
Cd) Ord L. 4. T. 05 § 3.
ce) Lobão Adrl. fi. lIJetlo L. 2. '1:, 10. § 4. n. G, png 5 2.
:f) LolJao ib. n. 7.

, ;~.
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I

TITUI.JO lU.

Da Troca -' ou Escambo.

179 Se a cousa que deu em troca já estiver'
em terceiro 'possuidor -' que a iJouve por titulo
oneroso, ·não pódc ser reivindicada; salvo se
aquelle que a reccbeo por troca obrigou a cousa
mesmo ao evento da evi~ção. (d)

ISO Ainda que as cousas trocadas sejão b~]}s

de raiz , não se deve sisa de troca; salvo da torna

176 O contrato de troc'a é consensual, co
mo a cOlllpra e venda. I epois de ajustada POl'
consentimento reeipr co dos pc>rmntantes, nâo lhes
é licito .arrrpenderem-se , ainda qne as cousas per
mutadqs não tenhão sido entregnes. (a

J77 Cada mn dos permnlantes é considerado
como v ndedor da cousa q ue dá , e como compru-J
dor da qne rec lJe em troca: por isso sâo appJica
,eis. as Leis d.a compra e vunla para regular os
l"especlivos direitos e obrig<;l'Ç0es. (b) .

178 Se a um dos pel'lUuLmllf's foi vencida por
'terc·iro a cOllsa receb'da <:111 Iroca , por falta de
direito daquelle qUG lha escam! on ; se este dlama-.
do á autoria a não defendco -' deve restilnir a que
recebeo , o pagar ao vencido' perda' e interesses.
(c)

-----,-------.---
(II) Slry' Uso Mod. L. 19, T. 3. § 2. l l\'Tello L. 4. rr. 3. § 13. o cou.

lrnl'io era por Direito ROll1ano. L. 3 Cod de Ru. (lem1l4l.
(b) L. l!l § 5, lI'. de Aediíit" edicto , Domat L. L '1'.3. arte .2. e 4-., Po~

thier TI'. da f7el/dall, G20.
(e, L. I. Carl. de ReI'. perm., L. 29 Cod. de Evict.
Cd) L. 4-. Cod. de ReI'. perm. , BruLucm. ia.
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~ 'd.inheiro, ou moveis, que seja precisó haver para.
igualar os va ores .. (U) .

'18 Esta slsã deverá ser paga por aquelle
permutante, (Lue dá a torna em dinheiro~' no lugar
da si tuaçêtO da cousa, que recebeo. tb)

~

TITULO IV.

Da Compra e J7enrla.

182 Adquirimos a propriedade das cousas
pela co npra, eis que o vendedor convem em ce
der a sua cousa pelo certo preço, que o compra
dor prollle tte dar-lh e • (c)

'83 Em regl'a , é bastante o consentimento
recipr'oco do comprador e en"dedor, sobre a consa
e pre<;o, para o contrato ser perfeito, e produz~r

acção. (d) .
18-4 Exceptua-se o caso de ajustarem de fazer

escrj (ura" ou escrito do contrato; porque então em.
quan~o a' escátura ou escrito se não faz e assjgna ,
cada crnal se póde arrepender elo aj llste fel to. (e)

185 As compras e Tendas de bens ele raiz
sempre se entendem a:u I'delas com pacto de se fa
zer €scri ura ou ,escrito do contrato '; e em quanto
se não faz , repu tão-se j mperfeitas. (f)

186 Para II validade de uma compra é pre
ciso I o gl1e o vendedor posso dispô!' da cousa:

(a) Decl"eto de J!J de Abril de 1832 art. 2 o A ales pag;vão-sc duas sisas de
uma lroca , o que era arduo. Rrg. dos Encab. Cap. '17. e Cap. 20.

(I.» Desirfel'alul'.
(C) p~" Just. de Bm,e/: el vend., Ord. L. 4. T. %. pr,
(d) Clt. Ord L. 4. r. 2. pr.
ce) Ord. L. ". T. 19. ~ I. , Pr. Inst. de Rmpt·
(l) J)esideralul", Esle é o costume geral o Reino', Quol!. esl de COMUé"

E., -
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2 e que ê COlHI ratlor -seja capaz de li ·adquirir :
3 o que a cousa seja capaz de ·ser vendida; 4 o que..
o preço seja certo e justo.

SECÇAÕ I.

Pessoas que não pocZe'1n vender.

JS! Em ·outro lugar fica dito, que é nuHa
'3 venda de bens de raiz feita pelo marido, sem
expresso C'onsentimento de sua 1111111 er; e que esta
Dem mesmo os moveis póde vender sem auctori
dade do marido • (a)

] 88 E sabido tambem que os menores de 25
annos , ainda que emancipados, nãQ pod m ven
der , trocar , ou doar hens de raiz .sem auctori
zação do pai, ou da mãi quando tutora , ou do
Conselho de famil.ia. (h)

189 Bem assim o pai" rnãi" ou avós não po
dem vender a filho ou neto , nem fazer troca, qnê
desigual seja , sem os outros filhos ~u netos assi
gnarem a venda; pena de ,serem partIdos por mor
te do vendedor., como se a I1lilla venda não exis
tíra. (c)

190 A falta de conscntimento_ dos outros fi-
lhos póde ser sllpprida. pelo Juj~ de Direito, se
ouvidos clles não derem razão Justa do seu dis
sentimento. (d)
-------------------------------------~-----------------------------------~
IlLdine habelU' pm pacto. Gothofi·ed. á L. 31. fi. ele Reg. juro Vejo Dur-an.
too Dl'f)il Franc. Tom IG. D. 39. .

(a) Vei Tom. 2. arl. 392. e sego
(h) h. art. 604.
(c) Ord. L. ". T. 12.
(d) Antes da aholição do Desemhar~o do Paço 11crlcncia·lhe O passaI' Provi.,

~o de supptemenlO,
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J!) f O emphyteuta não p6de vender o Prazo,
lIIelD primeiro o offerecer ao Senhorio tanto pelo
ta to, S' ndo este capaz de poder possuir dominio
util ; pena ele iucorrer na pena de commisso • (a)

I!) ~ São cOllceuiclos lribta dias ao enhorio
para O) ar o prazo para SI, e para pagar o preço:
se o lÜO ÍílZ , pódc o em hyteuta vender a quem
quizer. (b)

193 Os Conegos e Beneficiados seculares dos
Cabti<'iús e CoHet)iaJas podem optar os prazos
foreiros. ás suas Cor )orações.: em concurso de
muitos, ql c. queil'ao o prazo, deve preferir o
mais. a tigo na Corporaçà-o (c)

15:.4 O mesmo direito de o )cão será co lce
elido aos Len.tes., e mais empregados da 'Universi
d, dc, (nUB( o se vender pr.azo foreiro á mesma
Uniyersidad . (d)

I!;5 OS inquilinos oU' possuidores de glebas
de UI11 raz , que pagão parte do foro a um ca
becel ,não oderáõ vend.er as suas glebas a estra
nhos , se o cabecel -' ou na falta delle algum dos
co-cmphyteutas as quizer tanto pelo tanLo. (e)

196 Os eom-proprietarios de uma cousa indi
visivel não poderáõ v<meleI' cada um a sua respec
tiva parte a. estranhos, sem primei.ro a offerecer aos
companheiros tanto relo tanto. (f)

------------
(a) O,'d. L. 4. T, as. pr.
(h) Cito Ord.
(C) L. de4deJlllhode 1768.
(d) Por paridade de razão: e ainda que a Reformnçiío. dos Eslatutns Velhos

do ~Ilno .ue 1G12. § J 4O. lhes denega- a opção; deve ser reformada para pôr 11
J,eS'lslaçau em harmonia.

(e) Assim é providenciado 'em muitos prazos, e digno de se generalizar ..
.J.,ob~o Appe"dice ao Dir. Emph. § 197.

Cf) lJesideratur. O contrario se dedIU da L. 3. Cod. de Comm. rer. flliM.

E*1



.,
-36-

5 E C ç A Õ II.

Pessoas que não podem comprar.'

197 As Jgrejas, e outros Corpos de mão
morta não podem compral' bens de raiz sem Li
cença 1 egia, pena de perdimento delles para·o
Estãdo. (a)

198 Os l\iinistros te.mpwrarios não podem
comprar -hens de raiz, durante o tempo de StH\

jurisdicão, a 1essoas que lhes são sujeitas, pena
de perdimento del es para o Estado (h)

199 Elles, e sel s om ia s nâo 'podem com.-
prar mercancias para revcnuer ; uem mesmo com
Jwal' a credito; pena de perdjmenlo para o Es.tado
das mercancias cumpradas para I egoc'o, ,e das
compradas a credito. CC}

200 Os Juizes, c Escr!,,;' es aos Orfãos ~ e os
Tutores e Curadores não podem per si, ou por
interposta pessoa comprar os bens dos Jl enOl'es ,
pu pessoas incumbidas a seu cuidado , ainda qlle
sejão vendidos em praça; pena de nullidade, e
de suspensão dos cargos e officios. (d) .

201 Da mesma sorte o JUi'l de qualquer lei
lão nâo póde Janç:ar, nem arrematar os bens v.en
didos debaixo da sua aucioridade. Ce)

202 Q testamenteiro n~o póde comprar os

-------------_._--------- -- ---

<a) Ord. L. 2. T. 18. pr. e § 2.
(h) Ord L. 4. 1'. 15. pr. Üs Governadores Civís devem considerar se l\Ilt'l

!istrados temnorarios.
(C) Ord L~ 4. T. 15. § 1.
(d) OJ'd. L. 1. T. ss. § 29. e 30.
Ce) Ord. L. 2. T. 053. ~ iJ,
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bens , que o defunto lhe mandou -' que vendesse
!)ara satisfação do tes amel1to. (a)

203 Nem o Procurador póde comprar os
bens. -' que ~eu consli Lili nte lhe !nandou vender. (b)

204 Se o dono da cousa mando II vendei-a até
certo preç@ , e o procurador conseguio vendei-a
por, mais; nem pOi' isso póde ficar com o exces
til:). (c)

2D5 As pessoas poderosas em razão de seus
offic.i.os a empregos não podem compr r acções
reaes ou pessoaes , nem aceitar cedenc' a deHas ;
pena de perdimento para o Estado. (d)

.20.6 rrem~se por poderosos os lUinistro de
Justiça ~ ou de Fa7.enda ~ os seus Officios , os A.d
\~ogados e Proouradores Judiciaes. (e)

207 As pessoas poderosas pelas suas d~gnida.

des .ou privilegios estão na }'egra ·do art 265. (f)
.os Se verificada a cedencia o "\ endedor ..in

tentar a. acção em sell nome ~ tem a l)ena. de não
poder proseguil' a causa por procl1l~ador (g) .

209 Qualquer outro cess'Íonario é admittido
a intentar a acção cedida: mas pagando-111e o réo
a qnaoitia , que elle deu 'por eHa ~ é desobrigado
de pagar mais Cl:)usa alguma. (11)

~------,.;,...--------------------------

Ca) Ord. L. 1. T. G:l. § 7.
<h) L. 34. § 7. Ir. de Contr. em"t.
(C) Voel L. 19 T. 3. n. 2., Slr.vk Us Mod. eod. L. § 7.
(d) Ord. L. 3. T. 39. pr . L. I. CaJ. Ne liceat potent.
(e) Alv de 2 de :ll,do de 1647. , L. de 29 de Outubro de 1754.
(f) Ol·d. L. 3. T. 39. § 2.
(g) Lit. Ord. .
(h) L. 22., L.23 Cod. ManJat., Cod. Cív. Fmnc art. 841. e i\rt 1691), ,

Lobão Fase. T. 1. Dissert. (j~. • "



Cousas que se não podem, 1}ender.

210 É uulla 'a compra e venda 9 se o oble
cto della é uma consa ~ que está fóra do COll11l1er
{;io. (a)

, 21 { . Taes são os lugares sagrados e religio
sos ; a~- c0!1sas púbLicas; os Cargos e Otricios de
Ju ,tiça • ou de }i'azenda ; a liberdade das pe~soas

de condição livre ~ e outras. (b I
212 Para a venda ou renuncia dos Officios

de Justiça ou Fazenda ser valiosa , é preciso que
preceda Licença do ~oberano. (c)

21.3 Os UonatarlOs da CorÔ"a, que outro tem
po podião dar Officio de J llstiça, se ·os "cndi~o

sem Liccnçc Regia ~ tinl1ào a p na d· pe' cr a da
ta , e o comprador. perdi' o O cio. (d)

214 As cou 'as, bre cnja proprirc .::lde p~n-

" de li ti.gio, não pode 1 ser ver tlidas, I e .1 tl'.O<: t ( S,

pena de nullidade , e de perdil el o do p' .o r~ ra
o Estado • (e)

215 A mesma nuI idade e pena tem aquelle
que vende a acção pendente sobre o direito de pro
])riedade de uma cousa, em quanto a l'de nâo fin
dar. (f)

216 Se Q comprador sabia elo litígio, e o
auctor venceo; sendo o .réo condemnado a resti-

,~--... --------
(a) L. 3·\. § 1, fr. de Contrah. cmpt.
(b) V. Ol'd. L I. T. 96.
(ci Cito Ord. pr
(d) Ord. L. 2. T. 46.
(e) Ol"d, L. 4. T. 10. § 3.
tf) <':it. Ord. L. ~. T. 10. § S;



•

ln11'- he a c'Ousa , póde ser executada a ~entença,

contra o comprador., sem que seja ouvido de no-o
voo Ca) .

2 t 7 Se ignor.ava o litígio quando comprou,
deve ser'ouvido Jsummariamente no processo mes
Ul0 da execução. (b)

i! I 8 Os bens penhorados não podem ser ven
didos pelos executado" sem licença do exequente ,
pella de nullirlade. (c) .

219 Às cousas furtadas" se alguem as com...
pra , sabendo serem alheas , tem a pena de per
dimento da cousa para o dono, e do preço della
para os captivos. ~d

~20 Se pela qualidade da cousa se conhecia,
que nfLO era do vendedor , mas furtada; provado
o furto , o comprador tem à meSll}a pena que o
ladrâo (e)

~,21 O ouro, prata, joias, e outros ornamen-
tos da~ Igrejas e lU s eiros, não podem ser vcu-

. didos ~ nem empenhados pelos admini tradores ,
sem Licença Hegia , pena de perdimento do di
.nheiro do preço , ou do empenho ; e as cousas são
rcsliluidas,á 19reja ou l\Iosteiro" a que pertenci
âo. (f)

2t;t;'i A herança" que alguem espera herdar
de pessoa ainda, i,"a, não póde ser vendida, sem
approvação da dila pessoa viva , pena de nullida
de (g)

("J nJ. L. a. T. ll(;. ~ 16. 
, (U) Ord. L. 4 T. 10. ~ 9.

(C) Pe~ 'iM • Ca~ 5 n. 121., Silva á Ord. L. 3. T. SO. § 1. 11.33. >
Çod. do Processo j'rnnc. art. 092.

rd) Uni. L. 3. T 45. § 5,
(e) Ord. L. 5. T. AO § 5. , c T. 65 § 2.
(C) Ord L. 2. T. 24.
(~j L. II. fr. de l1aererf. vel neto yend., L. 30. Cod. de Pactis , Cod. de

P,usss. 1. p. T. 11. art. 146.



226 EUl outro lugar se disse' que os bens
dotaes inestimados nào -podem ser vendidos du·rall
te o matrimonio. (d

227 Os bens que um testador deixou em
herança ou L. gado ~ determinando que 11 ~ o possão
ser vendidos , se não a certas pessoas-; se forem
vendidos U diversos , os interessados podem re
querer se ul1nulle a venda. (e)

228 O doado!? de certos bens, ou vendedor
que os -vende, póde impôr igual preceito ao dona
tario ~ ou ao comprador, de os não poder vender
se não a eerta pessoa : fazendo-se alheação a outra
di versa ~ póde-se a-nnullur-. (f) .

~23 Ê -tambem nnHa a venda de cousa qúe
lá não existia, quando o contrato foi ajustado, a
inda que ambos os conlrahentcs esLivessem na boa
fé de que existia. (a)

224 Se as casas vendidas tinI ão sido incen
diadas antes da venda, se 1 o comprador e ven....
dedor o saberem; mas a maior pai te uel as esca
pou ao fogo; o comprador terá e~:ll.'Qlha ~ ou ficar:
com elias, com abatimento do pret;O em propor
ção ao daml10 ; ou enge 'tal-as, e desfazer o con
trato. (h)

225 As' cousas que ainda não C'xistem ~ mas
!la esperança que existir' õ , bel 1 podem ser ven-
didas ; v. g, os frutos que um cauno dará este
anno ; os peixes que saírem em um lanço 'de rede ~

lC)

(a) L H. , L. 57. (T. de COllir. empl.
(b) Potiei" Tr. da J7elldap. 1. Secl. 2. n. 4., Cod. Civ. Franc. ar!. 160tt

AIlter L. 57, H', de COI/Lr. elllp. .
cc) L 8, pr. e § 1. ir. de Contr. emfJl.
(d) -Vejo Tom 2. arl, 133.
('e) Ord L 4. T. 11. § 1., L. fino Cedo rleReb. alo non aliem
(f) CiL. Ord. § 2.
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t5 EC ÇA.Õ IV.

Do PIY:ÇO.

29 O preço da compra deve consistir em
dinheiro ; aliás o negocio será troca, ou contrato
iunominado. a)

230 () preço deve ser quantia certa, ou deter
minada pelas paeLes , ou por Louvados ~ que para
isso nOl1Jearem . (h) ...

23 ( Se os touvados não poderem, ou não
, quizerem determinar o preço da cousa, a compra
haver-s~-ha por 1)-0 feita. (c) ...

232 Se os Louvados arbitrarem preço desar
rasoado, qualquer das partes póde recorrer ao
Juíz , pára manual' fazer nova Louvação em outros
Louvados. Cd)

2:3.3 Quando o preço da cousa está determi
nado por Lei , on por Tarifa ., a compra é valiosa,
ainda que a~ partes não determinassem o preço. Ce)

234. E .valida a compra de gel1el:os pelo preço
- que vierem a ter em certo mercado, ou no tempo

'da futura colheila. Cf)
235 Os generos cereaes senclo yendidos acre

dito, o preço não póde exceder o mais alto, que
taes gcneros vierem a teI' na mesma terra, desde o
acto da' entrega até quinze de Agosto seguinte: se
for menor ~ pagar-se-hão pelo aj uste. Cg) )

---;---------------------
(8) § 2 Inst. de Empt. et vendo .
eh) Ord. L 4. T. I. § 1. .
(C; Cito Ul'd, , Cod. de Prllss. Lp. T. 1I.art• .lI. .
<dI Cit UI'd,
(e) Vinuio ao Sl. Illst. de Empt. n. ~.
(I) ViuniQ ID. , Gomes.2. ral'. Cap. 2~ n. 9.
(8) Ord, lo. 4, T. 20.
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2~6 Quanto cm oúlro lt gar se disse óÍ-cerca
daa especies de moedas, Cln que dcyem ser feilos
os pagamentos; alterações e yarinçãcs das moedas
tem ~pplicação aos p~'eços da-s compras , (a)

237 A coininuili e ~'cr<ll estimação, tIue uma
consa t-CU} , 1 o tcmpo e lugar dó contrato, .se re-
puta o seu justo preço. (L) .

2.~8 Ainda que a venda fosse feita por me
1108 de illetadé dó justo preço ~ snh8fste ; mas o
vendedor pód<:; requerer dentro de quinze áunos, que
a venda sreja resci'ndIÇfa. Se a lesão lião c11cgar a me
tade , não se éoncede, ao vende'dor acção ci'\-iL (c)

239 O compradoí' tÜl11bem se pode' qili:'ÍX,tlr de
,lesão -' se deu lllGis de cjuinze por C011sa que Só
men' e valia, dez }10r i 'isto preço. ld)

240 Yei'iilc'aõdó-se, lesno enormi SSi1l1 a , é
lluHa -a comp'ra e venda. ( e)

24 I Se a cOlllpra foi ajustada com o pacto de
retro (?,7U! nr, o, a lesão nâ qtlarla paHe do jhst-o
preço faz 'cpillar usurario 0, COlllrato, 'e por 'CÚil

sequellC,W Imlfo. (f)
242 E te liactó pei' si ~ó lião faz al>átC'Í- o justo

preço, da eousa vendi lia . ,(g)
243 ])oré.m se .se cSlípU)?ll, que o comprador

pagaria toda a Siza , ,metade desta computa:..!se co
mo parte do l)reço , porqtle tio vendedór incum
bia pagar a dila metade. (h)

24q, Se se estipulou que o comprador pa~'urá.
r -------------------------------------------------------------------------.

(~) • ej. Tom. '/. art. 10i'L c sego .
(h) cj.TOl11.2 art.10SG,cscg.
(C) Ol'd. L, 'I. T. 13. pr.
Cd) O,'cL L. 4. T. 13. pI'.
(e) Cit Ord, § 10. Vejo o Tom, I. art. iS.
Cf) Ord. L. 4. T. 4. § I. ,_
(g) Valssc. Cnns. 'i0. n. 1f. Contra Lobão fascic, Tom. i. Diss. 5'" §

37. e ~3. e TI'. ri".! Al'a/. § 3/. ,
(h) Act. das ~izas C~p. 1,) Lohão Tr, dos AraI. § 21.



o LGluçlemio ao. Senhorio da cousa comprada, este
constitue Ui) a. p21'te do pl'CÇO ) porque ap yende
qQT incum~ia p gal-e na St.la tQtalilla.<1p Ca)

24.5 QUil ,1do a COt1)pl'U é feit~ -c9,lll p~cto de
ficar empr~zada ao veud~doJ' a COUSÇ.\. compmda ;
sómente se entende comprado o. domil} di~:ecto

do Senhorio.
. 246 Neste caso o preço ~eye s.ei' tão jus tQ ,

COLHO se fosse comprado um .censo conRigl)í1{.i~To"

ali' s o c~ntrato será usurar;o. (b", '
f47 Qualldo o veu(ledor l'e,serya _o JI.sofruto

çla ,cou 'a ~e~ldida.7 durante a SlHl yidq., Q justo pre
ço deve e=itimar-se com. atlen.çi:í,o ,u e$t,e . e.n.cal'gÓ.
Cc) .

248 Uma pesso~ qu~ tem filé trinta ao.nos.d.~
j~la~lc , presume-se q le niuda v'vir' ~rint a:l' lOS,;

se tem n ais de trint , pr 'ume-se que dura,r~ Oll

tyos ta ~to-: .' .q!lanto· lhe f l.tjlr.em p~ll:a tei' sessenta:
p que te~n sesse ' 011 mais, preSt J c-se que ainda
yjyj á.ciuco a uos. Cd .

[t!~9 Um celJ.SO ilp-poslo p.o préd'o ,CQmprado ~.

se.é pCl'peftl , f z 'qu valhí) ne!: os yio.te mil reis,
ppl' c~-da qüLrcis de censo ~.nuno, (e) . ,

250 " Se, o censo dev,e se.r pago.d Jrunte uma
pida ~qme~1te , .e ,cx..ti l,ctO depois [,l,CU o capital p-cr
<440 , faz ÇJue valha lq,eu,o.s o J)rédio dez; mil reis .7
po.r cada mil reis de censo, que tiver a pagar: e
lll.eu..os doze mil r~is, $e o censo cleye dum!' duaS.
vidas. (f)
-------------------------------------------------------

(a) i.~bão ib:§24, c 5e~. ~" -, i
(b) Lobão Dú' Eq pitYl.· 026, o)ldj: d(scQn]a do qllç tin!l:l dito no § 10'.
CC) Groenncweg. de Leg. abí': á L. as, Ir. Ad Leg. Fale., Lobiío Tr. das

Álltll. § 35. •
Cd) L. 68. fi' Arl. Leg. Fale ••
(e). Alv. de 23 de lV}jlÍ9 d d 698. J •

(tJ qt. ;1.h•. de 23 de ~lfÚ0_~ê 1GlJ8.



25 t Póde-se compraI' nma renda vitallcia, y~

gl'. de 60 alqueires de trigo, ou esta seja p~l'a a
pessoa do comprador, on para outro, e o Justo
preço é o ,alor de 600 alqueires, que recebe logo
aquelle -' .que toma em si a obrigação de pagar a
l'enda. Ca)

~52 O vendedor da renda vitalicia nâo póde
eximir-se de a pa(~ar -' a' nela que se offereça a re
embolçar o capital que receheo. (h)

253 Se o vendedor da rend occasionou vo
lllutarlamente a morte da pessoa, a quem a renda
devia sei' paga, além das mais penas do crime -'
deve restitu ir o capital. (c)

254 Tanil)('11l o deve restituir, quando a pes
'soa, em favor d~ q aI toi com rada~a renda, fane..
ceo dentro de vi. te di:'J dep is de feito o contra
to . Cd)

255 O com ,rador du rend pôde uemandar o
capital, se o vend.. uor dei.·( u de pagar a renda
tres anllOS continuados; e esle l~clO vóde pedil' aba
timento por causa das rendas, que tiver pagado.(e)

2Sti A renda do ultimo anno é rateada segun
do os mezes , que viveo -a~uel1e -' que a percebia.
~e erão pagas adiantadas, desde que fou.ão pagas
ficárão adquiridas a quem as recebeo, ainda que
morresse antes de acabar o tempo do vencimento.
(f)
--------------------

(a.l rit. ·Alv. o Cod. Civ. Franc. 'llrt. 1070. deixa o prceo á livre conven-
!!lio das pllrtcS. •

(h) Cod. Civ. Franc. art. 19iO. Porque é contrato alealorio.
(c) Cod. d~ P'U.u. J p. T. 11 alto (;21.
(u) Cod. <"lV Franc. art. 1975.
(e) Cod. ete Pruf< 1 p. T. I I. art. 047.
(f) Cod Civ. fi'rflltc. arl. 19 n. O Go~. de Pu, H. art Gtll. manda palo

~r a reuda do ultimo anuo 1-'01' wleiro )~a uão haver coavcllç;~o em conlt:ari&-.



•

P57 Não se admitte acção de lesão enorme,
quando a venda foi feita em leilão por auctol'idll
de J lldicial , guardadas as fórmas legaes das exe
cuções. (a)

Obrz:gaç'~es do Vendedor.

258 A principal obrigação do .vendedor é
ehtr('g~l' a cousa vendida ao comprador.

259 Não se exime desta obrigação, ainda que
sc offereça a pagar o interesse.. U Juiz lhe póde
mandar tirai' a cousa vendida, e falel.....a entregar
ao comprador. (b)

.2 'o Se esta entrega não é possivel por ancto
ridadc Jlldicial, o vendedor póde ser obrigado a
indemnizar todo o interesse ao comprador, assim
cm respeito ao ganho, que nella podia ter, como
em respeito á perda, que por faI.ta delta sofreo. Cc)

.z61 Deve tambem o vcndedor entregar os àc
cessorios da cousa vendida; COlllO são as chaves',
e as mais peças destinada a perpetuo uso da cou
sa ; 'as I)ervidões e logradouros, as escrituras e
mais titulos relativos á cousa vendida. (d)

2ü2 Se não fizer entrega destes accessorios ,
a que é obrigado, o comprador póde obrigaI-o a

.que os entregue, ou requerer que o conti'ato se h&-
ja por desfeito. l...e) .
k---- ~-----~----- _

(a) O.d. L. ~ T.13 § 7.
(h) Orrl L. 4. T 2. pr. , Hube.· nd Pand. L. 19. 1\ 1. n. 5.
Ce) Cito Ord. , e Ord. L. 4. 'L'. G7. § 3. , L. 21. § 3. ff. de Ael. empt.
(d)L.40.§18., L.H.ff.dzColltr.emp., L.ll.~7., L,17.tf.de

/let. empl.
(ll) L. 38, § 11. lf. de Aeclilit, tldi,t.



263 A entrega dev-ç se·r feita qo lugar, onele
a cousa estava, quandQ sa 4cz o ajuste;, a não ha
ver estipulação eln co,ntral',Ío . (a)

264 Os gastos para fazer a entrega sfio á custa
do vendedor: os do c::\l'reto posterior são da conta
do cornpra~lor (b) ,

2G5. E Jes.ohrig;ado o vendedor de fazer a en
trega, em quanto o comprador llte não paga o pre-
ço·, se lhe não deu espel'éL (c) .

266 &e ·vendeo a, credo to, Ul3. o cçHnprador
falio depois, ou SObl}evcio jJe,l).1 fundado recel.Q de
pet'der o .preç0 • póde reter a cousa até que eHe -de
caução ao Pl'CÇO (d) . .

267 Se .ha pendencia" se nu ha de cntregfll'
primeiro a cousa, ou o Ol\tro Pl'1.111Ciro o preçQ _;
.ambos devem. d.e:posjtal':~ comp. "11ll , e outro o pre
ço ,cm :mão -de pessoa fie.l, u ql~ul en trcg-ará .a cq.qa
um eua cousa. (e)

2.68 Desde.o contrato até o dia da entrega o
V:tmdecl{)r :d... ve ter tanto c.Úlado na gJ.lurda e CO·I)

s.erV:Uição da cous.a yendjd ., cpmo q-Hí\t}c1o lera ~ua ;
se pO.r culpa g:raye , ou .le·\'e a çousa tiyer clesyja ,.
{),lIl da1lJ1110 , é l'e.sponsav. 1 a.o.co~npl:ad0r. (f)

2tW Depois cl.Q <lia;, .epl que o comprador ..s~jS\

moroso em tOBlar €lltrega d~ cousa, ·0 v_enlledor·é
(leaonerado da gu.arda della" e resppq.save:l sómeu
ie -ao damno .pl'ovelli€ut.e de :Q@.lo e 1.1: 'Ícia. \g~

------------------~---;----

(a) L. !lo lf. de Eo qllod cl!rl. locl. , L. fID. lf. de Contr. empl. .
~b) ,Cod "CíY.J! l'aJJ.C art. 1.0O8. _ . _
(c) L. 22. fi. rlt? Haered. cl nel. venrl., L. 3(, §.8.·lf de 4edil. edicto
Cd) ·Coel.• l;:iv. "~m/lc., 3rt. 613., DOllla L 1. T. 2. Sect. 2. art. 22.
fe) ,QI·d . .L. 1. T. ó. § II ••
(f) L. 35,_ ~. fr. de CfllLlr. eJ;llpl., L. 3.) L. 11. II' de.Per,,;:l COD,I' rei

vendo r • .' , ( .

(g) L. 17. ff. de PeT'. et com. lei ~ql d,.,



Da redhibiçtib -' e abatÍJhéiUo i7d jJl'8çv',
270 O vendedor' ê obti'gádo a tornar ~ r€cebcr

a COllsa vendida', e l"esti 'uir o lweço, e despesas
feilas pelo comprndó . , 'yerlíicafldo-se cattsa justa
de este a engeitm: <) •

27 O (' llprndoL' de ,animal iri'acional PQ(fe
engei!::d..:.o por vicio e animo; v, gr. se il besta
sem causa se cspau a, se impina., ou se rehella. (a)

272 Be'm assim -' se o animal teu) m{)}'estia
occulta. (h) _

273 Ou se o animal I ão tcm , nem ainda em
ll1ccl1ano gráo , as }il'endas -' qüe o ,etldedor affir
mava, que elle tinIlll.. ( c)

274 As causas inal1il1ladas podem tambeIll ser
engcitadas por vícios ene .bertos : v. gl'. sé 10111\ li
\1'0 foi a 1 ado com falta de folhas; se a peça do
panno foi achada infel'ioi' á amostra ; se ÍllU prédio
tcm servidão passiva muito onerosa. (d)

275 Tambem se póde engeilar llma cousa,
se llOuve erro sobre a substancia della , ainda que
comprado'!' 'C vendedor estivessem na boa fé: v. gt.
se alqllimc foi venaido cm conta de ouro; ou es
tanI' o -em 'conla de prata. (e)
, 276 Em regra, o vendedor não é obriga~lo a
dcclara~ 'Os vicias e achaEfues da cousa , se são pa
te'ntes : . IllU'S oheu co1l1 clôlo, se não manifesta os
"icios ocultos, sabendo-os. (f)
---------------------------------------------------------------------------

(3) Ord. L. 4. T. 17. § 8.
(b) Ord. 4.1~. 17. § L e2.

/(0) CiL Ord § 4". .
cd) CiL Ord, § 10. , Domnl L: L T. 2. Scct. II. arl. 4.
(e) L. a. n' de Canil', el/lp.
"lf) L. t3. tI. ele Act. eI11pt., L. 1. Cod~ de dedU. ac!., Or'd. L. 4. T.

17. § 1. .



277 Havendo dóló no vendedor, deve r~sti- '
'luit o preço, perdas e interesses Não o havendo,
deve restituir o .preço e as despesas , _que o com
prador tem feito com a cousa. (a)

278 O comprador de uma parelha de bestas
ou bois não póde engeitar I1I1l dos animaes , e licar
com outro: más pode engeital' ambos por causa do
vicio de um clcHes (L)

279 E conc~dido um mez'pa'a engeitar ani.
maes por moles tia corporai, contado Jesde o acto
da entrega. (c)

280 Para os engeitar por vicio~ do animo são
concedIdos seis mezes. (d)

28 t São dados sessenta dias para o compra
dor poder cngeitar o aniuwl , €J.tlC com} rou deLai
xo da condição de lhe agradar, a não hayer con-
vença de mais ou menos tempo. (e) .

282 As cousas comp,'adas em hasta p{lolic~

por auctoridade Jueliciai, não se podem engeitar.
(L)

283 Ainda qne o animal, que pocIia ser cn
geitado, morra, hem póde o comprador intentar
a redhibiloria ~ se mOl'reo sem culpa deHe. (g) ~

284 Em regra, o animal vendido como são,
se morre de molcstia anterior á compra; deve o
vendedor sofrer a perda. (h)

(II) L. 45. íf. de CMi,.. empt., L. 13. LI. de dci. cmp .• L. 1. .Cod. de;
Aedi!. act.

(h) L. 38. § fino rr. de Aedi!. ediL'l.
(c) Ord. L. 'Í. T. 17.. § 7. e 8.
(d) Cit Ord. pI'. e § ~. , L. 2. Cod. de Aedi!. acto
CC) L. :i I § 22. fI'. rl~ Aedi!. edict.
(f) Alg. da L. 1. § 3. fi. de Aerit!. edict., Domat L. t. T. 2. Sect. 11.

nrt. 17.
(~) L. 31. § 1'. , L. 38. § 3. rr. de Acdil. diel.
(u) L. 6. Cod. de Per. ct com. re.i refld. • Ag. J3llrbosa ii L. L Cod. eoJl!

n.21.
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225 Presume-se que, um animal morre de
moléstia antc"rior, morrendo denLlo ue Lres dias
'dcpois do contrato' (a')"

286 Eu'l. todos os casos eÍn que o co111'PTador
póde engeitar a cou'sa' j em l'ug!1r dissü }\lóde' pedir
rebate do preço ~ por causa do a-chaque ou d'efeÍ-
to',,' que a eOllsa tem'. (b)- ,

287 Se o vendedor vcndeo lún CéÚll1 o,a t,anfó
por gei-ra, ou por vara affi.rmando'" que:" tinha .certo
11'U1'llero' daql~ellas medid{:s ; ó compradór pôde rc:'
petir o pre-ço' ~ que dell de nl'lis " se o Call1pO tiver
m:enos l'Íledidas (c) t

288 l;lus se o campo foi' vcndldo por deter~

# minado 'e, o , a entUlci ti a de ter tarit.a&' gciras
o,u' varas não. dá direita ao GOlnprador de pedir
rebate" ai ..da que na yerclade não ter !ta aufás
ya as. (d) ~

.... 80 Esta acção de' pedir rebate dO'prcc.9 POl'

VIClO a cousa clev'c ser intentada dentro de (I,m
afliio J~po~s' da consa entrcgtie ao 'caril' nnlur. (ej

I 290 Nem esta nem a acçàó redhibitoria po...
d.eIÍ1- ser ii1tentadu5 , quando' o defçito da C.9US~ e'fa
manifesto ; ou, quándo· o vendeéloi' mabiJ sLou o
VIcio 'oêCl~lto ; ou' quand'6 estipulQU qué'nãb garan-
tia os· vicios da cóusa vendida. (O _ .
, 29 [r Es·tas.' a'eçães tem cabini.eIÍto- tarifo 11;
co-mpra' e' v:encla, como na -trdca, na data' ell1' pagra ,.
e outros contratos semelhantes. (2.')-

a I -

.• ~a) ':::iilvaáÓrd, L. 4~ 'r. 8~pi. 'rf. 3'G: CY'Co·. dc'P'ru'ss. tt'p:' T. 11.
art 202. marca 24 LOl'a : "

(b) U: 25 § l. 'a'. dti-Except.; 'I'e{juâ:
(e) L. 40. §-2.. Ir. de Ganir, emvt. -
Cd) L. 13. § lL fi. de Act: emp't: ,IL. 0\5. 1l~ ele E~·ict. , Voet D. /to'

T. 1. lJ. 7. , ., • • ./,' •
I~) 'Qrd, L,'1. T. 17. § 'Q,. ,,L 2. C,o!L d . .i/e.cJrl. aat. " J _,.
(f) L. I, § 6., L. 11. ~!l. li'. de Aedil. edict., L, 31. ff. de·Pactis....
(g) Ord. L. 4. T. 17. § O. ,'I'

O:
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§ 2.°

.D.a Evicção.

292 O yelidedor , ainda que no contrato se
não fizesse declaração" é obrigado a garantir a
perda de toda" ou de -parte da cousa, que sobrevier
ao comprador, ex vi de direito de terceiro, que
lha vencer judicialmenle , por ter melhor direito
que o vendedor . (a)

• ~93 O comprador , ao qu~l tal perda sobre
"ler " póde exigir do yendedor o preço que lhe
deu" as mais despesas ue fez para adquirir a cou
sa", e os gastos da demêinda que o terceiro lhe m.o
veo. Em lugar do l)reco póde pedir-lhe o maior va
lor , que a cousa tiver" no acto de lhe ser reivin
dicada. "b)

29!~ Póde tambem exigir-lhe o juro do preço
a contar do dia" em que foi obrigado a pagar ren
dirn nlos da cousa vencida: (c)

295 Se tiver feito Lcmfeitorias" deyc pedil-as
ao tPrcciro .rcÍvindicante : mas as Lellifeilorias de
recreio , (r~c l.ão podér haver deste, póde e,xJgil'
d vendcdu.,' a ln emnisação. (d)

'296 Servem de compensação das bemfeitorias
os frutos , que forão consequencia dessas mesmas
L 'rnfeitorias : .bem assim os productos do prédio
bemfeitorisado~, que forão empregados nessas bem-
feilorias • (e) -

297 Ainda que uma Jfarte da cousa fosse ven
cida ao comprador; e o rest~nte valha o preço, que
-------------------------------~

CIl) L. 1. fi. de Evict., L. 66. Ir. de Contrnh. empt.
(b, L. 70. fr. de Evict. , Urdo L. 3. T. 45. § 3
(e) Cito Ord., L. JS. fr. de USUI'• • Cod. de PrllSf 1. p. T. 11. art. 167.
(d) L. .;.'>. § I ir. dt~ Act. cmpt., L. II, Cod. de Eviri.
Ce) Arg. da L. 10. Cod, de h'v/el.
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ene deu, é c'om tudo o vendedor obrigado a 1n
demuisar-Ihe o interesse j por.lhe ser tirada aquella
parte. (a)

298 Assim, ainda que ao comprador sómente
lhe seja tirado o usofrqlo. ou aiuda que seja gra
vado com servidão predial -' que o vendedor· lhe
não declarou, este é obrigado a indemnisal-o. (b)

2!)9 Se com aquella privação ou encargo o
comprador se achar tão gravado, que lhe não fi ça
conta o prédio comprado, póde além da sua i11.
demnisação emcampar a cousa ao vendedor, e des-
fazer o contrato .. (c) .

300 Póde-se ajustar que no caso de evieçã<J
o v~ndedor será obrigado não só ao preço -' mas a
outl'a .tanta quantia"; ou vice versa -' que será o
brigado a menos que o preço. (d)

3Ó t Ainda que o vendedor no acto' da vencIa
diga, que se lião responsa ilíza á evicção, sem
pre fica obrigado a repôr o preço, se a cousa for

-. vencida ao comprador • (e)
30'1 Tambem se póde dar fiança á evicção ,

se as }Jartes nisso convierem. (i)
30'3 Para o comprador poder demandar ()

vendedor pOI' causa da '.evicção-, deve denunciar-lhe
a demanda, 'que o terceiro lhe mover ácerca da
cousa vendida, antes de serem. publicadas as inqui-'
riçães , alíás .perde o direito da evicção. (g)

30 í- Se o vendedor, a quem a lide é denun
ciada , não der nde a causa. deve o comprac1or
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Clefe.ndeI-a sem mailir.ia , como po Lél'; e decaido
deve appe.1lar , se o Juiz fôl' tal, .de .qne .s.e possa
élppenar . (a) .

•1 - 305 Se Q vemdedol' estiver fóra .do R.eino ,
nãq s.e" ~Dncede' tempo ao compra<llQ.r para o óf;.í·
pcssoallllént.c, para que' deienpa a causa: .deve :cl.c·
fe1Jdel-a. c.orno' púder., salYD o direito .do ahseut.e
contra.a selllençá. (h)

'3D6 Se o Y~ndedQ.t' chama.cl·o á autoria q;ui~
ze' chama:c OUITO , do q,ua-i oure a cousa demand()~

d.a, eO'-;lcede~lhe tempo l'asoavcl para j) citar: c o
mesmo se fará, se este ultimam,ente chamado '{LÚ,,;:.
z,er ainda chamar o II tro:;. (c)

307 Se <?s "'endcdores f rão 11111ilos , .ou sãQ.
)llll'tos os h~rd~íros do ycndedpI: , a todos dey.€ ser
denunciada a lide ; aliás o compl'~dor sómentc t c<i
a -}o contra aquel1e que fez citar pela sua parle
resI ect~va. (d) - .

308 Se 11J11 dps chamados á au'oria queE de~

fender a causa ~ e os ôntros não qnerem , prevale
~e Q yolo ao primeiro: este, se vencer, pó.de ha
ver dos companhejros as respe.ctil as Fartes d~ de&.~

pesa ~ que fez coÍn fl causô: C01l1ll1lHl1. (e)
309 O vendedor chamado á autor'a tü.1na Q

lugar de assjstente " ou de. de:6 nsor do ço.mpradov ,
e -n.ão póde fazer a causa S~la contra vontade do
autor, ou C\o r.éo prin ci}Ja\., nem pó.de decliol;lf
p,u:a o J úiz.o do se.u fpro. (f)

310 Se o autor e réo convem, que. a ':ende~

--------------------------------------~--~--.--~-~-I-q.-
(a) Ord. L 3. T. 45. § 3,
(b) .il. QJd.. pr. .
(C) tit. Ord. § I. C T. H. § 1.
(d) L. 62 0 § l. fi. rle Evicl,., L. 85 § 5. lI\ de Ve.í'Ú. oúlig.
(e) L. 30 § 9. ff de Judic. solv., I;olano COI'!' 41.
'~' Ord. 1" 3. T. i5. § II., L. L Cod. Uúi iii rem acto, Gusma1l4C

EVlc/. q. 6. n. S. • ~,



dor faça f1 causa SU3, @ au 1.01' péde pe( ir-H ;e c~ução
á enJ~'eg~ d~ cousa d~mandada, no ·ca,so d€ elLe l!.
"'cncgr {.é!)

31 ( O comprador defendendo ª causa p6.d.e
aHegar tO(~",S a~ e:ji:c€p~õP-S . o vCQ.d.eciO',r; - vice
verSf/- P Y~1;ldedo~' qs dD c0l11pr.q.dor (h)

31'.? NQ mesm.,o J~ iw oo,(le.o cornprador foi
conlIcmnado a l'e~Ütllil' ~ .çousa, pócl~ q.cl;na~a.r il
~m~ indel11pisaçãQ. (c ..

3 I 3_ O cOlp.pr-éjldor ~lfl.o p.ode ili~~lltar a.cção
de evicçãq , ~ 9. s~ f!ú pri ado .da C.ot~Sil .corl1prada
n~.Q pOl:' ~~ntel)ça, que. J.lU1 tercairo Qblev~, fl as
por fQ-rça ou roubo. (d) _

3 J4 Uu ~ o, &e Cj anqo ene .cQ1uprador conto
prou , s~bi~ que Q yendcdor lhe não podia vender
a cousa, por ser alheié}. : neste caso <:) preço é per
dido paré). 0S captivos. (e)

3. t 5 O~l 3. ~ ,. se a cousa foi vendida em praçq
por execução de- alg:'l~ crédor ~ que ncUa f@z pe
llh~ra. (f 1·

816· Ne~t~ casa, () a re 1 atantc, a qnelll é). C01l

&a fo.i reiviqdicqda. , pócl~ dü~l1 l1.dc r o seu dinhei-,.
1'0. , il qnel1l º leYqn~o~ ~l deposito, se <> exeçuta..,.
do não tiver com que o indemnise. (g)

317 Otl1tor '- o. Curador, ou Q. Prqcurador
fiue v}ndeo QS h~J.l.s ~~heio$" Ilã() é obrigaqo ~ evic...
~ão ; s IVQ s~ p.esst:m\I!lOf\te se O-b~ig01,.l ~ resp.(),~qe~·

por elia. (lD
• iaJ Ord. supro § 7:', GlIsman SLlr~·.... l- .

~lal L. la. Cod. de !JY...i.ç(. , G:~JliJ:llª-1! W!,!, 8,G.
(ei L 3D pL fr. de El'ici. , G-uslll.an iL. n. 4,\•.
(d) Ord. L. 3. T. 45. § 4.. .
C<:.:> (,:~t> Qrd. § 5.
(f) L. I., L. 2. Cod. CrerZ. el'ie!. pi{;n. ,?-(JI~deb_.

(gJ L 7-;' §~. H:rle.!Jv.'qi., l\lpr. de l!:.r:c~. L. ~. <:;ap, t3. n, G8., Guer'"
rei ... q jiJr. ~5,. I.!. 1G••

(h) L. 61. rr. 'de P(ocurai. , L. GG. § lia. fI. de EVI:cl.



318 ~e a cousa comprada não chegou a ser
vencida -' porque pereceo ante. dt:.' v ncida a causa;
não póde o comprador intentar acção de evicção
contra o vendedor. (a
, .'3 J 9 Se o comprador 'demandado se com ro
mettco em arbitros -' c por st::ntenç~a de tes foi con
demaado a entregar a consa', nãq tem o rCi,J:'esso
da eviccão contra o vende..lor. h)

320 Ainda que o comprador, que I ão .a lla

á antoria o seu vendedor -' perde o dil'éi de evic
ção ; póde comtudo com ccdencia da acção do tc'r
ceiro, qt eo deI landou, intcntdi' e 'ta me~n la acçâo

, contra o vendedor, para detle l!élver o r 'eço , se
se mostrar que e le não podia yender a ""Ollsa.. (c),

3C)I A acç'ão da evicção pôde ser intentada
dentro de trinta annos , comecados a co '!tal' desde
que a éousa foi vencida ao' cOl1lprádor; Jorque
a té esse tempo a sua acção ainda não era nascida.
(d)

:3'22 Esta acção não só tem lugar ila compra
e venda -' mas tambem r..a IroGa, na data em paga
mento , nas partilhas de herança, no aí' ramento ,
e nos outros cOlllratos , em que se dá Ullh . consa
por outra • (e) - .

323. Se o comprador' é demandado por acção
hypothecaria , e o direito hvpothecario vpio já do
vendedor; este deve ser t<ll~lhem cl amado á auto
ria , e será respúnsayel peja evicção, (1)
. - 324 . A acção da evicção' deve ser in entada

(3) 1.. 26, Cod de Evict.
<b) L. 56. § l. tr. de Evict.
(c) Slr}'k V,ç. 1lJod. L. 21 T. 2. § 23., Voct acl Palld. L. 21~' T. 2. n. 22:;

erg. do Cod. Civ. Frnnc. art. 1640. '
,(d) L, 2 f. Cod. de Evict. , Perez in Cod. L. 8. T. 45. 11. 20.
(e) Silva á Ord. 1.. 3.1.45, § 3. n. ~I., Doutrina das Accões § 3&8.,
(f) L, 22. Cod. de Eyict. •
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pelo com.praclor conh:a o i.mmediato vendedor, e
não con!ra terceiro, que tenha vendido .áquelle :

.salvo se o illu ledíato vendedor tiver falido ~ ou
estiver absentc do ReiIio. Ca).

--......~9'...~""== _

S E C ç A Ô VI.

Obrigaçues do comprador.

325 A principal obrigação do comprador é
pagar o preço 110 tempo e lugar e§lipulado, ou no
lugar da entrega da cousa, na falta d'e outra deda
ração. (h)

326 . Deve pagar juros do preço, desde que
tomou entrega da COUtia , se esta produzia frutos
ou rendimeI tos: ou o valor dos mesmos frutos e
rendimentos, que receLeo , ou podéra receber,
qual o vendedor mais quizel'. (c)

327 Tambem deve juros do preço ~ se assim
-conveu ionon : 01} depois de verificada móra no
pagamento delle: entendendo-se ínoroso, desde
que foi cila~o para o pagar. (d)

j28 E motivo justo do comprador reter o pre·
ço , se depois do contrato foi informado, que a
cousa nào é do vendedor, e se este não tiver bens
de raiz com que assegnre a evicção ; caso em que
o vendedor deve ·dar fiador idoneo , (e)

.'i .9 S(~ o comprador não trine a eviccã<;>, e
(a) GusHI..n de /!,vlcl 'T' 11. ti I., od. de J!rus.r. 1. p. 1'. !I. art. 149. e

HO. , Duranton Droit F,anc. Tom. 16. n. 306. .
eh) Ord. L. 4. T. Ii. § L
(Cl Ord. L.. 4. T. 67. § 3. , L. Ii Cod de Áct. tmpt.
(d) ·L. Ii. Cod. de Pacto int. empt. et yenct. 1 God. Cív. Frtlffc. art. 185~.
(e) Ord. L. 4. T. á pr. ~
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.só receia qu-e a co' lsa eómp,}ada éstéja empenha'dá
a cl"édbl'cS , deve requerel clep~sito' do plieço" e
fazel: eitar os crédores do~ vendedor, pa'u YÜ'elu,
deduzir sell direito ao preço.', (a)

:j:W Se os crédores são do mesmo lugar -' ou
termo, devem ser citados pessoahu· ate, que com
pareção em seis dias: se são desconhecidos ou
absentes, devem ser citados· por edictos de trinta
dias. (b), ,

3 'i t Se .no lugar ha Ga"<zéfa ou Perioclico
~leve-se mandar aUIllH)ciar' neHa o deposito, e o
:Escá-vão on<.1~ s~ fez o TeI'mo , para que os CÍ'éJo
l'es yen lão nos tri ola dias req:uerel" s~tl dirf itd:. l c)

, 33:-.J naqu lle espaço não, compa ecc clédor
algum, o Juiz ju ga a propriedade livre e' elese ri
oarg da ao con rad r , e nlauda elitregae- preço
depositado ao v'elic1edor, )

3313 lSe comparecem créd:>rc::, a,', querer o's'eu
paoamento·pelo preço, e mostrno hypotheca espe
ci' I ou geral sobre a cuu a vendida, o pr'eç'o lic'a
0001 o enoal'go hypothccario eni- deposito, até se
decidir qual 'delles tem melhol' diré'ito (e}

3'34 Os c-rédores chii'ografarios:nãoWnl direito
de impedir que o vendedor levant'e' dCl> dep.osito '
o preço·, se não tivereíB.J S'e'I.1U~nça', pela qual' pos
s~o ,fi zer penhOl'U ;- du- s(} não' estivei em na>Sl cií'':;:'
cnn ancia:s- de poder' re<Jlleret': emDãrgo' " (f9

3'.~5 A: diJigeri-cia·eto Krt: 3~9~ I ão pr..êjíi.dica
---------~-~-~-_..:.._~ .. " ~ - . ";:;.,..;.;;.':;;::'::';:'" -

(aj Onl ~r~, T. 6. pr,
(11/ Çjt Ord. § I.
(c,1 E. estilo elll< Lisuoa , posterior ás O~dinações , I po~que aindã- entro- naO

hana Gazela,
(dj Solano Cog. 40, n, 29 , Lobão TI', dar E'xec. §.527'
(e) Este é o espirita da Olt'l.. 4. T·: 6 pr', e §::t, ,.e assim/se pr.àlica,
<E) Assiul>S 'inlere da cit: Ord, L" 4. T. 6 .,pt:. ·ilii·,,, Os ,,.eitores 'a 'que

eOl/ldljor obrigada.
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~6 tlireito ~ue tiye"... lUl1 terceiro, para- reivinuicai'
~ cousa vendida ; ou para exigir foros , ou outrp8
encargos reaes ,impostos na mesma cousa. (a)

3.36 Quando o vendedor vendeo a sua cousa
a credito até certo tempo, c o comprador a não
pagou até então; póde reivindicai-a -' se ainda esti
vcr em poder do comprador, ou demandaI-o pelo
preço, qual mais quizer • (h)

337 Se o comprador que comprou a credito
tiver já vendido a cousa a outro, o primeiro ven
dedor só~ente tcm acção pessoal para pedir o pre
ço. (c) -

3.':38 O comprador é obrigado a IJagar os gas
(os feitos [telo vendedor na guarda e conservação da
cousa, depois_do ajuste do contrato. (d)

§ 1. o

Do perigo ~ conunodo da cousa vendida.

.339 l~al1to que a venda é perfeita -' a perda
ou proveito, que soLrevem á cOllsa vendida, ain
da que não tenha sido entregue, é por conta do
comprador. (e)

340 Não se diz perfeita a compra e vcnda de
generos, ou mercancias, que tem de ser medidos,
ou pesados, em quanto e não faz o seu peso ou
medida: por isso até este acto o perigo, que sobre
vem á cousa vendida.J é a cargo do vendedor. (f)

(a) Lobão Tr. das Ex~c. S527. D. 8.
(b) Ord L. 4. T. ii. § 2., L. 5. S18. íf. d~ lribut. acto
(C) Alv. de 4 de ~elembro de I S10.
(d) L. 13. § 22. ir. rl~Act. cmpt.
(e) C!rd. L. 4 .. T. 8. PI' .

. (f) .~t. Oi-d. ~ 5. I L. 31;. S 5. /f. de 8o!f.lralt. CJJ'pt., CocL C1v.
ato láoll.'

11.

Frallco'
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34 t Tambem é por conta tIo \rCI1U -dor a pe~

da , se o vinho se azeda, ou corrompe ant:~:s de
ser medido. (a)

342 Mas se o·vinho ou outras mcrcanc\t\s fo
rão vendidas por junto tl. olho, independente do
peso ou medida; a p rda l)osleriol' ao contrato é
por conla do comprador. (b)

343 Exccptlia-se da regra do ar igo antece
dente o caso em que o vendedeH' asseycrou.-, quc o
vinho se não estruiría até cerlo tempo: neste caso
a perda da corrupção até esse tempo (: sofrida pe
lo vendedor -' ain~a qu~ vendesse. a olho. (c)

344 A perda da cousa, que devia ser rqedi
da ou pesada, acontecida depois da móra do com
prado~ em tomar entrega della , é por conla deste
em castigo da móra. (d)

.->45 AssÍmlamhem a perda sobl evínda ~ cou
sa vendida, depois da móra do vendedor em a en
tregar , é por conta deste • (e)

34G A dimi~uição de valor, ql.e depois do
contrato ajustad~ venhão a ter os generos, que hão
de scr mc>clidos ou pesados , não é deterioração a
que o vendedor seja responsavel ; porque .tainbem
o 'augmc[ lo de valor é proveito do comprador. (f)

:347 O contrato é perfe' to -' quando as partes
concordárâo em ser vendida certa cousa por certo
preço: mas é resolu\rel se o comprador deu dinhei
ro de. signal.

(a) L. 2. Cod. de Per. el. com "ei vendo , Vionio ao §~. Inst. de Empl.
n. 5. , Arouca á L. 1 § 2. dt ReI'. di'. n. (5. Alü alitcr.

eb) Ord. L. L T. 8. § 9. , L. 35. §.~ Ll'. de COI/I,.. cmpl.
(C) L. 15. LI'. de Per. ei com. rei vend..
(d) L. 17. (r. eod. L. 51. pr. if. de Acl. cmpi.
(c) L. 4., L. 6. Cur!o de Pcr. el com. reilJeJUl.
(I) L. 12. Cod de .I1ct. cn;pt, I Lautcrbach. rd Fana L. t8. T. 6. §~

18. , Solal:/.o Ct.g. 1('. -'
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... 8-18 Em tal caso a qualquer das partes é licito.
r/ arropender-se ; o cO,mprador penlcndo o signal ,
o vc'ndedor rcstltuindo o s~gnal recebiJo, c pagan
do ou' l'O tanto. (a)

3~9 Kão é 1ici Io porém o an: l)cndimento, se
o dinheiro foi ondo ml0 só em signal, mas em prin-
cipio de paga. (h) ,

.350 Se antes do comprador mailiC lar a sua
VOl)tllde de se arrepender a cousa perecc , ou so
fre damno , esla per ·a é por cDula do comprador,
ainda que se o[[ereça a perder o slgl?al dado (c)

35 [ Bem assim é por conla elo comprador o
perigo ou perda da cousa vendida com condição
resollltiva; acontecida a perda antes daCfuclla con
di~ão se veriGcar . (li)

.'352 Em contrario, se o n ntrato foi ajuslado
com condição sllspen iva ; a perda acontecida an
tes de se verilicar esta é por conta do vendedor (e)

::3 5 3 Sendo equivocas. as pa avras dos con
trallentes , presume-se resolutiva a condição, se o
vendedor. entregou., ou prómetieo entregar a cou
sa vendida , antes de esperar o evento da condição ~

suspensiva, no caso contrario. (f)
354 Se a .cou~a ,endida foi conGscac1a por

crime do vendedor, ou tirada do seu poder por
ordem do Governo ; esta perda· é por conta do
vendedor. (g)

(a1 Ord. L. 4. 'J'. 2. § t. , L. 17 Col de Fid. instrum.
('b) 01'1:1, L. 4, 1'.'2- . 3.
CC, A~ Barbas.;í L. J. Cad. de Per. et com. rei vend., Perez L. t. T. 7.

L. 5. Ol'dif/n!IL. .
cd) L. :2 .'§ I. [r. de ln diem add. L. 2., L. 4. 1J'. de Leg. Commis.
(.c) L. 4. Ir. de tn diem ndd., rd. L. 4. T. S.. 1-
(I) Cad. de Pn/H. 1. p. T. /1. ill'1.. '1;1.
eg) OH.I. L i. '1'. I}. ~ L
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35'5 E::ltas Leis do perigo e penla da cou~a

vendida regem s6mente no caso das partes não ajus
tarem de outro modo..(a)

356 Como a compra é imperfeita, em quanto
se não faz ~ escritura ou escrito, que as parles
ajustárão fazer; tambem o perigo ou perda da cou
sa é por C011 a do vendedor, em quanto a escrilu
r~ se nãe faz. (h)

SECÇAÕ YII.

Condições e pat:;[os mais USlla~ da compra
e venda.

360 O melhor 'partido" que offerecerem ao
endedor, deve ser denunciado ao comprador, pa-

357 Costuma-se ás vezes ajuslar.) que o ven
dedor poderá desfazer a venda, se dentro de tem-'
po certo outro comprador lhe offerecer maior pre
ço. (c)

358 Este pacto pódc ajustar-se em fórma de
condição resolutiva, ou de condição suspensiva,
segundo as circumstancias. (d)

359 O vendedor bem póde desprezar o melhor
partido que outrem lhe offerecer, ainda que o
comprador não esteja contente com o ajuste feiLo.
Ce)

------------------
(II) Cito Ord. § 8.
(b) Ord. L. '•• T. II. § 3.
(fi) L. j. ff, d4 ln di~m adrliet.
(d) L. 2. fi'. eod. ) Bah.m. Jus Dig. L. 11. T. 2. ". .• 2. 'Vej" O art. an. Il!~~

prn.
t (c) Eo~me.r m. n,. li~



1'a e3le deliberar , se acceita o mesmo partido, po
is deve ser preferido tanto pelo tan to . (a)

361 Costuma tamLem ajustar-se, que se o
comprador não pagar o preço até certo dia, a cousa
se haja por não vendida. (b) ,

:362 Se não obstante isso o comprador provar
causa justa de não entregar o preço naquelle tem
po ; como se procurou o vendedor para lho en
tregar i e este se tinha absentauo da terra ; neste
caso não se desfaz o contrato. (c)

363 Ainda que haja aquelle pacto ~ o vende
dor póde demandar o preço, e não querer o contrato
de1?feito : e demandando-o , já não póde haver por
d€sfeita a v~nda_ (d)

36.+ E tambem licito ao vendedor pactoar,
que poderá remir a propriedade vendida dentro de
certo tempo, ou eui todo e qualquer tempo que
quizer. (e)

365 Este direito de -remir bem póele ser ven
dido , elado, ou legado pelo vendedor. (f)

366 Effectuada a remissão dissolvem-se as }lY
pothccas- e encargos, a que o comprador tenl1a su
jeilado o prédio comprado com aqnelle pacto. (g)

367 O comprador com pacto de acceitar a rc
missão é equipcrado a um usofrutuario , para de
ver pagar os foros e encargos reaes ; para dever
faze-r as reparações necessarias; e para se aLster ele

-------------------I

(a) L. 8. Ir. In diem add., Cod. de Pruss. 1. p. T. 11. art. 287.
<b) L. 1. If. de Leg. Commis . • Ord. L. 4. T. á. § s..
(C) L. fin. Ir. de Le({. Commis.
<d) L. 4. § 2. ao. cod. , Cito Ord. L. 4. T. 5. § 3.
(e) Ol·d. J"_ -i. T. 4. pr. , L. 2. Cod. de Pact. illt. emlll. el. '/fend.
(f) Ag. l3al'OOs á eil L. 2. Cod. D. 4:>.
Cif')}.,Qll~~ F",ps. T~,m: 1. PíI"" S. ~ 103. , ~; ~iv. FrlJ/f.c. ar:~. 1873:



-G2-

cortar arvores , e fazer ou t-ras algum1s deleriora
ções , pena de responsabilidade. ' a)

868 São illieitos os pact.os -' 1 o que o relldc
dor não poderá ~'emir., se não depois de l'>a ados
certos annos: (b) 2 o que o vendedor não poderá
l'emir , se não com di nheiro seu. (c)

. 369 A clausula de poder remir em todo e qual
q.ncr tempo -' c,ntcnde-se , que o poderá fazé!' até
trinta annos depois do conlrato. (d)

370 Se foi marcado tempo certo-, pas~ado cl
le não pódc o vendedor mais rcmir ( e)

371 O ,'cndedQr Iue quer remir eleve deposi
tar o pre'ço , laudemio e sisa, que o cOllJpl'allor
tiver pagado por conta do vendedor'. (f)

372 Desde o acto dó deposl'to os frutos, que
o prédio produzir, pertencem ao vendedor (g)

373 O pacto que o vendedor será obrigado a
remir por mais do preço que recebco , lalldcll"lÍO e
sisa , é usnrario . (h) .' .

374 Porém o ycndedor dc rerá pagar as bem
feifol'ias , que o comprador tiver fcito , ne essal'ias
ou uleis , a não haver paclo , que o comprador as
não poderá fazer. (i) . .

375 Se forão muitas as cousas v.endidos por

-----------------------------------r

(a) Canecr. 1. Vtll'. Cap 13. n. 103. , Corleaua Dec. 140. n. 122. , SUJ!>
Us llJod L. 18. T. 1,,;"§'64. .

(1) Valase. Co S 41. AliferLob;'osupr. §28.
(C) AfiLeI' CorLeatlll eit Dec. 140. n.·üL
Cd) Ag Barbos á L. 2. Cod. de Parlo illl. empL. elo vend. n. 15. e 19.
ce) SehenciJcwin. no § 28. Inst. d AcL - ne lIcLíone e.'l; vendo n. 5.
Cf) Corlearl Dec '''O n. 1/8 . ., Lobiio eil. Diss. b. §02.
(J:(J L 2. Cod de PrlO{. in!. emp!. eL lIertrl.
(h) Leoltl/{l. de USlIl'. q. 1b ]). D. , Lol;>~o supro § 85.
ti) Lohiío: supro § 9.3. , Cod. de Pt'II1J. Lp. '1. j 1. art. ~Qa.
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. .
Hm só \,>rcço, não DÓtie o 'endeclor renHi' ~mas, e
oej. ar outms. (a)

. 76 Se os herdeiros do vendedor forem mui
tos, UJH dell~s nâo póde rémir separadamente a sua
quota parte; mas póde remir toda a cousa, obri
gando~se a entregar a seus co-hcrdeil'os as ·suas
respecti, as partes . -(h)

377 ~e 10 ae o ua t emi",sâo o prédio tem mais
clllllli'a feita) do que quando o comprador entrou
para a posse, este de\7erá ser indeníojsado. (c \
. :378 Se não consta a cultura, que estava feita
(JlHmdo o cOlllpradol' entrou na posse; pejos frutos
pcudel1tes será o poss lidar inclemnisado da cultu
ra dclles; e os restantes verão rateados entre o ven
dedol' c comprador á prol orção dos mezes do ul
ti mo a1l[ o. (d )

379 . 11 terceiro poss lidar, q e houve o
prúlio da m:'10 do comprador, é obrigado a accei~

"lü!' a relilissâo do mes no modo? q e o seria o com
prador. l c)

SECCA Õ VIl!.

Efleitos da compra e venda.

380 Logo que a compra e venda é perfeita,
se o vendedor tinha a propriedade da consa -' é trcs-
-- ------------ --------------------------------------------------------_.~

Ca) COloteado I)cc- lHl. 11. H.
(h) Arg. da L. 78. § 2. Ir. de Conir. emp!. , t;tryk Uso lIIod. L. 18. T. q

§ 51. .
(c) Stl'yl< iI) § 52.
Cd) Bagna Res. Cap. 25 D. 130. , Lobuo cito Diss 5.3 § /08. e se" .
.ce) ~-ILlber ael Pond. L. J8. T. 5. n. JO., Lobão ciL Diss. § 118. , Co.1)

CIV. ]'rnnc. afta J6G4.



~iórmente quando o yendedor tiver esti-386

pa~~ada no co,nprador, independente de este &01"

en tregue , e de ter pagado o preço. (a)
JS I Por tan~o ainda que o vendedor faça no

va venda da mesma cousa , o primeiro comprador
deve preferir ao segundo (b)

382 Entretanto o vendedor, que vende duas
vezes a mesma cousa, deve pagar perdas e interes
ses ao comprador enganado , e .punido corporal
mente como bulrão. (c)

383 A posse civil com os effeitos de corporal
é transferida no comprador -' quando o vendedor
se constitue possuidor em nome delle ; ou quando
no mesmo acto da venda toma de renda da mão do
comprador o mesmo prédio vendido. (cl)

384 Se o vendedor não era senhor da :cousa
vendida -' mas o comprador em boa fé lha comprou,
além de fazer seus os frutos que ella produzir, tem
j uslo titulo para a prescrever . (e)

3.~5 O comprador é obrigado a conservar o
colono. ou inquilino da cousa comprada " pejo
mesmo tempo a que estava oLrigado o ,vendedor.
Cf)

(a) Dfosidel'alul'. Pelo § 3. Inst. dfo Empl. e ardo L. 4. T. 1. pr. era pre
cisa a entrega para o comprador adguirir o dominio : legislação contraria ás re
9!'as da !U1'isprudellcia Nat~ral. Gl?cio de ~U,.. bel: L. 2. Cap: Gj 1. c
t.,;ap. S. ~ 25. ,Bllrlamaq Dir. Nal. Tom. 4. Cap. 9. ~ 1. , Cod. CIV. jr raJlc.
art. 1583.

(b) Desiderrzll/I'. a contrario decide a ardo L. 4. T. 7. pr. c L. 15. Cou.
de Rcivilld. Leis repugnantes ás rell;ras da boa razão. •

(cl Urdo L. 4. T. 7. § 2·. e L 5 T. G5
Cd) L. IS., L. 19. pr. n. de Adq. lJel (lT/ult. pOSSo

ce) § 35. Inst. de ReI'. dilJ , L. 2. H. p/o emplore.
(f; Desideralllr. O contrario decidem a Orei. L 4. T I) pr. e L. 9. Cod.

Local. Leis repugnantes á boa razuo , e á L. H. ir de Rcg. jur Em ab::>no do
art vejo Cod. Civ. Franc. 111'L. 1743., e Cod. de p/uss. 1. p. T . .21. art.
Ma.
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pulado a conservação do rendeiro ; ou quando na
escritura do arrendamento a cousa arrendada foi
obrigada ao cumprimcnto do contrato; on qUóln-
do o comprador por alguma maneira consentio que
o rendeiro acabasse o tempo do éU'rendameúto.
(8)

387 Uma propriedade de raiz, qu'C está hy
pothe.cada, sendo vendida, passa com o encargo
ao comprador. (b)

388 Mas o comprador não póde ser deman
dado, para que pague u divida, ou entregne a
hypotheca , s'cnão subsidiariamenle depois de ter
sido ~x.cutido o devedor. (c) .

.,'389 Os moveis porém passão para o compra
dor livres de hypotheca. (d)

390 Ainda que o preço, com qne o compr:1
dor pagou a cousa comprada, fosse alheio; 1 fio
dei.x.a por isso o comprador de a fazer sna, sal'a
a obrigação de restituir o preço a seu dono. (e)

SECÇAÕ IX.

Da 'Jenda da lteranca .•

39 I Em outro lugar se disse que a herança,
que algum espera h nhu: de p S80a ainJa vira)

(:1) Ord. L. 1. T. 9.
eb) Ord. L. 1. T. 3. pr.
(c) CiL Ord. T. 3. pr.
(U) Assim se introduzio pelas Naçõcs em favor do Commcrcio. flngnl'oll

Lob.: a.úr. Liv. 2. Scct. 173., Voet L. 20. '1'. J. lJ. 13, , Cod. Civ, Fral/c.
orL 2119., Cod. dePruss. 1. p. T. 20. arl. 390.

(C) L. B. Cod. Si qui3 a/t. vel sib. SIIÚ, ali. 110m.

1.
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397 Assim tambeHl se o vendedor tiver pa
gado dividas da llerança, ou feito despesas para
con~e.rvação dos. h~n~ dGlla; tud.o o comprador
lhe deve inc emi ihar -' sç nãQ llOuvel' ejuste em
contrario. (g)" •

398 (j vendedor da heranca não é res Jonsa----- . ...----- _.... -'-~.-- .............-.. - -

P?dr., ser ", el}dida '~'fr ~P~ ..".C(P ~enlh~~nto ~~s,l~ r peso:-
.. "()" r-··.. -', " . .

sQt.1.. <;t ....) ""t .. " .....,, ;-"J ~i..,i .r.r ... ·1 \ ..... .:.~ ;;.~· -:.t t . ~.. ~
li. J,f..~ ... "." • 4.' .1 .....'" ..... : • ~~ ~J# <. 't ,. r " -

_,' ~:~n39J1~) ;- j ,~S,'~ HzJ~rq;n:q... ce~'i~IJ1}0!:6' O/~. t~ta;Ulell""
t~.l;tO))~Wtd~ff e;.lY~N'9:~t: ~.h~. :a_nçt.~~~t ·:!lP~.l.~l.f?,·Pfttc~
C/hR.W~ ~1fO,I~~·:..9a l~}~s~q~\:.h /~le~ -;J~;,h~,~Y1çl,q~é\ .. 1-a&. d,c
ter tomaão entrega c1[( mesma herança (b) '~~

-l { 3B:? ,<T~~ C?lJWF~ ?fi.d., .lfe'r~;Uff-r fj.('~' sul rogado
nos lrelt.OS, 01)1,' ,C2:é'C ,es-clo 'V,0ndecTor.; e e 'l
~( ~si" lal:i:aI{leli~e '~b1)i~ig~c'o .! iôs 01' (, êÍO-l:~S õu leg~::

3J,j9~ <,la,Itere lÇa, e ~,çstes :p.~Q.~P9del'<nn I ~ reI' do
COí)lprallo< Ó, qu~ Jllês 'é' .deviÇ19•. (ç) .. ...' ... ~~.,
:. .. :39.( .,.e o·.vend~dor ,el'~r "d'evedor ou crédQr 'á
l ~~"a '{ça ~. ,r'éild'idâ ,~}'}i'c~ ,contO: o ~~!esll~o~:- d.il'eitõ': ou
o!J~'ig~ç~o , :ç~~no: ..~\.J}(~r~eiro .nã9 tiver,a s~do. (d)

395 s' eveclofes a herança -' ser do deman-
<. l'C os pelo CQl11 ):qdor deI a, _podem op ôr-Ile a
com 1.en.sação , q~e I)o<.1erião' oppôr ao .veuc cdor.
(e) I ,.'.'...

396 ~ e o herdeiro ve dedo!' tiyer co 'ado
dividas pe'rlencentes á herança" o I se tiver apro
veitac.o de bens c elJa, e os não exceptuou na
venda , deve indemnisar tudo isso ao comprador.
(f)

(a) Vejo o al't. 222 SlljH',
(u) L. 2. LI'. de llaercd, veZ aci, vend.
(c) L. 2. § 18. elO. n', eoc!. tiL ~

(eI) L. 2. § 18. c 10. ir. eod. til.
(e) L: 14,3: {f; ri& lre~. jür. " ,,' .
(1') 1:...2. § 3.·fr. {fe J.fauéd. ve'f aM. t1e!ift. ,-Céd. Civ~ FI'f111" 1l1't. 1Gli7.-
(g) L. 2. ~ 1G. 17. fi. cod." Ootl. i.vi· ]?.'ranii, :W~. J6V8. • f

, l:. I'" s.1 .....
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. '" ,,"\ ,,'~'".. ')

Da' venda éoactC-t'- ',: ~.

li O1 r mgl1em óde ser' cort~b;aJlgido a com ~
prar êontra sua von :ade; nem ,~nda"'~quando ~e

pcnhol'árão be s' Jará 'pagamel~todo que' é clcv~ o
á l~'azenda J?acional. Cd) " '

402 Ninglleú é tam}Jem' C?brigaclo ~ v~il(l l'

s seos bens ; salvo se o ben( p.úhliço ó ~ exig<:: ,
0'1 quan o pôr \ ,alltori àde j'u~~cíal's.ão .. manda
los vem el", al;ã;.' Jngam 'nt~ das" oQI~igaçõG do
uono. Ce) :.. :',

q,O;3 ~ ar qnalito os behs de ,~ada uíu são os
garanites das s à' ,o )l'igaçãcs ,je :soaes; C0.- ,:: .~"

404 Aquelle;' 1e' tei1'l' ~ 1" ol'es él ',. W?WP

vel pela evicção de' consas' si'Í1gülai'e-~', que venhão
a ser reirindicadas. o compra~or ~elJa. Ca) ,

3g9~ .Pois sórnen é' ê1eve o'aJ~lt~ir a sua ç[uc.tli
dade dé herdeiro, , 'e ,'vi da qual" fez a venda" IsaI-

o se otltra' cOllsã ajustárão. -(h) . ,,'
400 -Ao ~cbmj)raa'or vel~l a pe.~te,i1çér It:u~O o.

que pertencia ao vende,dor 'el1í- qúa íd'~4e de her
aeiro , 'airrda' l11e~1~9< f}" u,~:tH.~ pQc~elta 'pl:QYíl~. J?;e.1o,
li~'eito de accr'e~cer:"~~cr,-",~-.. ~~,L>.'> • ../, .,,,:,, "; ."

I ',~, : '. ';-:~';'. ?:~ e~ .. ~) ~ !.•.,.r~.;! ~J l' ·.::.....i ::j;: t I!. :..-:_. tJ. ~~ ... # •

. '.t ~.t-o#r ""7' =:=~~~ ."J~ ... !I-:: :~:~
, • 1" ••', '" \ of'_' .. '. _ ~T '1- .'''' .• -j ~ •

1 J IfÉ c ê A'Õ:'x.': " ,. ':! '. j

.. r ~":'\I '-'II.!' ~l~ ".: ". ~

'" ~___---:--_,-,-:~~~~:-::~~r:-:~~ .~.... . .0 __

(a) L. j. Co~, de Evict., " " , ; r ,r" ,) , :-~, -f,; l ~:,
(h) Lo 2.. pl'. , L.'j3. ff'. de,Haered.. et flcl. velrá. , COd. ClV, FI' flC. art.

lG96.. ..' .. ' • __"
(c) L, 2. §,7. S, 0, IT. coei., Potbicl' r,.. de Vellt,p'~,G. ar~. 51,5., Bohenl,

ia Jus Di(i. L, IS. T,_4, 11. '., , 0,' '" ",(', ," r ,
(eI) Dccreto de I Gde Maio de 1832. art. 157 .. '; Per e $ousa P,."Lillll. do

PIOC. l)iu. Not. 65U, " , i"" '

(c)Orcl. L.4.T 11.
([) A sim se Infere ria Ord. L. 3. T. 86. pr. ínfílle.

I*
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alheio, é obrigado a vendel-~ ao dono do prédio
pelo j llsto valor , logo que cst~ o requerer e (a)
. 405. Aquelle , que tem agua, com que pos
sa regar seos prédios, ou fazer laborar maquinas, e
não tem aqueducto para a conduzir, póde cons
tranger os donos dos prédios circulUvisinhos a ven
der-lho pelo justo preço.

~06· T.anto o local do aqueducto, como o
justo preço é determinado pelo Juiz e Louvados
cm ae to de vistoria , e processo sUll1marissirno. (b)

. !~07 Se um prédio pantanoso póde ser esgo
tido para frncLificar , os donos dos prédios cou
ignos podem ser obrigados a vender o terreno

preciso para abrir a valIa ~ pela mesma fórma de
processo . (c)

- 408 Aquelle, que tem agua superabundante,
e assncle e levada que a fornece do rio , póde ser
con::;(rangido a vender o uso da agua superfina aos
visiul os·, que carecem del a, para regar sens
campos, pagando-lhe a respectiva parte do custo
( ti. levada e asslldc, e o mais damno, que lhe cau
sal'. A fórma de processo é a mesma. (d)

li 09 O possui -101' ,1e nm prédio J que não te
1I11tl servidão para 0)1' agricultar e desfruLar, póde
c( nstl'anger os visinhos [\ vender-lhe a servidão
JLCCC saria , por onde meuos perda faça: o que
lambem se deve decidir summariamente em visto
r-a. (e)

410 Sendo necessario tomar terra alheia para
abrir, ou melhorar a estrada, ou para outra ohra_
---------------------

(a) L. de 9. de Julho ele 1773. § 11.
(b) Iv. de 27 de Novembro de 180-', §'Il.
( ) Civ. Alv. § II.
fel) AI • de 27 de Novembro de 1804. § 12.
(e) 'l1ya á Ord~ L. 4. T.II. f/d.R~br. al't., O.ll! 18.~ e 2 •
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de ~púhlica utilidade ; a teITa será paga ao dono
pelo justo valor, e pela quinta parte mais, em ra
zão da coacção que lhe é feita ; e só depois de pa
ga, ou de depositado o lJreço lhe será tirada • (a)

4 t 1 Os mantimentos, forragens, armas, e
cavallos para o Exercito , que forem tirados a seus
donos em tempo de gnena , ser-lhes-hão pagos
primeiro pelo justo preço. (b)

41!j Se aquelle, que intenta fazer um edificio
grande , ou propriedade murada de grande valor -'
precisa incluir um pequeno prédio co.ntigl~o , para
evitar grande deformidade no cdi.·ficio ou quinta,

fJóde obrigar o dono do pequeno prédio a vender
ho pcJo justo' p.çeço , e pela terça parte mais ~ (c)

4 t 3 Neste negocio se procede sununariamen
te pelo Juiz de Direito em vistoria com Louvados.
(d)· .

4 t 4. Da sua decizão porém haverá recurso
para a B.elação respectiva. (e)

415 1\S adjudicações por encravações serão
aholidas no caso, em que o dono do pequeno pré
dio encravado possa se]' arrumado em terra equi

I valenLe a um (~os lados dos prédios maior.es , a
que servem de estrovo para fazel' um todo grande.
(f)

-- . ..__---c_..__.......___

(a) Silva ib Arg. da Ord. L, 4.1'. II. § 4.
(b) Carta Consto AI't. 14~. § 21'.
Cc) Decreto de 17 de Julho de 1778.
(d) Alv. de 14 de Outubro de 1773. § 2.
CC} !Jcsi'lcralur. AlJolido o Desembal'~o do Paço. deve haver este recurso;
(I) Dcnderalul'. Deste modo se c!c:ve abolÍl' :1 L. tle 9. de Julho de 1113

ce ql\e bastantes ahusos se5egl\irão~ ,
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Da,c; 'Pendas Judiciaes .

's E C C Õ _-r.

. Li 16 ; [o '11 aJ' ades".J com que deve] ~bl'

fcitas as alTematações d.os· bens 'l.e! horados ; _scr~o

descritas en o Codigo do Pl'oces~o .yil: ( )
,4 t 7 Com' a úiesma - olel} ui ade devem. ser

vendidos perante o Jll'Z de Paz o's .moveis dos
mel ores .Jqne o 90 )sellio de f amilia j lIgar que
'não dev lU ser co sel'vados. (h) amheql O' hens
de raiz necessa 'ios para _solver as (li\'idas do defun
'a. 'Cc)

418 ])a mesma fórma o J uÍz dG Paz fará 'reI 
(ler os bens da herança, que 'ficou jacente por
'u)).,tençào de toa s os herdeiros. (d) .

419 1 ranle. cna quer Juiz lará tamhem o
te tameL eiro ,endei· os bens designados- para o
-('mnprim n' 0 do tcsl mento . (e)

420 Do meSl )@ modo us'al'á o crédol'. nos ca
sos.J em <'[ae llC não é COI ccc iclo vender o penhor
'por S la ' .Iro )1'1a Ullctori alie. (1') . ..,

42 J O Capitão do 11,n10 , que no decurso (a
viao'em se vê m ex'rema necessid~de de ycndel'
fazendas para concerto dellé , o 1 para compr~ de
vitua,lhas.> deve vende -as eni. hast ' blica até a
concorreÍleia da somma indispensavel (g)

(<1) Vejo Cotl. <lo Pr eessoart. .558. es·g.
(h) Decreto de 18 de ~Iaio de 1832. art. 51.
Cc) On~. L. J. T. 88. ' 2.5. e 2G.
(cl) Cil. Decreto de I S de iifaio :lrt. 2
(C) Yej. o al·l. 1830 iurra .

. -(Í) \ej. 05 art. 12()-j e 1 05 infra.
(g) Cod. Com. Porto ar[. 13D L
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.- 422 . A:s alltoridades. enç,arl'egadas da arreca
.da~ão dós elesi.ojos do nanf agjp s-ã.o auctori~a~""

das para vender Cll. p 'lbrco leilão us cousas COJ:.-

rupliv'çis~ (R) '. '; ~

, .4.2.3 rOrél'l.l se o>jcdos sako? pode:m ser guar
da- os sem damno ~ S 'l1cnlc serào vendidos, en
1 ilão ,] assados quatro mezes, sem npEcl'ecyr dono~

depois ~le feilos, os an li cios. conyenientes'I a Ga--
zeta •.(h). .

SECCAÕ XII.

426 Quando llrtO 11a· ajllste em contrario ,
metade da Sisa deve sei' .paga l)elo comprador , e
metade pelo vendedor. (d)

427 O eompradar que é morador I a Cidade
ou Villa; ~~ cuj~' distriet,Q é situado o prédio
comprado , tem tres dias para ir manifestar a Si
sa p'el'a.nte o E~crivãq' das ·Sisa..s ; e oito'dias, 'en
do. I)loraelor. no termo .. (~-)

q28 l>nssado aqueHe praso ~ o vendedor ou
S~~lS heI'( eiros podeIn requerer que o contrato se
anlll,lHe por fall.a de p~o·amcn.o..c 1;\-. Sisa. (1').

(;ii Cito Coei. arL. 1503.
till Cil. Cod. al'L. lb!Jf. c f6!JG.
(ç)OI'd. L.J..T.~S.~J4.

, ..(cl) A!'ri~: da~.Sislli Cap:1.
CC) Art. das Slsa,r Cap. 4. pr.

. (fJI,Ci. 'Orei. § jI,.

424 Na compra e venda de bens de raiz o'
pagamc'nto da ~isa é essencial para a sua val.idade.
, 425 A certidão ào p(,~gamento da Si a assi
gnada pelo Juiz, e pelo I ecebedor , dev ser co
piada na es.critnra da compra , p'en(~de nullicladc.
(c)
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429 Mas em quanto o comprador não é ci
tado , para vêr julgar nullo o contrato , bem póde
pagar a Sisa sem pena alguma . (a)

430 A Sisa, que outro tempo era de dez um
a respeito' do preço, está reduzido a cinco por
cento. (b)

431 . Da venda de mdveis ou semoventes não
se paga Sisa ; nem. das trocas dos bens de raiz ,
quando não lia torna de dinheiro. Havendo-a, só
se deve em r~speito ao dinheiro que for dado;
esta Sisa deverá ser paga pelo permutante, que
ficar com () prédio de maiôr valor. (c)

432 Quando o ohjecto da compra for um
Prazo, foreiro á Universidade, ou -,ás Igrejas -'
M.osteiros -' ou Commendas das Ordens ~lilitares ,
não poderá effectuar-se a escritura sem preceder
pagamento do Laudemio, e o' conhecimento da pa
ga deve ser copiado , bem como o da Sisa , pena
de nullidade , e de suspensão do Tabellião. (d)

TITULO V.

Das Servidões.J e suas especies;

433 Para o proprietario gozar dos prédios
adquiridos , a sua localidade umas -vezes faz neces-

-------------------------
(a) Art. dllS Sisaf Cap. H. § H •• LimR de Gabei. Cap •.i, Glos. 10. n. 2.
(h) Decreto de lodo Abril de 1832. /\l't. 2. o
(e) Cito Dccrdo lart. 1. o c 2. o
(d) Desidem/HI'. Parece se devem gCllcr:lliz:w as providencias do Alv. de 22

de DezemblO de lH7. e Alv. ue 20 de Agoslo de 17704. § 2. ; porCJuo a boa Lci
deve ser igual para todos. A IIlnllidão de Provisões l 9110 ha iobre este nego
cio, fez ulIla complicação na Jurisprlldcncia ..
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.

J.

(o) Vejo a art. 409 supra.
(b) Cad. Civ. Franc. art. 683 e ~H.

(C) Tal é a usnfructa I o Ufa ou habitacíio.
(d) Bobem. iu.Jus Dig. L. 8. T. 1. n. 1.
(e) Bobemer supra.
(f) V. 4. If. de Servil, Bohem•.Jbid. n. 12.

sarias as servidões: outras vezes são de summa
~tnidade ,. ou de-recreio ao senhor dominante'.

43'4 Em' outro'lugar se disse, q!1e õ possui:'
dor dê um prédio, que não tenha servidâ<t para o.
poder agricultar, póde ohrigar os visinhos a ven
der-lha pelo justo preço. (a)

4.'35 Esta se~vidão deve ser designada pelo
JuiZ. e Louvados da vistoria, por aquel1e lado do
prédio encravado) q~e for mais proximo an cami
nho púh~ico; e pelo local que menos prejudicial
seja áquelIe , que contra sua vontade vende a ser
vidão de transito. (h)

4.'36 Uma servidão é pessõal , quando- é im
posta em um prédio, para utilidade immediata de
certas pessoas. (c) .

437
4 É real, quando um prédio é gravado

com um encargo, a favor do' possuidor de outro
prédio. (d). . _ f

4.'38 A servidão pessoal fenece CO.fi a morte
das pessoas, ás quaes é devida ; ou com a destrui
ção do prédio da servidão: e ainda que este seja
reedificado' , não revive a servidão extincta. (e}

_ 439 A servidão real é' perpetua; mas bem
l:>óde convencionar-se que el1a aca'hará depois de
certo tempo. (f) ,

44 O Uma servidão affirmatiya consiste em
poder o senhor dominap.te fazer algum acto no .
prédio· serviente . A negatIva em poder prohibir ,
que o serviente faça obra no seu prédio, <Lue se'
opp.onha á servidão ~evida.
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44 t Servidão continu.a é .a que não precisa.
de actos hunianos para continuar a exercital-a ~

.~cpoiS'·de const~tuid~; coÍno é um aqueducto. A
4éscontínna é a que precisa de actos para continu
ar a exercita-la; como é o. direito de transito pelo
p,,rédio serviente • (a) .

442 ~ Servidão apparente é a ·que se maQifesta
por obras visiveis: não apparente ~ qu'e nãó tenl:
sinaes.exteriores, que a dêlll a conhecer; COlÍl0 é
0_direito de impedir que outro levante as suas casas
mais alto. (b)

443 êhamão-se servidões urbanas todas aS
que ser~em de utilidade ,aos prédios da habitação
dos hom.ens. Rusticas as outràs. (c)

444 O conhecimento das servidões urbanas,
e dos embargos de obms, que as impedião -' pre
sentemente pertenc€ ás Justiças Ordinarias ,: os
Provedores do Conselho, que substituem os Alm<r
tacés, não temjurisdicção cOl1tenc~osa.- (d).., o.

00000

Como se. constituem as '>s~rvidões~

445 Ma servidões constituid(;ls pela natureza;
tal é a que os prédios inferiore~ tem de' receber as
a9uas, que nascem nos superiores, ou que ahi
taem quando chove. (e)

-------.,.
(a) Cod. CIV. Franc. art. 688. I Lobão Add. a Mello L. 3. T. t3. §.

S. n. 1.2.
(b) Cod. Cív. Franco art, 689. _
(c) 'Vinnio Selecto L. 1. Cap 30. I Hubero ad Inst. L( 2. T. 3. n. 2"-

'Voet. ad Pand. L. 8. T. I. n. 3. e 4. •
(d) Decreto N. 23 de 16 q.el\'laio de 1832.'art. 78. •
(e) 4! 1. §. 23. ir. dedq. etaq. plul'. aro, -



-75-

446 Por tanto o dono do prédio inferior não
p6de fazer dique que empeça, ou repreze ,aq~lena

corrente natural; e'o dono superior não póde fa
ler obra, com a qual esta servidão se faça, mais
onerosa ao inferior, como seria, se fizesse a cor
rente impetuosa ou violenta. (a)

447 Outras servidões ha constituídas pela
Lei em. púhlic~ utilidade: quanto a esta é. cen
cernente se deve regular pela Lei mes'ma que as
constitue. (h) .

448 Em acto de, partilha~ deve o Juiz d~I1as' ,
com pa'recer de peritos, _estabelecer as servidões

• ~indispensaveis; como quande um prédio é dividid()
e~ partes, e algumas destas não tocão no caminho
púhlico • (c)- ,

449 O destino" que o dono de dous prédios
deu a um deIles em utilidade do outro, vale por
titulo constituinte de servidão, quapdo esta é con..
tÍnua e apparente. (d) ,

450 Por t!lnto se o Bobredito dono aliena um
I dos prédios, e nada s'e estipula á cerca de' uma tal
servidão" subsiste esta. (e)

451 Póde tambem constituir-se a servidão
por contrato, ou por disposição de ultima vontaae
de pessoa habil para poder gravar os seus bens im-
moveis com encargos. (f) .' '

45'2 Por isso não podem .1mpôr servidão
pas~iya e perpetua;, , ~ 'o o administrador de bens

------:.>---..'----------:-------u=a::_-...
(a) Cod. Civ. Franc. arte -640'. Vejo p Tom. l. art\ ll~
(h) Vejo o art. 105. e sego supra. '
(C) Vejo o Tom •• 2 o art. 1121. e se~. ~~
(d) Cod. Civ. Branc. art. 692.• Arg. da Ló 1. ff. de Servil. leg:. e

L. 15. §. L ff. de Usu el usuf: lego • Lobão Tr. das Agua, §. 103. I

(e) Cod. Civ. {?ranc. _art. 694•• Lobão supra.
(f) §. 1. Inst. de Servil. ~ L. HI. ff._ Comm. praed.

. .. J.; ..
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vinculados (a): 2 o o emphyteuta .sem consenti-o
mento do senhorio (I~) ~ 3 o o . usufrutuar~o sem
:co,nsentimento. do 'proprietario (c): 4 o o socio na
cousa commum sem acordo dos companheiros (d) :
5 o o marido se~ consentimento da mulher (e),
e outros sémelhantes.

. 453 'Com titulo e boa fé a prescripção ordi..
naria ,ae ~ez .~ vinte ~nnos é bastante para consti
tuir a servidão por posse durante aquelle espaço·. (1)

454 Na falta de titulo é precisa a.posse de
triata annos continuos, ainda que a servidão seja
descantínua, C0!11 t-anto que seja apparente. (gf

,455 Se a servidão for descantínua, e não
apparente, em falta de titulo é precisa a pqsse im-
menloríal. (h) . .

456 Corntuâo essa mesma posse illlmem~rJal

destituída de titulo é inepta para sustentar a con
servação de caminhos latrav'cssadouros, que se não
dirigem a pontes, ' fontes, ou outros h gares pú
blicos, com manifesta utili,Clade geral. (i)

457 Qualquer prejudicaJdo por }lm attà:vessa
dourQ tal '. nóde requerer .a sua ahôlição ao 1uiz ,

..o ~qüal deve proceder summariamente em acto r de

-------_.._-------------- ......--€~~--
(8) LoMo rr,.. ao; Morgados Cap. H. §. 48.0 .
(h) Pego For. Cap. 28. n. 1026., Lobão 'Pr. dO$ Pmr.. §. 841.
1~) . 5. §. 1in ...de Usufr. V:. Huber acl Pand. L. 8. T. I. n. 8.
Cd) L. 2. tr, de Servil. , L. 34. fi. de Servil. rusl.
(e) Arg. qalOrQ.. L.~4 T. 48. , J oblío 'l'r. das AgulU .§. 86.
Cf) L. fino Cod. de Praescr. longo tempo .
(g) Cod. Civ. Franc. art. 690., Voet. ,ad·Partd. L. 8. T. 4. n. 6. ,

Bugnyonb~':r abro ,Liv.1 I. Cap. 21Ç, l3ohemel·In../IIS Dig. •L. 8. '1'. I.
Q. 8t • Lobão a;.Mel/o L. 3. 'r.113. §. 3. n. ti.

(h) Stryk Us. Mod. L. 8. T.·1. §.6q Macedo Der. ~J. n. A. O·Cod.
Fra1tc. art. 691. ~~lou t.aes ervidões s,m liLulo.

(i) L. de O~ JuUio de 1'173. §. 12. .
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vistoria com louvados, e audiencia verbal das pa.r
tese (a)

'4:58 As -sei-vidõe negativ1I8. que 'servião de
prohibir a mu1tiplica~ão d(!)s.fornos, lagares, a
zenhas, moinhos, barcas' de passagem, e outras
obras semélbailtes para .proveito de Corporações ,

I ou 'de palticulares, estão abólidas como direitos
hanaes odiosissimos. (b)

.459 'Os actos do senhor do 'prédio ióminante
obrados ;por familiaridade, favor. 'ou licença do
'possuidor do "Prédio <serviente; ou obrados·á f()rça ,
ou as escondidas, . inem ;prôduzem posse, nem
prescri.p.ão. (-e) '. .

-4-60 iA. ·:sc~néia e pa-ciencia dos colonos ou
. ti qU'lJilnos .tIo prét1io serviente não ~ej.lIdica'·:Jlo

senhorio ignorante. (d) ,
461 Presume-se legitjma~ente adquirida a

servidão; quando eIla é necessaria para o ,uso do
prédio dominante, nem este pótle ter outra. (e)

462 Ao senhor dominante póde ser adquil'i
'da a serv.idão pela pggSOO de..sens procuradores,

. colonos, ou:inquilines ; llem.tomo"pelo uso destes
lhe é conser-vada. .(f)

463 Tambem ~m quanto~m prédio @stá in
: diviso "Ciltre ··muitos h.erdeiros, O' uso da servidão

feito por um déll~s, :conser a~ :a-faNor· todos.
(g)
~--~------------,---------
• (a)"'cit. L.• ~r. e.8ous PrQP. Ciy. &ta lplO. o Recurso da Senten

ça deverá hoje ir á R.elação, em vez do abolido Desembargo do Paço.
(b) AI de. 5 Qe._Jiulbo de 1824. §. fi.
(e) L '41. tI'. de Adq. lJel. ámi/. pOIS• • L: 9. ,-'L·' 6. 'j. '2. fF. Prae-

car.• L. ~ •. Cod. -deSeTlJii•• et,lIq. ,.Lobão,n... Jill.:Jgllas*1. 137.
JS8~

(d).Eer!:,cir. de No~. onero L. 9 .• D'lsc.; 12 •. n: 30.
~e) Lol:iao a Mello L. 3.°1'. 13: .:1. D., 1.2•.p"'JUr. 649..
\f) L. 20. Ir. Queniailm. ery:iWJII.
(g) L..6. , L. 8. § lo tr.-eoo.
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s ~ c ç ~ 9 11.

Direitos e ohrigações do dono do prédio
dominante.

,. . .
464 Aquelle, a quem a servidão é devid(\ ,

tem dir~ito de fazer as obras necessarias para o ,uso
e conservação della. (a) .

465 Assim aquelIe , que tem servidão da fon
te, tem direito de a limpar, e concertar quando
seja preciso; e 'lambem de entreter a passagem pa-
ra poder ir bu~car a agua.. (b) .

466 O dono do prédio serviente não tem
obrigação de fazer obras, ou despes~s a beneficio
da servidão; excepto se o titulo. constituinte O o-
brigar a fazeI-as . (c) , "

461 Quando mesmo o titulo da' servidão o
obrigar a' fazer obras para manutenção della, de~

obrigar-se-ha de as fa~er abandonando o 'prédio ,
serviente • (d). ..

468 O senhor dominante nada póde fazer,
que torne mais' onerosa a servidão 'áquelle t, que a
sofre. (e) ,

469 Não PQde tambem aP1pliar a servidão de
um 'p~édio a outro. ,. ao qual ~lla I\ão seja devida ~
nem mudar o local da· s.eryidão de um sitio para
outro ~ contra vontade do dono serviente. (f)

\ ,__-.1' --"',

(8) L. 10. ff. de Ser"il. I L. t I. pr. e). t. ff. Com. praed.
eh; Cito 'L. 11. §. 1~ . • .
(c) L. 1á. §. 1. ~. ~e Servil: ' L. 6. §. 2: ff. Si ser,,; "ind. I
(d) L. 6. § 2. U. SI servo "l1ld. I Coá. CIV" Franc art. 699. .
(e) L. 20. §. 5. lf. de Serv·il. urb. , Cod. Civ. Franc. 'art. '102.
(f) L. 2~. Ir. de Servo rus. , Maced. Dec. 42. , Bagna Resol. Cap, 2S~

n. 61, I Lobão TI'. d.as ~gllas §. 180•• e sego 1:•.A:..-.:: •.



470 Em contrarIo, o dono do' pr,édio servi...
.' ente PQde fazer as obras, que sem tornarem' a ser

vidão menos commoda, lha fação menos onerosa:
v. gr. póde fechar o seu prédio, e dar chave da
porta ao senhor dominante, para que se possa
servir, sem ó prédio estar patente a todos. (a)

471 Póde tambem requerer que a servídão
seja mudada pa.ra sitio igualmente commodo, se
no sitio actual eIla é obstaculo a bemfeitorias
llteis. (b)

472 Se o senhorio Clolllinante poder abrir
servidão para o call1inh~ público, e por este mo
do deixar de usar da servidão pelo prédio servien
te, apenas póde· exigir que este faça a despesa

. precisa para promptificar a nova, servidão. tC)
473 Qúando- o prédio dominante iôr dividido

em herdeiros, todos estes não podem fazer mais
largo uso, do que em quanto o prédio era todo de
um dono. (d)

474 Em outro lugar se disse que o dominan...
ta abusando da servidão, ou o serviente impedin
-do o uso della; podem ser demandados por acção
-de força turbativa. (e)

. 475 Em lugar daqueIla acção possessoria, o
dominante, ' a quem a servidão fôr denegada, póde
usar da acção confessoria, para ser restituido ao
uso da servidão devida-: o serviente póde u~ar da

-------------------------
(n) -L. 2. §: 8. fi. de Re1ig. ei súmpl-. Jun. I PeehiO de Serl'it. Capi I.

qi J2. n. 25. . . '
(h) Arouea..·á L. 2. §. L de Ner. diviso n; 98. I Ba~a Ru. Cap. 28.

DI J8. , Lobão 1'r. da.f Águas S. 187. I Cod. Cív. Fran.:. arte 701.
Cc) DesidqàtU7. Arll' da L. de 9 de Julho de 1773. §. 12.
(d) L. 6. §. L fi. (!uemadm. SeTIJ. amU. I Peebío de Se1'll. p. I. Cap.

3. q. 8•• Cod. Civ"•. Franc, art. 700.
(e) Vejo o Tomo 1 0 arte 67~ •
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8't C.ç A. Õ, III.

Do embargo~;dãnOiva ebra-

478 Póde ser embargada uma obra nova
não só depóis de c.omeçada até ser concluida, mas
ainda antes, logo- que se arraq,jão os, materi~~s pa
ra a começar. (d» ,_ .

,479 Não é.obra n6; a. para este emúto a ree
dificação de obra antiga, sendo i~edipca a da mes-
ma fórma que antes. era • (et .

480 O embargo d~ obra nova póde ser feito
extrajud~cialmente pelo qq.eixeso, denunciando aos
operarios, que a,ndão,tra:balharrd"" para não pro..
seguirem. (i)
I i. .r

.
a~ã negMoria'.t· paF~ sef desenerado da servidão
indévi~a.~ (q) f, '.

4~,6 O, anelor· tlà aeçã.o~negatol'da n~.() é. bl'i~

gado a provar;:· que o ·se.~ prédip é livre 'de servi
dão ,; . porque BP.presumpl}~C} geral é, qpe todqs.~

prédios são; IiVires de' servidões. (9)
47~7 . Quando alglJ~m fazo.ohra nova; com a

q aI tolhe. servidão a outro legitimanH~nte.consti

tuitla- '- ou tent!l ilJlp~~e uma serv-id~ind€Nida ;.
este, ou qualquer outro interessado póde emhar
gar' a obrari (c)

...--.,.....•.•_ --..- - - _.-._ ~_. ~..-.'--~ .. ::-.~

(9) 1-. 2. , L. 7. , L. 10. ff. Si :reM). vindo "
eh) L. 8., L. 9. Cod. de Servt., L. 23 .. Cod. d~ Probat•.
CC} ~•.5. S. 8. lf, de Ope~. novo nunl, 'J Ord. L.. 3. T. 78. §. 4. '. r
Cd) 1... 6. ~. :lo I L. 2J. ~. a. ff. de O/ler. novo nUlll. • -:
(e) L. 1. §. 11. I e III. fF. de Opero novo nun.
(C) L. 6, S. to. tr. eod., Ord. L. a. 1. 78. §. 4.
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48 t Porém aquelle embargo sómente dura,
entrétanto que se recorre ao Juiz, para mandar fa
zer auto de ratificacão : e então faz-se medicão da
obra já feita, e sã~ citados o dono para suspender
a obra, e para responder á. acçâo do queixoso, e
os operarios·para levantarem mão de tal obra • (a)

- 482 O Juiz competente é o Ordinario do Lu
gar, depois da abolição dos Almotacés. (b)

483 Se o nunciante da- obra não exhibe em
Juizo sua acção, e o nunciado é absoluto da ins
tancia: ou se depois de exhibida deixa d~ proseguir
a causa, por tres mezes continuos, tem-se por
não feito o embargo. (c)

484 Ê attentado, se o nunciado prosegue na
obra depois de embargada, ainda que extrajudici
almente, antes da sentença que julga o embargo
injusto.

485 Em tal caso o llunciante póde formar
artigos de aUentado; e provados, é o nunciado
condemnado a desfazer á sua custa o que tiver con
timiado a fazer depois do embargo, ainda que este
fosse injusto. (d)

486 Póde poré'm o nunciado pedir licença ao
Juiz para proseguir a obra embargada, . se a causa
se tiver demorado por mais de tres mezes sem
culpa sua; dando caução de a demolir, se a final
o embargo for julgado justo. (e)

487 O nunciante que por emulação conhé..
----------------------_ ......

(a). Van~l1erve Prato Jud. p. 4. Cap. 16.
(h) A Ord. L. 1. T. til{. ~. ~3. eSlá derogada pe!!) Decreto N. 23 de 16

de Maio de 183'J. art. 7,
Cc) L. uno Cod. de Nov. oper., Ord. L. I. T. 68. §. 4'1. .

. (d) L. h §. 7" L. 'lO. §. I. ff. de Opero novo nunt., Ord. L. r. T •.
68. §. ~5. e L. 3. T. 78. §. '.

(e) L. de ~4 de Julho de 1713. Abolido O Desemb81'go do Paço, o Juiz
da CaúslI parece idoneo para isto.
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S E C ç A Õ IV.

Conw se extinguem as se~'vidões.

491 Extingue-se a servidão, sc pereceo o
'prédio dominante, ou o servicllte; ou se as C011
-sas chegárão a estado de se não poder mais fazcr
lUSO de tal servidão. (e)

eidamcnte ta'} embargou nová obra, ([ecaIndo póde
ser co~demnado no mcsmo processo nas perdas e .
inleresses ,. qne o nunciado licluidar . (a)

488 Não só se póde emLargar ohra nova,
quando prejudica a alguma servidão rustica ou ur
hana ; mas ainda quando cause algum ouLro pre
juizo ao nlinciaúte indevidamente. (h)

489 Se a nova ohra faz damno ao púLlico ,
q.l1ulquer pessoa do pm o a pódc embargar: cm
concurso de mui los quc o qneirão fazer, o Juiz
escolherá o mais ídoneo, ou aquelle querefôr mais
p,·jncipalmentc prcj udicado, como em todas as
acções populares. Cc) .

4DO COl1clnida a oora nova, sem que fosse
embargada, 150rque o cdificante a fez clandesti
l1éuncn te, ou á valentona, a pcssoa pl'cj uclicada.
póde usar da mesma acção, qi.le anles tinha, para
requercr a demolição, e indenllli~ação da perda
:iofrida. (d).

~------------------------------------------------.---- --------------------
(al Ferreira deNo~·. Opero L. 6. Disc. II. n. 10., Slryk Uso lllod. L.

39, T. I. §. ,8.
. (b, 1.. I. §. 3. íf. de Remiss., L. 5. §. 8. c g.lf. de Opero nov.

;wnl., Thomas. a Buber. ad Pand. L. 39. T. ,I. n. 3.
CC) Lo 3. §. 4., L. 4. iI'. de O/ler. novo IlUlll., Lo ~., L. 3. §. i-

tI'. de Poplll. ael. .
(d) L. I. §. /. íf. de Opero novo lIunl.
(e) Voet. ad Pand. L. 8. '1'. 6. n, 4· I Lobão TI'. das Aguas §. 266.•

Cod, Civ. Franc. art. 703.
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498 J\las se o dominio daquelle, que fáz tal
remiSlsão, for resoluvel, o seu successor póde re
'querer a instauração da servidão. (g)

499 A remissão da servidão, que fizer um dos

492 Se o prédio da servidão foI' reedificado,
revive a sêrvidão activa ou passiva, que o antigo
prédio tinha; salvo se tiver decorrido o tempo ne'
cessario para se perder a servidão. (a)

493 Perde-se a servid,ão pelo não uso de
trinta annos; os quaes nas descontínuas começão a
contar-se desde que cessou o uso: nas contínuas ,
desde que se fez uma obra contraria á servidão. (b)

494 Se o não uso proveio de obstaculo da .
natureza, v. gr. se a fonte secou, os trinta annos
só se c.ontão desde' que aquelle obstaCldo tiver ces-'
sado de ilUpedir o uso . (c)

495 Se o não uso lJroveiõ do dono serviente
, não reedificar a obra, que_ sofria a servidão, só se
conta o temlJo desde que ãreedificação foi feita.

'Cd) "
496 O modo d~ usar da servidão póde tam

bem ser alterado pela posse do diverso modo de .
usar em trinta anllOS. (e) ,

497 Se o senhor do prédio dominante con
sente ao serviente fazer obra incompativel com a
servidão, tacitamente lhe reulette a dita servidão.

.. (f)

----------_._-----_._------------------
(a) Lo 14. !f. Quemacl. servo amit.
(h) Voet. supra n. 7" Cod. Civ. Franc. art. 706. e 707' Pela L. peno

Cod. €le Servit. bas:ava o não uso de dez, ou vinle annos.
(c) L. 34. §. 1.. Lo 35. !f. ele Servo I'ust.
(d) L••8. §. 2. ll'. Que11ladm. servo amit.
(c,> Cod. Ci,v. Franc. art. 708.
(I) L. 8. fi Quemadm. servo amil.
(~) L. 5. ir. de FUlId. dot., ~lruv. E:~erc. 13. Th •• 56., Lobão Tr.

das Agoas. §. 256.

K.•
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com-proprietarios <.Ia cousa commum não p6de pre
judicar aos outros companheiros. (a)

500 Tambem se extingue a servidão pela con
fusão, quando os prédios dominante e serviente
vem a reunir-se no mesmo dono, por um direito
perpe~uo e irresoluvel. (b)

50 t , Se é resoluvel o direito, 'pelo qual o
proprietario adquire um dos prédios; dissolvido
elle, renascem as servidões, que havia antes da
confusão. (c) ,

,50.2' Se é manifesta a vontade do proprieta- .
rio de dous prédioi, que um preste servidão ao ou
tro; o que se póde conhecer por obras indicat~vas

de servidão; subsiste esta. ' (d) ,
503 Finalmente extingue-se a servidão, ex

lincto que seja o direito de qlJem a concedeo; ou
findo que seja o tenlpo, pelo qual a servidão foi
concedida. (e)

TITUl~O Vi.

Do Usofruto.

504 .O usofruto é a servidão, que a cousa
de um dono deve a certa pessoa, ou por cerlo
tempo, ou durante a sua ,-ida; a qual tem clireito
de a gozar, com obrigação de deixar salva a sub•

.sistencia da cousa. (f) .
-------------------------------------------_.--..-._---..- _--- -..

(8) L. 34. 1f. de Servo praed. 1'us/.
(h) L. 1. ir. Quemandm. se/v. flmi/.
(e) L. 7, ir. de Fund. doi, t L. '1. §. 19. /f. de Tlner. I'el. acto vendo 1

Lohão TI'. das AglUls §. '158.
(d) Vejo o art. '49, supra. \,

, (e) L. 11. §. I. fI'. Qw:madm. servo amit., L. 105. If. de Cond. el
dem.. Lobão supra §. '19'1. C. 295.

(f) Pr. Inst. de US/lfruct.
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505 Umas vezes o usofruto é coIÍstituido'
pela Lei, outras muitas o é por testamento, doa-
ção, ou por outro contrato. -

506 Podem ser objecto do llsofruto os vesti
dos, e outras cousas, que com o uso diminuem
de valor. (a)

507 Porém os frutos e generos, que se con
somem com o uso, são incapazes de verdadeiro
usolruto. (b)
. 50S O usofrutuario destes generos é ,como
senhor delles; mas elle ou seus herdeiros -ficão 0

b~igados a restituir outros tantos ao proprieiarlo ,
-ou o valor 'que tinhão, quando o usofrutuario to
Ornou delles entrega. (c)
. 509 Aquel1e, que póde dispôr da proprie-

dade de uma cousa, bem póqe reservar para si , ou
para outro o usofrllto, e dar ou deixar á outra pe
soa a propriedade. (d)

5 tO' O emphyteuta, que nomea' o prazo,
tambem póde reservar o usofruto para si, ou dei
xaI-o a um, e nomear a outro a p~'opriedade do
prazo. (e)

511- Se o emphyteuta deixa em legado á slia
, mulher o usofruto de todos os seus bens, este le
gado comprehende tambem os prazos de nomeação;
salvo se estes. forem de geração ~ que não podes.!
sem passar a pessoa estranha. (f)

-------,---
(a) L. IS. §. 4. e S. fi". de Usuif.
(11) I•• I. fl'. de Usuj;'. ear. reI'. quae us.· conf.
(c) L. ,. Ir. eorl.
(d) §. I. Insto de Usuir.
ce) Urdo L. 4. T. 37, §. I. t Stryk Uso 1I10d. L. T. I. §. 3. e5.
(C) Cald. de Pot. clig. Cap. '7' 11, 22, I Lobão Tr. {{os Prazos §

509, -



§. 1 o

Direitos do ltsojrutuario.

·5 J2 O usofrutuario póde utilizar-se de toda
a especie de frutos e rendimen.tos, que a cousa'
.prod~z naturalmen~e, ou accedendo a cultura, ou
a . dustria. (a)

513 Os frutos pendentes no momento, eIltl que
~9E.leç0l1 9 llsofruto, pertencem ao usofrntuario ,
:PW~ .deve .pagl;l.r .as desp.esas da cultura delles a

, (l' fez.~ 0\1 a se\l~ herdeiros. (h)
5 tA ·0$ pendentes no Il1:omento, em que a

caha o usofruto, pertencem ao proprietario, com
.a oh,r~~o .4e pJlg~r l;l cultura ao usofrutuario, ou
a seus .her.deiros. (c)

5 5 Porque dehaixo do nome de frutos en
tende-se o residuo, depois de .pagas as despes~s. (d)

~ 16 .Âs ..renda~ de <;asas, foros e juros de di
Ditei o rep1lwo-se Y.eA~idos dia pOl' dia, e por isso
reFarte.m-~e entre o pro'prietario e usofrlltuario ;
com respeito ao tempo, em que eomeçou e ~cahou

o l1so,ÍJ uto. ( e) .
, ii 17 ,As pensões d~ terras arrendadas, g,lle

se pagão pelo S. 'l\'ligueJ, pertenceJll ao ll~;ofl'u-tlla

rio., se no actó de coroeçar o usofl'uto os frulos es
tão ainda pendentes : ao proprietario, se os fru tos
de que se paga a pensão estavào pendentes, quan
do o usofruto acabou. (f)

(a) L. " §. I., L. 9. lf. de Usufr.
(b) L. 'J1' lf. de Us/!fr.
(c) Perez' in Cod. L. 3. T. 33. n, 31., Voet. L. 7, T. l. n. '18.
(d) L. J. Cod. de Fruct. et lii. e:rfJ., Garcia de E:J.:p. Cnp. II. n. tio.
(e) L. '16. ff. de Usujr. , Cod. Cavo Fmno:. art. 586.
(fJ LI 58. lf. ,de f/sufr. O cila(lo Cod.' FmI/C. cxtcndeo a esle caso a

regra do artigo antecedénte.
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5 f 8 As terras de pastos e mUras, das quaes
o colono todos os dias colhe proveito, devem re
gular-se pela regra do ai·t. 516.

519 As crias do rebanho deixado em USOfl'Uto
pertencem ao usofrutuario; mas deve substituir pelas
crias as cabeças do rebanho, que morrerem. (a)

520 Tambem lhe pertencem as .arvores ~ que
seccarem, ou caÍre'm com o tempo; mas deve subs
tituil-as por outras da sua qualidade. (h)

521 O usofl'Utuario não póde cortar as al'
l~ vOl'es pelo pé; salvo se forem devezas de arbustos,

que ann08 a annos se costumão cortar; oli se fôr
, arvoredo, que precise 'desbaste para medrarem

mais as' arvores que ficão . (c).
522 Se um pinhal for .deixado em u'Ybfruto ,

e seria de nenhum proveito se o u50ftutuario não
podesse corta\' pinheiro algum, entende-se ter-lhé
sido concedido o poder cortar com a moderação,
que o concedente do usofrnto usava. (d)
- 523 Se o prédio do 'usõfl'uto tem pedr<!ira
aberta, ou mina de carvão, barro, ou de meLaI ~

o usofrutuario póde continuar a tirar aqnelles ma
teriaes cOlil a moderação que' o doa: usava. 1\las

. não póde abrir de novo pedreira, ou mina, sem
consentimento do proprietario. (e}' .

524 Ao usofrutuario do dOIÍliilio dire o
UIll praso, além dos foros pertencem--I ~ Ia
mios das alienacões feitas durante o usorr to.

525 PÓde .fambem appresêIifaf o B'enefiéio ,
------------------------------- ------~--...-..~..-..._--~--_ ..._--;----.

(:I) L. 68. ir. de USlifr.
- (h) L. 18. ff. cod.

(c) Lo lO., L. II. tr. cod., COlI. Civ. Franc. 81'1:-590.
(ti) Gama Dec. loi. -
(e) Lo 9. §. :I. , L. 13. §. 5. c 6. 1f. de USlIfr
(1') FlIlgineo de Jur. Emp!l. Tit. de Lnudemio q. 21., Lobão Tr. dOI

Prazos § 10'17'
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§. 2 o

Obrigaçõf!s do usofiutuario.

532 O usofrutuario, sendo-lhe pedida.J de
ve dar caução á restituição dos bens, 1indo que se
ja o usofruto; e a indemnisar os damnos, que neI
les causar ainda por culpa leve. (h)

que v~gou no seu tempo, se o padroado é annexo
~os h,eDs do usofruto. (a)

526 O usofrutuario .póde dar de renda os
bens, mas o arrendamento não dura além do tem
1)0 do usofruto. (b)

,527 PÓde tamhem doar, vender, ou em-
penhar o seu usofruto • (c). . .

528 Bem assim reivindicai-o,. não só da mão
de qualquer possuidol', mas ainda da do proprie
t~rio, que injustamente o retenha. (d)

529 Se não tiver servidão para o prédio do
usofruto, "se não por outro da herança daquetIe ,
que lhe deixou o usofruto, póde obrigar o possui-o
dor deste a dar-lha. te)

530 Póde embargar a obra nova, qu'e algucm
fizcr em detrimcn~o do seu usofruto: se o proprie
tario a fizer, póde pedir-lhe a sua inelc1l1nisação~ (1)

. 531 ])óde finalmente intentar as acções pos
sessqrias contra q~em o eshulhar, ou turbar na
posse dos bens elo usofruto. (g)

-------------,---- ,--------~..
(a) Castilho de Usufr. Cap. 56., Voel L. 7, T. I. n. '7'
(h) L. h. §. l. ff. de USlIfr. ..
(c) Lo 67. Jl'. eod.
(d) L. 5. §. I. ff, ~i usuJr. pelo
(c) L. I. §. 2. e 3. ff. Si usujr. pet.
(r) L. I. S, 20., L. 2. ff. de Opero 1/011. nunt.
(gJ.L. .3. S' 13, Ir. Unt{e IIi, L. 4. ff. UIi potsul.
(fi) L. I. ff. USlIfr. quemadm.. call., L. 4. God. de Us,!/r.
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L. -

'533 Desta Càução d desollrigado o pai uso
frutuario dos bens dos filhós (a): 2 o, o ,GOadOl' que
reservou- usaÍi utõ ()os hens doàdd$ ~b): 3 Q ~o

usofrutuario, a quem o in~tit'üiâor desobr giltl de
dar caução. CC) •
. 53:4' Ainda que a cau(}ãQ tenha sidu dispensa-

da, sempre o usofrutuaria é obrigado a restituir os
bens, e a indemnisar os damno's ~ que a eIles fizer~

(d)
535 Não achando o usofiutuario fiador, os

bens de raiz devem dar-se de rellda, para eIle re
ceber as rendas: os dii1he.iros. devem dar-se a juro,
e elle receber os juros. (e ,

536 O JuiZ' póde adlhittir a caução juratoria a
'Um usofrutuario ~ que seja pessoa hoilesta ~ e pedir
a entr~ga de moveis indispensaveis ao seu uso. (f)

5."37 A. demóra ·da canção não pri''Va o sofru-
tuario do direito dé r ceber os rendimento~ venci~

dos '~é~de 'que começou o usofrMo. (iõ .
ã38 O usofrutuario é obrIgiido tambem fa

zer inventario dos bens do usofruto, COm ~sreeifi

ea~ão ~ 90l1í aa máo, estado delles, para se veri
ficar a sua responsabilidade. (h)

539 As 'pequenas reparações dos heJ.:ls do u
s&fruto devem ~ ser feitas pelo usofru lar' 4) á sua
custa. (iJ .

(a) L. fino §l 4. Cod. de Bon. quae liã. ,
eh) l;Iuber. ad Pand. L. 7' T~ 9. n. 3., Guerreir. Tr. ,. t L. 4.

Cap. '.1. n. '.1'.1. , '

CC) Cod. Civ. Franc. 8rt. 60r. Contra 8 L. I. Cod. de Usufr.
(d) L. 65. ff. de Usufr.· .
ce) Cod. Civ. Fr. l1rt. 602., Voet. L.. 7, T .. 9. n. 3.
(f) Cod. Civ. Franc. art. 603•. , Voet. supra.
(f) Cod. Civ. Fr. art. 605. , ,Perez in Cod. L. 3. T. 33. n. 9.
( ) L. I. §. 4. fi'. UsuJI'. quemadm. cavo Guerreir. Tr. l. L. 4.'

Cap. '1. n. I. ,

• (i) L. 7. §. fi, ff" L. 7, Cod. ~le Usufr.

"
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540 Entendem-se ser reparações pequenas as_
que não chegão a custar a quarta parte do rendi
mento da propriedade em um anno. Reparações
grandes, as que excederem. ( a) .

541 O proprietario não é obrigado a fazer as
grandes reparações, para o usofrutuario as desfru
tal', salvo se o instituidor do usofruto o obrigou a
i~so.. (b) ,

542 Mas se as casas do usofr,-,to calrem por
velhas, ou por càso fortuito, e forem obra util, o
1}SOfrlltllario póde reedificaI-as, e quando o usofrn
t,o acabar, demandar eIle ou seus herdeiros a bem
feitoria ao proprietario. (c)

543 Na reedificação deve o usofrutuario guar
dar a antiga fó:rma, sem augmentªr mais a obra ,
do que era a antiga. (d) ,
,;.~. 544 Se as casas ou obras arruinadas forem

. desnecessarias ~ ou innteis, não póde o usolrutua
rio reedificaI-as sem licença do proprietario; e se
o fizer, não poderá pedir indemnisação, findo o
usofruto • (e) .

545 Não póde tambem continuar a obra no
va, que o instituidor do usofruto deixou principia-o
da, se o proprietario não consentir. (f)

546 Em regra, as bemfeitorias uteis, que o
usofrlltuario fizer, e que causarem utilidade per
manente, no fim do usofruto podem. ser pedidas

--------.--------.--------
(a) Cod. de ·Pruss. I. p. T. 21. art. 5'2. O Cod. Civ. Fr. al:l. 606.

especifica o que são reparações grossas; maS:l providencia do Prussiano pa
rece-me melhor.

(bl L. 46. §. I., L. 47. ff. de Usufi'.
(c) L. ? Cod. de Usufl' .• Cod. de Pruss, sopr, art. .fifi.
(d) L.• 3. §. 7. n·. de U~liji" .
(c) Cod. 'de Pl'llSS. 1. y. T. :li. art. 57.
(f) L. 61. n~ de USllji'. .
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550 As fintas ou impostos lançados, não em
respeito aos rendimentos, mas em respeito ao va
lor dos prédios, devem ser pagas pelo proprieta
rio: este pagandQ-as, póde exigir juro deIlas ao
usofrutuario, em quanto desfrutar. Este, se as
pagar, póde exigil-as do proprietario, findo o
usofruto. (e)

551 O usofrutuario não é obrigado ás dividas
daquelle, que constituio o usofruto ;- ainda que os
prédios do llsofruto estejão hypothecados a eIlas. (f)

552 Se fôr demandado e executado por foros
atrazados, ou, por outras dividas, a que os bens
estejão obrigados, póde repetil-as ao herdeiro do
defunto devedor. (g)

55~ O usofrutuario de todos os bens do defun
to não é mais que um legatario, e por isso desobriga-

por eUe, ou por seus herdeiros, come) qualquer
possuidor de boa fé. (a)

547 O usofrutuario póde eximir-se de fazer
as pequenas reparações, a que é obrigado, renun
ciando ao usofruto do prédio, que as exige. (b)

548 A renuncia do usofruto não livra o uso
frutuario de pagar o damno resultante da sua' cu1
l)a antecedente . (c)

549 As decimas e outros encargos prediaes
são a cargo do usofrutuario possuidor do prédio.
(d)

1 (

, (a) Garcia de Exp. ei meliorai. Cap. 11. 11. 28., Cito Coo. de Pruss.
8rt. 62. e 65. .

(b) L. 64. ff. de Usufr.
CC) L. 65. pr. fi'. de Usufr. ,
(d) L. 7' §, 2., L. 5-~. ff. de USl/fr., Lobão Tr. dos Dir.-c dó,.,

"cc/i}r. §. 220.
Cc) Voel. L. 7, T. I. n. 38., Cod. Civ. Franc. art. 609
(f;. L. 43. Ir. de USll ci usulr. leg., Voei. supro n. ?17' e 40.
(g) L. 7' ir. de Publico ei veciig,. Voei. L. 7, 'r. I. n. 4e.

L. ..
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do das dividas da herança, havendo herdeira. (a).
554 Porém este usofrutuario universal é res":'

onsavel.aos juros das dividas passivas da herança,
vencidos desde que principiou o usofl'uto . (h)

555 Se os crédores quizerem ~emandar 'os
seus c<qli'taes ~ devem demandar o herdeiro da pro
.priedade; e este póde dar em pagamento alguns dos
bens do usofruto, sem que o usofrutnario flolSsa
pedir inderpnisação • (c) .

.'556 'Pód~ porém o usofrutuario remil' a di
vida, para poder usofruir os bens dados á penho
ra; e findo. o usofruto póde pedir o capit~l desem
'bolçad~, ~em outro algum interesse. (G)

5 5~7 O proprietario ,se quizer desenwenhar
os behs do usôfl'uto ~ póde-o fazer: o usofrl1tuario,
se em té,ll caso os quizer desfrutar" deve-lhe pagar
o ju da ijuantia do desem1?enh!l~ (e)

558 O usofrutuario não póde cobrar Q6 p '
taes, cujas tem o usofruto, ou seja para 1jg dar a.
jurQ a outro, ou para os empregar em oútl'O ne
gocib, sem licença do proprietario. (f)

559 I.Jorém quando Uln capital esteja'cm ris
co de se perder, e o propriétario .não q leira COI1

sentir que o nsofru tuario o cobre, o Ju'z c~tn co
nhecimento de causa póde supprir :O co: sentimento
do rollrietario, para se fazer a cobl'ança, e o di
nheil'o ser osto a juro em outra mão, com l1S e-_
gtIrança~ convenientes. (g)
. (U) asll fio 'de su r. Ca p. 59" G uerreir. 1'1'. I. L. 4. Gap. ~. lT'.
ri.e~ _

(b) Cad. de Pruss. I. p. T. '}I. 81't. 71.
Cc) Al'g. da L. 43. íf. de Usu et usllfr. etred• .le.(5at.; Slryk tIs. Mod.

L. 33. T. :2 § 3.
(d) Cod. de Pruss. supro art. 79" Cad. Civ. Franc. lItt.61''l.
(e) Cad. Civ. Franc. art. 61'2.
(f) Cod. de Pruss. 1. p. T. 21. arl. 101.
{g) Cod. de Prllss. . 3rt. 77' e 78.

/
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5-60 Ainda que o usofrutuario tenha sidõ dis..
pensado de dar caução; quando este queira cobTar
capitaes sem Ii~ença do proprietario, deve em tal
caso caucionár a restituição delIes. la),

561 Querendo o proprietariQ cobrar os capi
~ae~ , obrigando-se a pagar os' juros delles ao uso-
fruttiario, póde-o fazer. (b) , .

562 Havendo demanda sobre os bens do uso
fruto, e interessados nella o usofrutuario e o pro
prietario -' ambos devem ser ouvidos. O usofTu
tuario deve adiantar as despesas da demanda, -mas
findo O usofruto póde repetil-as ao proprietario.

(c) O J.'. ." 'd .. d563 usolrutuarlO po 6 eXImIr-se estas
despesas renunciando ao usofruto das cousas,
que fazem o objecto da demanda. (d) .

564 Se a demanda interessa ao mwfrutuario
sómente, ou só ao proprietario, cada qual deIles
deve ser sómen"te parte, e 'sofrer a despesa. (e)

565 Quando o usofrutuario sómente fôl' de
mandado como possuidor, e o pleito interessa ao
p'roprietario, deve nomeé!l-o á autorÍa. (f)

5G6 O usofrutuarip deve tambem denunciar
ao proprietario qualquer usurpação, que um ter
ceiro fizer em, prejuizo da propriedade, pena de
responsabilidade'. (g)

567 Pelo roubo dos frutos do prédio, que elle

---------------------------
(a) b. 'i. God. de Usufr.
(b) Cod. de Pruss. I. p. T. 21. art. IOg.
CC) Cod. de P,USS. ib. art. 82. e 83. I Babel'. ad Palld. L. 7, T. I. n.

12., Bagna Res. Cap. 9. n. 203. '
. (d) Arg. da L. 64. ff. de Usuli.

(e) Cad. de Pruss. ib. RI·t. 85., Garcia de Exp. Cap. II. n. 10.
• (I') Ord. L. 3. T. 45. §. 10.

(g) Arg. da L. 1. §. 7" e L. 2. ff. USufr. qucl1ladm. cap., ~Cocl.
Civ. Frallç. 8rt. 614.
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só tinha direito de colher, póde querelar pelo fur
to. Ca)

568 Se, o testador J que deixou o usofruto de
todos os bens a Ulll, deixou a outro legatal'io lima
presLação para seus alimentos, entende-se este uso
fruluario obrigado áquella _prestação, em quanto o
usofl'utodurar • (h)

Çomo acaba o ltSOfrulo:

569 O usofruto acaba IJela morte na(ul'ul ou
civil do llsofrutual'io. ( c)

570 Ainda que o llsofrutuario professe em
l1eligião l\lonastica, bem póde reservar o usofruto,
a tituJo de tença vitalicia. (d)

571 O usofruto deixado a iuna Corporação ,
que nlfica morre, entende-se deixado por cem an

. nos. Ce)
572 Se é deixado a uma pessoa, em quanto

outra não chega a ter maior idade, o USOITuto não
acaba·, ainda que esta morra ante~ dos vinte e cin
co annos: é preciso que decorra o tempo em que
os acabaria. Cf)

573 A. .morte do proprietario não faz acabar
o usofruto do usorr tuario. (g)

(3) Lo 1'1. §. 5. 1F. de Dsujl'.
(h) Cod. Civ. Franc. art. 610.
(c) L. I. fl'. Quemadm. usufr. amiU.
(d) Caslilh. de Us,,!fr. Cap. 64, e 65., Oecrelo de "de JulLJo de 1778.
(e) L. 56. ff. de Usufi" , L. 8. Ir. de U~u ce uSIgr. lego
(f) L. h. Cod. de USlifl'. .
(g) L. 3. §. I. IT. de Usu{r•.



574 Porém acaba." findo que seja o tempo
, marcado para a sua duração. (a)

575 Acaba tambem pela confusão, quando o
1,Isofrutuario vem a adquiri.r a propriedade do pré
dio dQ usof.cuto; ou o proprietario comprou o uso
fruto. (b)

576 Bem assim, se acabárão as cousas, nas
quaes o usofruto foi constituido. Se acabou só uma
parte, subsiste no resto. (c)

577 Se' o campo do usofruto foi intlndado ,
l'evive o usofruto, logo que deixe de ser alagoado. (d)

578 Se as casas do usofruto forem destruidas
por incendio, ou terram9to; ainda. que o proprie
tario as reedifique não revive o usofruto. (e)

579 Pelo não uso de trinta annos suppõe-se
que o. usofrutuario renunciou o usofruto. (f)

. 580 Se o usofrutuario teve justo impedimen-
to para usar da couSl;l; o tempo sómente se conta
desde que esteve desimpedido. (g)

581 Os crédores do usofrutuario podem op
. pôr-se á renuncia do usofruto, que este faça em
fraude do pagamento de suas dividas. (h)

582 Findo o usofruto, o usofrutuario ou sellS
herdeiros são obrigados a restituir as co usas, e
os rendimentos percebidos depois que cessou o ti
tulo de os gozar. (i)
..-- ------------------_ _- ----_._-._---_••.•••......-.-_ .

(a) L. 5. Cod. de Usufr.
(h) §. 3. 10st. de Usufr.
(C) L. 53. ff. de Usufr.
(d) L. 2,)., L. 24. Ir. Quid. moc!. Ilsufr. amiti.

• (e) L. 5. §.• '1. ff. eod.
(f) Cod. Civ. Franc. art. 617" Pela L. fino Cod. de Servit. basta o

espaço de 10 ou '10 annos. '.
(g) L. .'14., L. 26. fi'. Quiú. modo Ils1ifr. amit., L. 14. Ir. Quemad.

servo amltt. •
(h) Cod. Civ. Franc. art. 6'1'1.
(i) L. 3.~, L. ~. Cad. de Usu/i',
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SECCAÕ.
Do USO.1 ~ Hahitação • . 

588 O dtreito de usar de uma C(i)Usa, ou d .
habitar uma casa, póde ser constituidQ. cl ...me rog'
modo que o usofruto. (f) : ( \

. 583 Nem o usofrutuaFio , em seus Mrdéi-
ros pódem prescreve!-, contra . prop iota' (90»6118>.
do usofruto. (a) ,

584 O usofruÍ(:> ,não se perde, por isso sÓl
_que o usofrutuario tenha feito máo uso das cousa

, do mesmo usofruto • (h) I •

585 Mas qu~ndo eile tenha começado- a dete
riorar os bens', hem póde o proprietaFio requ611e .
providencia idonea para obviar á continuação ~
dal1111.o, e p.edir: in'demnisação do damno causa~o ;
ou seja requerendo seques1ro !los bens, ou com
minação de· pena de pe~dil1iento do usufruto, ,se
elIe continuar a fazer lpáo uso. (c) .....

586 Em outro lugar fieadito guando. ,acaba O>

usofruto paterno nos bens dos filhos. (d)
587 Se o testadop, que deixava o usofru

de certa cousa em legado, transformou em· outra
diversa a e~pecie,legada.1 entende...se ter revógajI .
o legado. (e)

---------------,~-............_-~
(R) L. 8. Coei. de Usiif. . . _
(b) Voet. ad Pand. L. l' T. 4. n. 5., Huber. na Inst. L. 2. To' 4.

n·7·
(c) Cad. de Pruss. 1. p. T. 'lI. n. 140. e sego , Cod. Civ. Franc. arl.

{hS. ' ,
(d) Vejo o Tom. 2. art. ,587'
(e) Lo .5. §. I. e sego ir. Quib. modo llsufr. amitt.
(I) Pr. Iust. da Usa e/habito
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Outro ta~to seW deve dizer do hahitador.
J

(g)

-589 O titulo que constitue o uso ou hahila
ção a certa pessoa, .póde dar-lhe mais ou menos
latitude sobre o modo de usar ~ ou de habitar.

fi 9O Se nada declara, .entende-se que o usoa
rio de um prédio sómenté póde colher os frutos
indispensaveis para seu uso, e da sua familia. (a)

591 Entende-se tambem que o habitador pó
de viver na casa ~ que lhe foi concedida ~ com sua
familia , e com sua mulher, ainda que venha a
casar-se depois. (b)

592 Nem o usoario, nem o habitador póde
dar de renda o prédio, nem ceder a outra pessoa
o seu uso ou habitação. (c)

593 Nisto differe o uso~rio do usofrutuario "'
c assim tambem em não poder o usoario aprovei
tar-se de todos os rendimentos da cousa.. mas só
dos necessarios ao seu usô pessoal. (d) v

594 O usoario e habitador dev.em usar a mo
do d~ um bom pai de famílias: se excederem.J
podem ser cohibidos por autoridade do Juiz. (e)

, 595, Se o usoario com o seu uso consumir
todos os frutos do prédio, contráe as obrigações
de um usofrutuario a respeito das despesas da cul
tura.J reparações miudas.J e pagamento de deci
mas, e outros encargos prédiaes. Se consumir
sómente parte dos frutos, deve contribuir pro ra
ta. (f)

596

______, k C_

• r:l) L" J 2. §. J. lI. dé Usu et lui.bit.
(h) L. 2,'§' 1~, L. 4. §. 1., L. 6. ff. ccd.
(C) L. J J. fI'. cod., §. I. Inst. cod.
(d) §. J. c 2. Inst. de Usa'ct habit.·
(C) L. 11., L. 22. §. 2. II". cod: tiL.
(f) L. iS. ff. cod. , Cúd. Civ. Franc. art. 635.
(GJ Cil. L. 18.

M.
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00000 q
.(.

597 O usoario, e o habitador são obrigados
a dar e1Íuçà<f, como 'o üsofrutuario.· (a) . . ,

: -5980 uso e hahitação entende:"se vitalicia ,
se o titulo,' que a constituio ,- lhe não marca' mais
ati meROS dura'ção é '(b) . '

I,

Do Mandato; .

599 Os direit9s de propriedade serião muitas
vezes gravôsos a seu dono, se fosse obrigado â
exercitai-os pessoalmente: por isso as Leis conce
dem, tiue se pDssa confiar o exercicio deHes a um

ocurador , "'ou feitor. (c)
600- ,Chama-se mandato o contrato que in

tervem entre o constituinte e o 'procurador ou fei
,1. dClde que este aceita. a procuração, ou admi

mstraçao -que l~e é·confiada. (d)
60 t A. aceitação <1'0 mand~tario póde ser ta

ci~a; e é a quel se iiifere de actos que eHe ó~rou ,
os' tI. ae li'Citalrtente não poderia' obtar, . se- refu-
.sà'!i . 1Jr c :raçã(). (e)-.t:. ,. .
« 68 "!J.. '·l'àtlficação dos actos de um agente,

:que o QU sem procuração', f~ita pelo' dono dp ue':"
gOC'l f \1 odtiz oS'meSmás effeitos; como se a pro
'curação tivera precedido. (f)

.d03 O Ihandatario não é obrigado a aceitar o

----_._---------------
(al L. 5. S, 3., L. II. ff. Usujr~ quemad.-cav.
(h) L. lO. §. 3. ff. de Usu et {tabit.
(c) L. 45. §. I.'ff. de Procurat. et dif.
(d) L. 4'2. §. ~. Ir. eod., L. J" ff. Mandat.
(e) L. 6. §. 2. , L. 18. ff. !r/andat.

'(C) L. 60. Ir, de Rer. juro '
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mandato: mas depois de o ter aceitad é obriga9~
a dar-lhe cumprimento, ou a renunci~- a teD!PQ
gue o :r,nandante possa encarregar outro do mesmo
negocio. (a) (:' .

604 O mandato· é .de sua natuteza gJ;atuito ,
por~m a Lei, G~ a convença das partes póde cons
tituir-;lh.e salario. ~ (b). I.. ;~

605 O mandato póde ser esp~ci~lflpara ertQ
.negocio ~ ou geral para todos os negocios com li-
vre administração. (c). ~ .

606 Ainda que a,procuraçãe:t seja geralç" "oe
.com amplos poderes, ~ómeqte se .entendem çpnce
dido§ os admiJÜstrativos; ,e não 9 <te vender o em
penhar," de perdoar divida~, de tra ·gir.
çQ..mprpmetter em arbitros', se procuração não
der especiaes poderes para taes actos. (d)
- .691, Tam.bem exige especial po~d~ o s~
heleeimento~da procuração'le) : .Q.j urament

_procurador em nome do constituinte , u o defe
rir o juramento decisorio á parte contraria (f): o
poder o .procurador Judicial receber ai;a a.&u..a.
mão a quantia demandada (g): e outros casos gra-
ves declarados' nas Leis. .' • ,. .

608 O mandato é d~_sp'a naturezé\ t .c
inampliavel de pessoa a pe.ssOa, ou de um caso a
outro diverso, pena de nullidade do que fôr obra~

do em contravenção. (h)

------------ ---------
I \j? L. 5. §. I. ~ .. L. ,22. §. fino ff. 1I-Jand.at., §. 11. Inst. eod.
() L. L §. fin., L. 6. ff. cm]., fino Inst. eod.
(C) L. I. §. 1. ff. de Procurat. .
(d) L. 63. ff. de Procurat., L. 3.1 ff. de Acceptilat., L. 7, Cad. de

Transa.:t.
(c) L. 8. Cad. deProcurat:, Ord. L. I: T. 48. §. 15. e28.
(f) L. 17. §. I. ff. de Jurejur., Oia. L. 3. T. 43: §; 3.
(/{) L. 13. fI". de Pactis., L. 86. ff. de Soluto
(h) Altimar de Nullit. Tom. 5. q. 32. n. 25~. M. -*
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609 Não excede o mandato aquelle que obra
. actos, que são connexos com a cousa mandada:
assim aquelle que foi mandado que vendesse,
póde receber o preço, mas não póde vender a

.credito, se lhe não foi concedido• (a)
610 Assim tambem o procurador com livre

e geral administi'ação póde pagar aos crédores do
co~stituinte (b)", e póde vender os frutos, que
conservados sofrerião corrupção. ( c)

6 JI O mandato de cousa torpe ou injusta é
.nullo, e não produz acção civil a favor do man-
dante, nem do mandatado. (d) .
': 612 Tanto merece ser castig~do ~ mandata
rio que obrou o acto illicito, como aquelle que o
mandou. (e) '~H~

613 Porém os filhos-familias, 'os criados e
jor~aleiros "' que. I?or ma~da~o do pai o~ do amo,
obrarão UIn acto InJusto" mas não de sua natureza ,
tõrpe ou iniquo, se forem demandados podem no-
near á autoria o mandante. (f)

. ,614 Um menor ainda que seja inhabil para
certos contratos, se fôr constituido procurador
])01' pessoa 'habil, este não pód~ impugnar os actos,
que aquelIe obrou em conformidade da l)rocuração,
fundado na menoridade do procurador. (g) , .

615 As mulheres, e os menores, que não
tiverem o gráo de Bachare~ em Direito', não podem

--------~-----------------------------------

(II) L: 5. pr. ff, Mandat, , G~lefl'a á QJ'd. L. '4: COl/trov. 5. pago 7,
(h) L. 59, ff. de Prócural. . .
(c) L. ó3. f1'. eod. .•. -::
(d) L, 6. § 3. a'; MandaI.
(~) L. 11. §. 3. fI., de JUl'ejul'., L, 5. Cod. de Accus. et illser.
(1) Cal'dolSO vbo. -- Mallclatlll1l--- !l. ,8. , Voet. L. l7' T. J " n.6:
(g) L·t3. §. J J., L. 23: D',' (Te lIlinorib.
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ser procuradores em Juizo (a), nem os Escrivães
e outros Ofliciaes de Justiça. (b) ..

616 O mandato a favor de um terceiro obri
ga o mandante, ainda que este nenhuma utilidade
tivesse do negocio mandado. .( c) .

617 . Porém o ll1:m<1ato de que sómente re
sulta proveito ao mandatario , reputa-se conselho,
e não produz obrigação contra o mandante; salvo
se se provar dólo da pél:rte deste. (d)

~ 618. A recommendação que alguem, faz a ou
tro de certo individuo, para que' o proteja, ou
empregue, não se reputa mandato, que obrigue
aquelle que fez a recommendação. (e)

G19 O mandatario ou procurador deve cum
prir com fidelidade e ililigencia o negocio ~ <fl;1e
lhe foi encarregado, sem exceder a ordem do
mandante. (f)

620 Não o cumprjndo assim, é responsavel
pelo damno, ainda que a culpa seja leve, mór
mente se receber salario. (g) .

62 f Se confiou a outro a execução do nego
cio, que lhe fôra mandado,. sem ordem do man
dante, é respol1savel pela culpa do seu supplente. (h)

(a) Orrl. L. I. T. 48. §. 20.', L. 18. Cad. de Procurat.
(h) Ord. L. I. T. 40. §. 'z3. e 2~.

(c) L. 2. §. 2. ff. Mandat... §. 3. 1nst. eod.
(d) L., 2. §. 6., L. 10. §. 7' lf. Mandat., L. 47' II. de ReI'. jur.
(e) L. 12. §. 12. lf. Mandat., Arouca .til/eg. !i4. n, 29" e Af/eg.

7&' n. 3.
(f) L. 5. II., L. '72. Cou. Ma/ulat.
(g) L. d.-Cad. Mamlat , L. '23. IT. de Rer.jur.
(h) L', 8. §. 3. /T. Mal/elat. , L. 28. /T. de Neg. gesto
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.~ ,,, -;;.

622 Quando a procuração dá poder de subs
tabelecer, o procuradQJ' sómente é.responsavel, se
teve clllpa na má e~colha do substabelecido. (a) ,

623 Em todo o caso -o substabelecido -' •que
n~o cu lp'cio a sua obrigação, póde ser demanda-
do directamGnte pelo mandante. (b) , .
• 6~4Todo o mandatario ou proc rador é 0

brigadó a dar contas 9-Q 'negocio, que lhé foi en
carregado, ao, m~ndante. (c)

625 Qupndo o mandatario é administrad~)l'

dos Jjens do mandánte, deve conformar-se ·ás or:
<tens aelle á cerc,a da admif!i&traç,â(U n~o "as, p.~:-:'
dendo haver, deve conduzIr-se com a prudencIa

I de um curador. (d) ""
. 626 Se o mandatari~ empregou em seu uso

o dinheiro do ~~~te, ~e ~ pagar-lhe juro des
de a data do emprego: do alcance das contas só-o
~~ ~e lh,o deve pagar, desde que constituído em· '
mora. ~e) ~.. : r. •• j

6~7 O mandatado não' é(Jiador do cOI).lrato ;
,que fez em virtude da sua procuração, s.akvo s~

como fiador se obrigo,l.],o. Por tanto não póde ser
demandado pelo terceiro, com quem contratou,'
se já não fôr proc~rador. (f)' '. r

, 628 Qqando muitos mandatarios ou proàl
radores fõrão cónstituidos nO,mesmo aéto, não ,h~

solidariedade entre elÍes -' se assim não fôr- conven-

-------------------------
ca) L. 21. §. 3. ff. de Negot. gesto . . ..
(h) V. Lo 46. §. 4. ff. Mandat., Brunnem. á L. 8. 1f. Mandat., Cod.

Civ. Frant1. art. 199'4-. ' t

Cc) Lo lo. ~. '9" L. 12. §. 9. 1f. Mandat , Gu·erreil·. 1'1'. 4., L: 6. ,
Cap. 2. D. 69. '

(d) L. 21. Cad. Mandat., Cardoso vbõ.':- Mandatunz --.n. 7,
Ce) L. 1,0' ~. 3. ff. Mandat., Cod. Civ. Fra,nc. art.1gg6.
(C) L. ,.5. §. 4. ff, Mandat. I Cao. 2.:p. Dec. 28o., Caldo ,de Empt.

Cap. 7, n. 4.
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cionado ~ por tant~ um. não ~ r~sp'~l~savel pelo
facto dos outros. (a) '.
- 629 ]?or isso tambem aquelle dos procurado
res qúe prImeiro 'começou' a tratar o negocio, é
obrigado a diligenciãl-o até o fim, como' se fosse
unico procurador. (b) .

\ 630 No caso porém de se ter ajustado que
dous ou mais procuradores trãtariãó .~juntamenfe

certo negocio, o que um fizer sem acordo dos ou-
tros é nullo. (c) _

631 Quando muitas pessoas juntamente en
carregárã.o um negocio a um só procuradór, cada
um aaquelles póde demandaI-o in solidum; salva
a obrigação de responder aos companheiros pela
parte que lhes respeita. {d)

632 Acontecendo que ao mesmo procurador
seja encarregada a causa do autor, e a defeza do
réo; nã<? póde aceitar mais que a procuração de
uma parte, e depois de -aceite, não póde regeital-a
para aceitar a da parte contraria. (e) .

Obri~a~~és dq manda.nte.

633 O ma.l1dante fica obrigad p_elos' contra
tos, que o man<lérrario fez eÍn sêu' nome,. pOr vir
thue dO~,-,~o.~~r.es d~ suá ~rJocuração. (f)

-----~------------- .....------. .

(9) Brunneman á L. 60• .§. !l. ff. Mandat. , Cod. Civ~ Franc. art. 1095.
(h) D. 3~. ·ff. 4e Procurat. .: .
(c) L. 3~. fI'. de Procural., Cardoso vbo -- Procurator -,. n. 96.
(d) L. 59. §. 3. .íf. Mandat.
(e) L. 4. §. 4. ff. de lfis rlui noto il1j., Ord. L. I. T. 48. §. 13.

_ (f) L. u. §. 7, J L. 4,). fi. Mandat.
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634 Deve indemnlsar ao mandatario as des
pesas, que fez com o negocio mandado, e pa,..
gar-Ihe os seus salarios ~ ou gratificação promet-
tida Ca)' .';.~1

• ; ..... ~r ~

6'35 E obrigado tambem a pagar-lhe juro do
dinheiro', que eUe mandatario adiantou para. a
expedição do negocio. (h) .

6.'36 Tambem lhe deve indemnisar as perdas
que sofreo, por cáusa da gestão do negocio, se
não houve imprudencia da parte delle procurador,
que lhe seja imputavel. (c) .

637 Quando o mandatario foi constituido por
muitas lJessoas juntamente para um negocio com
mUll1, cada um delles póde ser demandado solida
riamente, por todos- os effeitos do mandato. (d)

Como acaba o mandato:

638 Ou o mandato ou procuração acaba 11ela
morte do mandante, ou do mandatario • (e)

639 Se o mandatario ignorando a morte do
mandante executou em boa fé o que lhe foi man-
dado, é valido o acto. (f) .

640 Se no tempo da morte 'do mandatario fi
cou por concluir uma parte do negocio connexa
com o que já estava feito, os herdeiros' podem
concluil-o. M.as se o negocio estava em principio,
.------------- ---------------_.~----------------------------- --_..-.--._-

(a) L. 27, §. 4,. ff.• L. 4. Cod. Mandat.
(h) L. I. Cod. Mandat. , Cod. Cív. Frant:. IIl't. 200:.

(c) L. :.6. ~. 7' lf. Mand•• L. 6J~ §. 5. ir. de Furtis.• Cod. Civ.
FmI/C. art. 2000. -

(ri) L. 59. §. 3. {f. Mand.• Cod. Civ. ·Franc. (lrt. 200'2.
(e) §. 10. Inst. lIIandat. • L. 15. fI'. de Procurat.
(I') L. :lG. lf. Mal/dat . • §. 10. fnst, ead.
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os herdeiros nada mais devem fazer , se não avisar
ao mandante . (a) -

1341 U rnllllda tario póc!e renunciar ao man
dato, anl~s de se encayregar delle , participando a
sua renunCIa ao Jlltmdante, em tempo de o poder
encarregar a outr@. (h)

642 Não sendo passiveI fazer-lhe aquella par
ticipação a tempo, e havendo perigo na móra ~
póde cuidar n? negocio, entretanto que o man-
dante o não substitue. ( c) .

. 643 São causas juslas para o procurador re
geItar a .procuração, se sobrevierão inimizades
e~tre ell~ e o mandante; se lhe sobreveio enfer
mIdade , ou necessidade de se absentar, ou ou tras
semelhantes (d)

644 O mandante póde revogar a procuração I

~,ua.ndo queira, indemnisando ao procurador ~ se
Ja tiver começado a cuidar do negocio, (e)

645 Isto mesmo tem appl~cação ao procura
dor Judicial, ainda que este tenha já contestado a
lide. CD

646 Entende-se revogada a procuração taci
tamente, se o mandante constitue novo procurador
em o mesmo negocio Cg)

,647 O procurador revogado é ohrigado a en
tregar 'a procuração,. que em si tenha, ao consti
tuinte qu'e a ex ige .(h) .

-------------------------------------------------------
(a) L. 57' fF, cad., Oomat Liv. I. T. IS. S~cç. 4. art, 8.
(b) L.- ~2. §.• ,. tr.' Mandat. , ' <

(c) L.. ~7' §. 2. fI'. cad. .
(tl) L. 23, L 24, L. 25. [f lIl,.nrlr..t
.( c) L. ,5 .• Ir. cad. I.

(f) Desidemlu/'. Mcllo L, I. 'r.. S. §. 11. Nllta. O CCllll':il'io se clclluz
rln Ord. L. 3, T 26. §. I.

(crJ L. 3,. § fiG. LI'. de P,(}cllral. ".l'.
(\';) L. fill. Cor!. Ad e:l.'1ú!J, L '1 Cod. de Corlllict. ~:r: Lege. .'



í-06-

SECCAÜ' 1..,

--=--- -- @

Do Procurador in rem propriam.

648. Se depois de certificado da revogação
enganar alguém, fingindo ser ainda procurador,

) é bulrão , e póde ser castigadu criminalmente .(a)
649 Comtudo um terceiro que em boa fé

contratou com o procu radar revogado, póde in
sistir sobre a validade do contrato; salvo ao man
dante seu direito contra o falso proc,urador . (h)

650 E' bom estilo o mandante fazer annun
ciar nas Gazetas a revogação da procuração, para
que ninguem contrate com o procurador revoga-
do sobre negodos delle constituinte. (c) .

.
-" ....: '.651 A Quelle, que é constituJ~d9' _procurador
: in rem propriam, subentende-se cessionario do

direito e acção do constituinte. Se aquelle direito
lhe foi cedido liberalmente, é doação; se por ~

preço, é compra e venda (d)
652 Por isso uma procuração tal não é revo

gavel, nem expira pela morte do mandante, ou
mandatario , como qualquer outra. '(e)

653 Ü que em outro lugar se disse, que as
pessoas poderoras não podem compar acções; e .

._------------------------------------------------------------------------
(a) L. 4~. §. '" L. 44. ff. de Furtis.
(h) L. 11. §. 16. fI'. Mandat. , Cod. Civ. Franc. llrt. :!O05.
Cc) Lobão Sego Linh. Not. 170. pago 65.
Cd) Huber ad Pand. L. 17. T. J. n. 7, I Cod. de Pl'uss. J. P. T. II.

8rt. 378.
(e) L. 34. I L. 55. lf. de Procurat., Henr. Coccey Disp. 54-.

Secl. 5. §. 3.. Voet. L. 3. T. j. II. '23, Guerreir. 'ri'. 4. L. 6. Cap.
2. n. IlIl.

..,
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que as acções litigiosas não podem ser cedidas;
tem aqui applicação, (a)

654. Os encarregados da arrecadação das ren-.
das para os captivos, nao podem tambem aceitar
cedeucias de acções, mesmo a titulo ~e doação (h)

655 Da mesma sorte os Exactores das rendas
do Estado : excepio quando as dividas cedidas ·ti
verem sido' adjudicadas á Fazenda Nacional, em
falta de outros bens. ( c)

656 O cessionario entende-se ser subst.ituto
do cedente : P(ill' isso não pôde valer-se dos seus
privilegios pessoaes ~ para dar ao devedor um con
tendor mais oppressivD. (d) - .

657 Em contrario o devedor pódeoppôc· ao
cessionario as mesmas excepções, que poqia op
pôr ao cedente . (e)

658 Em qu.anto a cedencia não é notificada
ao devedor, todas as transacções, que este faça
com o ced...1te ~ são-lhe proveitosas. (f)

659 O cedente é obrigado a garantir a reali-'
dade da divida cedida, mas não a solvabilidade
d~lla , salvo se a isto -se obrigou. (g)

660 Se a divida se julgar indevida, o cedente'
deve pôr ao cessionario o que este lhe deu por'
cUa ~ e indemnisal-o das perdas provenientes da
cessão. (h)
-------------- ----------------------------------~.-.~._-----_._---- ......•

(a) Veja os ~rt. '105, ~I 6 , e 21!l. supra. ' ~

(b) Lo ue 29 de Outubro de 1754.
Cc) Alv. de ~ de Maio de 1647, ap. Pego ú Ord. L. 2. T. 51.

§. 6.
(d) Olen de Cesso 711/'. Til. 6" Pr. Cod. Clo/. Jlruss. I. p. T. H.

art. 403,
(e) ülea supro T. 6. q. II. , Cod. de PI'llSS, ib. art.-407'
Cf) lllea T. I. q. I. n. 41., Cou. de PriLSS. art. 413., Cad. Civ.·

Franc. art, '('!.lI. - •
Cg) L. 4., L. 5. lf. de Hacred, (leZ act: pc/ld. Cod. Ciy. Franc. art~

. 1693. e I 694 .
'(h) Cad. dc Pl'1lss. supr, -arfo 423;

N. *.
,
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661 O devedor demandado pelo cessionario
livra-se, pagando-lhe o que eIle deu pela divida,
com os juros deste. preço (a). .

662 Esta Lei porém não terá lugar, I o se a
cessão foi feita a um co-herdeiro, ou com-proprie
tarjo do direito cedido: 2 o ou quando feita a um
crédor, ·em pagamento de divida: ou 3. o se foi
feita ao possuidor da herança, que estava sujeito
ao direito litigioso. (h)

663 A acção de injuria não póde ser cedida
a pessoa alguma. (c)

664 Pócle porem ser cedido o direito de pedir
uma indemnisação qualquer, . se fôr precio-esti
mavel , ~jncla que proveniente de delicto. (d)

--- Z&

S E C ç A O' II.
•

Dos agentes de negocios alheios -' sem,.procuração
ou mandato.

665. O agent€, que se mette a tratar nego
cio alheio sem procuração ou mandato do dono ,
para ter acção contra elle , pela sua indemnisação,
deve tr~tar-lhe um negocio u ti L (e) .

666 E deve empregar na agencia aqnelle cui
- dado, que· costuma um pai de familias 111llito vi

gilante. (f)
--------------_._-------

(") l.. '1.:2. Cod. llJundat., Cocl. Civ. Franc. "I't. 169!)'
(h) LolJiiü FtlJciClLI. T. '. Dilisert. 6. §. g. n. 6. e 11.) Cod. Giv.

:p'raTlc. art. '70 I •

... (c) Styk Diss. De .JUI'. P.t act. nono cesso C"p. 6. §. fi I Cod. de
Pl'Llss.1. p. '1'.'11. 3rt. 388 •

Cd) StrJ'k ill. §. 5. , Cod. da Pruss. ib. ôlrt. 58\).
(e) L. 2., L. 16. fI'. «e Negoi. gesto .
(f) L. 6. §. fino II. coo•• L. 21. Cod. MrllldaL., Cod. Civ. FJ;.a/lc.

Dr!. 137~;
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667 Assim mesmo é preciso qu.e o dono do
negocio o não 'impugne: impugnando-o, não po~

de o agente pedir-lhe indemnisação por negocio
obrado contra a sua expressa vontade . (a)

668 Ainda, ,que o dono do negocio seja me
nor J ou demente inGapaz de contrato algmn ~ não
deixa por isso de ficar obrigado a indemnisar o

. agente, pelo que foi obrado em sua utilidade • (h)
669 Ainda que o agente ·cui'dasse que o ne

gocio era de um dono, e seja outro; esté erro não
obsta a que possa demandar a indemnisação ao
verdadeiro dono. (c)

670 O mesmo é se o agente errou, pensan
do que o negocio' era seü proprio, e na verdade
era alheio. (d)

671 Mas se o agente realmente trahtu nego
cio seu; ainda que deHe provenha secundaria
mente alguma utilidade a terceiro, não tem acção
contra es.1e . (e (

672 Em contrario, o agente que tratou ne-
o gocio commum a elle e a terceiro, tem acção de
indemnisação contra este pela sua respectiva par
te. (f)

673 Se o negocio fôl' de quafidade, qu_e ~e

possa presumir no agente -anll110 de doar; ou seja
por causa de piedade e conjunção de sangue, ou
por causa de grande amizade -' . e remuneração de
serviços, não deverá ser ouvido '0 agente, que re
cla~nar a indepll1isação. (g)

(a) L. 2\. cot!o de Nep;. gert
C ) L 3, §. 4 iI'. cad.
Cc) L. 5 §. 1., L, 45. §. fill. fI. caa,
cd) L. 23. §. 5. -fi'. de Reivincl., Babem. in Jus. Dig, D. 3. T.

5. n. 3.
ie) L. 6. §. ~. fI. de Neg. ~esl,
(I) L. 31. §. ?fI'., L. 3. Cad. cad. '
cg) L. 34. ff., L. II., L. 15. coa. eod.
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674 O dono do negocio tem acção de pedir
contas ao agente, e de o obrigai' a restituir o que
recebeo , ou poderá receber -' pertencente a eIle
auetor; e a indemnisar-Ihe o damno causado por
qualquer grào de culpa. (a) . .

675 Não póde porém Jemandal-o pelo damno
proveniente de caso fortuito -' salvo se o agente
emprehendeo negocio perigoso, que o dono não
costumava. (h)

T I T U L O VIII .

Do Deposito.'

I

676 Quando.o propl'ietario consiâera as suas
cousas mal seguras nu sua mão, póde confiaI-as
a um depositario, que se encarregue da guarda
deIlas .

.677 O deposito voluntario é contrato de sua
natureza gratuito: mas póde estipular-se salario ,
ou gratificação ao. depositario . (c)

678 Ainda que o deponente seja pessoa inca
paz de contratos, o depositario que da mão deIle
recebeo uma cousa em' guarda, é responsavel pe
las obrigações de um fiel depositario. (d)

679 Pelo contrario o depositario. incapaz de
contratos, sómente póde ser demandado peb restÍ
tuição do deposito, se com elle se tiyer locllple- .
tado. Ce)

(a) L. 2. L. 7" L. 19. §. 4. fI'. de Neg. gui.
(b) L. 10. §. I. fi'" L. '1'1. Cod eod.
(c) L. J. §. 8. e 9. fI'. lJeposit.
(d) L. 1. §. 30. e 31., L. 11. ff. Deposit.
(e) L. I. §. 15., L. 21. iI. eqd.
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§. J o

Obrigações do depositario.

680 O depositario deve pôr tanto cuidado na
guarda e conservação do deposito -' como costuma
ter com assuas cousas, pena de responsabilidade. Ca)

681 E' ainda responsavel pela culpa leve, se
se offereceo para dep@sitario; ou se receber p~
mio por causa do deposito; ou se o deposito foi
feito para seu proveito (b) .

68.2 1:.' responsavel pelo caso fortuito, se este
acontecer depois da móra na entrega . (c)

683 Depois da móra na entrega, se o depo
sito é dinheiro, v:el1.ce juros. Ed)

684' E) uma especie de furto o servir-se o de
l)ositario do deposito para seu uso , sem licença do
deponente; e é responsavel por perdas e damnos .(e)

685 Se o deponente lhe der licença, o depo
sito transforma-se em emprestimo. (f)

686 O depositario deve restituir a mesma
especie. Se as nwedas depositadas augmentarem
de valor, e elle as não restituir em especie, deve
pagar o at!gmento' (g) ,

687 Deve restituir tambem os frutos , e outros
accessorios dos bens depositados. (h) .

688 Não póde reter o depos~to sob-pretexto

~----~------------------ ----:---:----
(8) L. I. Cod. eod.
(b) L. 1. §. 35. e 40. ff. eod. " L. 4. ff. de Reb. credo
(C) L. I'.!. §. 3. ff. Deposit. .
Cd) L. '1., L. 4. Cod. Deposit.
(e) L. 3. Cod. eod•• § 6. Inst. de Ob!íg. quae ex delicl.
(f) Lo J. §. 34. , L. 24. ff. ead., L. 10•• rr. de Reú. credo
(g) Orrl. Man. L. 4. T. (. §. 8. , Slryk Uso Mod. L. l:l. T. I. §. '2.,

Cod. Civ. Franc. 8rt. 1932.
(h) L. I. §. 23. e 24. fI'. Deposit.
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de lhe pertencer o dominio da cousa deposítada,
ou de ser um terceiro dono deIla. (a)

689 Tambem o não póde retel' a ti tulo de
·compensação de divida, que o deponente lhe de
va ; salvo se fÔl' de despesa feita com a conserva
ção da cousa depositada (h)

690 Se o depositario vier no couhecimento,
d~ ser furtada a cousa depositada ~ deve dar par
te ao dono, para que este possa requere~ embar
go neHa . (c)

69 I Refusando entregar o deposito, quando
o deponente lho peça ~ commette um quasi delicto,
pelo qual ~eve ser preso até o entregi!r, ou o i1'l;
demnisar. (d)
: ~692 Esta pena porém não ha lugar contra o
herdeiro do depositario; salvo mastrando-se que
o deposito existe elll especie na sua mão. (e)

693 Se os herdeiros do deponente forem mui-.
tos , e a cousa divisivel, o depositario póde e~tre

gar a cada um a sua parte: se for indivisivel, o
herdeiro que a pedir, deve dar caução de entre
gar aos co-herdeiros o que a cada um pertençe. (f)

694 Se o deponente perdeo a faculdade de
administrar os seus bens, ou a qualidade de poder
receber o deposito; não lhe deve ser entregue,
mas a quem o representar. (g) .r

--------------------------
(8) L. I. §. 39. ff. cod.,. L. 25. Cod. Locat., Arg. da Urdo L.

4. T. 54. §. 3.
(I,) Ord. L. +. T. 78. §. I., Vinnio Selo Liv. I. Cap. 51., Cod.

Civ. Franc. arl. /g{IS. '.
(c) L. 31. §. I. ff. Deposit., Cod. Civ. Freme. art. 1938.
(d) Urdo L. 4. ·T. 78. § 5.
(C; Mcnd. de Castro I. 1" L. 3 Cap. '11. n.57'
( ) L. ,. §. 36. {l'. Deposit.
(g) L. 31. pr. c §. I. 0'. Deposit.. Cod. Civ. Franc. art. 1940.

e 194/.
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695 O deposito deve ser :r~stituido no lugar
do contrato, ou no em que se ajustou. (a)

696 A accão de o demandar é summaria" e
• I .

não se exige Libello havendo escritura, se a quan-
tia é tal que a exija para prova. (b)

697 O deposito miseravel, que alguem foi
obrigado a fazer por cauza de incendio '. ou naufra
gio, ou outro caso fortuito, ainda que seja grande,
não exige prova por escrito • (c)

698 -O depositario espontaneo póde desone
rar-se do depo.sito quancl~ quizer , requerendo de
posito judicial da cousa depositada} se o depone.n
te refusar de a aceitar. (d)

§ 2. o

J. - Obrigações do deponente

699 O deponente é obrigado a pagar as despe
sas, que (} depositario fez com a guarda e conserva
ção da cousa depositada, e as perdas, que o depo-
sito lhe tiver occasionado. (e) -

700 E' obrigado tambem a pagar o prémio
estipulado pela guarda, caso em que o contrato é
uma especie de locação. (f) I

-------,_.-~----~---......-
(i) L. 5. §. r., L. 1'1. §. I. 1f. Deposit.
Cb) Ord. L. 3.. T. 30. §. 2. .

Cc) Domat Liv. Prelim. Sect. ~. pr., Cod. Civ. Franc. arte Jgjo.
Cd) Dam"t L. I.' T. 7' Secl. 2. art. ~. o
(e) ·L. '13. fr. J)eposit.
(f) L. J. §. 8. e 9" L. 1'1. ff. ead.

llL . 8
o.
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S E C C A O' 1
~ .

Do Sequestro.

701 Os litigantes áccrca de uma cousa póc1cll1
convencionar ue a pôr em deposito nas mãos
de um terceiro, para este a entregar ao vencedor.
A isto se chama sequestro volllntario (a) .

702 O sequestro por ordem J uc1icial sómente
se deve mandar fazer nos casos providenciados p'e
las Leis. (b)

703 Póde .requerer deposito de sua propria
pessoa a mulher casada> a qual por causa de sevi- 
eia do marido quer intentar causa de separação. (c)

704 O filho 0\1 firha, que recêa selO malralada
por seus pnis > ou outros superiores, em l:azã-o do
casamento, que pcrtende contraÍr, póde tambem
requerer cleposlt~ de sua pessoa r'U1 casa honesta,
em quanto se <hscute a causa do supplemento de
cOllsentÍmenlo (d) .

705 Se os per tendentes á succcssão de um vin
'Culo , ou heran. a se prepárão pa ea ir tomar posse
á valell tona , e armac os; o J t iz tomando SUlluna
ria informação pode, por evitar brigas, mandar
sequestrar a posse, até que tonie conhecimento
dos titulos, que cada um appresentar • (e)

706 Quando o usofrutuario não dá a caução

---------------_.--------------~---------------------.
(~) L. 6. , L. 17. Ir. Defosii
(b) L. uno Cad. de Prollib ..se'luestr.
(c) Themud. Dee. 149" c\~. Barbos. Pato 9. n. 8.

. (d) Cap.• 4. X, de SJl~l1sn.l., Henr. Coccey Tom. 2. Disp. 7. §.
5. , Barbosa supra.

(e) Lo 1'3. §. 5. Ir. de UsuJI'., Valasc. COI/s. 79. n. J7' e Cons.
'91 • n. 53. y. TOlll, J. ~l't. 644.
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pedida aos bens do usofrl1to, o proprietario póde
requerer sequestro nelles. (a)

'707 O autor, que demanda cousa lúovel, que
está em poder do iéo, p6de pedir-lhe caução de a
não extraviar , ou çlesharatar até. o feito ser findo ,
quando eIle não tenha 'bens de raiz eql ivalente's á
cousa c!emandada ; se não eaucionar , . tem lugar o
sequestro (h)

708 A mesma ca lção, ou seflueslro tem lu
gar , quando se demand~o bens de raiz, depois de
justificado o direito do autor, e qu.e o réo não
tem outros mais que os litigiosos (c)

709 Versando a demanda sobre divida de di
nheÍí'o, ou de outra quanLidade, a caução s6mente
ha lugar, se o réo não tem bens de raiz, e for
suspeito de fllga: o sequestro em tal caso p6de ser
requerido em qualqner movcl do réo (d)

7 10 lUa's se a diviJa procede de contrato, que
o a~1tol' fez com o réo, quando elle não tinha bens
de raiz, nem '~é)ja suspeita de fuga-, não teÍn lugar
a canção, nem o arresto. (ef- .

711 O Juiz do inventario, ainda sem requeri
mento de pade, deve mandar sequestrar a heran
ça , ou o dote, se o cabeça de casal., ou o dotado
moverem duvidas ft:i oIas para retardar as partí
llws. (f)

712 No Codigo Crimina. são determinados o
casos, em que os Juizes C.'imiuues podem proce-_
der a sequestro nos bens do réo para segurança
r-------------------------------------------------------------------~-----

(ll) L. 5. §.'1. Jr. Ui/ego servo ~mlL .:av.• Reinos. Ob5. ?J7.
(h) Ord. L. 3. T. 31. pr., L. 7 '. fin. íf. Qui Jaliscl. cog. .
(c) Uecreto de .6 de maio UC 18 2. art. 6'1. ~. '2., L. '21. ). fino íf

de Apellf!1.L. elo I'e/nt. .
(d) Cil. Ord: L. j. T. 31. §. 2. e 3.
(e) Cil. Ol'd § 5. ,
(f) Ora. L. 'I. T. 90. §. 11. e 13., Oecreto ue 17 de Abril de 185'"

art. 5.' ..
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da pena, ou da indemnisação da parte queixo
sa. Ca)

7 J3 Aquelle , que injusta e maliciosa'mente re
quereo iequestro , . ou arresto nos bens de outro ,
'póde ser demandado por injuria, e po~ perdas e
mteresses. Ch)

714 Levanta-se o sequestro ~ ou o embargo,
logo que o sequestrado ou embargado presta cau...
ção iaonea. (c)

Direitos e obrigações_~do !?epositario judicial.

715 A ~scolha do depositario d~ sequestro ,
embargo , ou penhora é -deixada á prudencia dos
Officiaes da diligencia, os quaes devem escolher
um homem bom da visinhança , fiel e abonado. (d)

. 716 Os ditos Oficiaes. são responJ'aveis pela má
escolha, se forem convencidos de dólo. Ce). .

717 Sendo moveis ou, semoventes os bens se
quesh'ados, ou penhorados devem os- Officiaes ir
fazer a.entrega a casa do depositario, onde este é
obrigado a assignar o auto da entrega perante duas
testemunhas. Refusando tomar entrega, será preso
até o fazer - Cf) ,

. 718 O Juiz, ou Ofliciaes de Justiça, que se fa
zem depositarios dos'bens sequestrados ou penho-

_________.-r -.6 --........

- (a) Ord. L. 5. T. ,~6. §. I I., e T. 1~7' §. 2.
eh) L. 51. §. 5. íf. d,eReb. aucl. judo poss., Peckio de JUIl. S/sl.

Cap. 13.• Voet L. 2. T. 4. n. 65. .
(c) Ord. L. 3. T. 31. ~. 3., e L. ~. T. 77, §. I.

Cd) ül'd L. 2. T. 52. §. 7., Primo Linba. do Froc. Civ. Not. 826.
(e) ~ilva á. Ord. L. 3. T. 86. §. ll. 11. I lo, Nota do Seno Oliveira

no Repert. da Ord. vbõ. - Depositaria da Corte recebe lodo o dinhei
ro t &c.

ef) S:lva supra n. 1'1. I OreI. L. Í. T. 24. §. 21. ..
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rados, são suspensos dos cargos, e tem a pena de
os pagar em dobro ~ se tiverem descaminho. (a)

719 Ainda que o Juiz, que decretou o deposi
to , peça emprestadas ao depositario as cousas de
positadas, este lhas não póde emprestar, e não se
livra da responsabilidade, ainda que lhas empres
te. (b)

, 720 Apenas se lhe concedem nove dias para
apromptar as cousas assim depositadas, e não as
apro.mptan~o nesse tempo, é preso até o fazer . (c)

721 -Se os bens sequestrados ou penh~rados

forem frugiferos , ou costumados a ser arrendados,
o depositario é como administrador deIles ~ e deve
dar contas do rendimento e despesa; abonando-se-
lhe cinco por 'cento do rendimento. (d) ,

722 Se os frutos ou outros bems correrem pe
rigo ue se corromperem, de, e dar parte ao Juiz ~

, para este os mandar vender em praça por conta de
quem pertencer. (e)

723 Sendo bens semo\rentes, e as partes não
se offerecendo a fornecer-lhe a mantença " o dep.o
sitario lha fornecerá, mas passados dez dias deve
dar parte ~o Juiz'para os fazer vender em praça. (f)

724 O depositario J lldicial deve entregar o de
posito a quem lhe for mandado pelo Juiz, que o
constituio , pena de prisão: o mandado deve fica~

na sua mão com o recibo daqnelle a quem se man
dou fazer a entrega. (g)
___• . .__~._~ c._.__.__. ._._._•._._ ~-_ .••••_•.•-· ••-w

(O) Ord. L.4. T. 49. pr .
. 'Cd) Ord. L. 4. T. 49. §. I.

(c) Cito Ord. .
(d) Lo 8. §. r. e ':I. , L. ~9' §. ir. de Reb. allcl. judo posso Voet t

L. r6. T. 3. D. r3., I.obilo Tr. das E:r:ec. §. toro
(e) 5111'a rl Ord. L. 3. T. 73. §. ':I. n. 4'1.
(f) Mor. de Exec. L. li. Cap. 1':1. n. 54., Per. e Sousa Proc. Cir'.

Not. 826.
(g) Assim se I rali a.
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725 Outro qualquer Juiz -' que por direito
possa dispôr de todo, on de parte do deposito,
deve dirigir Precatoria áqnelle -' que mandou fazer
o deposito, ou áql1elle, onde pendem os autos com

. o conhecimento original do Deposito público. (a)
726 Pela guarda de dinheiro e moveis incor

ruptiveis.é dado ao d~positario judicial um por
cento de premio, e dous por cento sendo corrup
tíveis (b)

727 Pela guarda é tratalller~to dos semoventes
o salario deve ser-lhe arbitrado por Louvados.

o- ----

SECCAÜ' lI ..,

Do.s Estalajadeiros.

728 Os estalajadeiros e outras pessoas -' que
'recolhem gente por dinheiTo, são como deposita
rias das cousas, que os viandantes, recolhem nas
suas estalagens e hospedál'ias. (c)

729 Não os exime da guarda /e vigilancia o da- 4

rem a cada hospede a cha e do quar!::> em qne re
colhe as suas cousas, porepw podem ter outras
chaves. (d)

730 São responsaveis aiuda pela cnlpa leve,
não só sua , mas ainda dos seus domesticos. (e)

731 Se o estalajadeiro pagar an' hospede o
furto que lhe foi feito', fica ipso jure subrogado 'no
direito e acção deste contra o ladrão. (f)
-----------------------------~----------------~-----

(~) Per. e Sousa P-roc. c/v. Not. E:68
• (h) AI,:. de)l de Maio de 1]51. Cap. 3, §. 1., Alv. de '15 d~ AgGsto de

1774. §. J. •

(c) Cod. Civ. Fral/c. art. In52.
(d) L. 5. pr. II. Naut. caup. veZ. stab., Peg'o For..Cap. 3 n. ~d.
(e) ~. ?l.lnst. de Oblig. fjuae fjuasi ex delict.
(r) L. 6. §. -lo • II". Nallt. cal/{J .. pel.slab.
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732 Além da vigilancia que o estalajadeilo
deve ter 80 )re qnem entra ou sáe da estalagem ~

deve á noute fechar as portas ~ e ·não deixar sair
pela mal1hãa pessoa alguma, sem se ÍJlformar se
lhes falta alguma cousa. (a) .

733 Havendo falta deve recorrer á Justiça ,
para fazer dar busca nas pessoas suspeitas. (h)

734. Devem além disso observar os regulamen
tos da Policia.

":-:-=='""'Q.~;;;;;;z;;-.J_----

:rI TU L O IX·

Do Arrendcunento •

735 Uma das grandes vantagens' do possui
dor de uma, c lisa é poder daI-a de renda ou alu
guel por determinado tempo, e por certa eusão,
ou aluguel ( c)

7~6 Em regra todos aquelles, que tem direito
-- de usar de uma ,cousa, podem cedel' o seu uso por

paga._
737 O inquilino mesmo, ou o colono póde

suhlocar , se esta faculdade lhe não foi prohihida ,
quando tOlllOÚ de renda a cousa (d)

. 738 Porém o colono de meias, ou de outra
quota parte de frutos a: partir COl1l,O locador, não
póde Sll blocar sem licença deste, porque é uma

_ especie de sociedade. (e) •
'. 739 Os que estão .privados da.administração

---------~--------------------------------~~-
(O) Ord. L. 5. T. 64.
(b) CiL. Urdo
(C) §. 2. Inst. de Lacrr.t. , L. 2., L. 2'2. §. J. Ir. eed.
(d) L. 6. Cod. Lacat.
(e) Veto. L. ;9. T. 2. n. 5., Cod. Civ. Franc. art. 1763,'
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dos seus bens não podem daI-os de renda: assim
o executado não póde dar de renda os bens, que
lhe forão penhorado&. (a)

740 Os Ministros de Justiça ou de'Fazenda , e
seus Officires não podem tomar rendas nos lugares
onde exercem seus cargos e oHicios, pena de sus- '
pensão. (b)

. 7'41 l?ódem sim e tão sómente arrendar casas
para habitarem, e algum prédio ou quinta para re-
creio. Cc) ,

742 As pessoas da Governança dos Concelhos,
ou de outras Corporações, não podem tomar de
renda 'os bens das mesmas Corporaçãas para si, ou
para Se\lS familiares , pena de nullidade do contra-
to • Cd),' .

743 Todas as .cousas moveis ou immoveis que
estão em comlllerclO, e se não consomem com o
'uso, são capazes de arrendamento; õu aluguel. (e)

744. Porém o .arrendamento de bois, ou de
outro gado, com obrigação do rendeiro os tornar,
ainda que morrão sem culpa sua, é nullo. (f)

745 Bem assim é nuHo o rendimento de cer
tas cabeças de gado, ou de certo numero de col
meas, com obrigação do rendeiro dar de mais a
mais um numero de cabeças ou de colllleas, quer·
a criação vingue , quer morra. (g)

746 A pensao do aJ;'rendamento póde consistir

.---.......-_-----------------
(li) Repert. da Ord. ~rl.·- Re'o condemnado e' desapossado os bens, &.-.
(b, Ord. L. 4. T. 25. e 26. ,
Ce) Ord. L. 4. T, 15.
(d) Alv. de ó de Dez. ue 1603., Alv. de 23 de Julho de ,;66.
(el Waldeck ad Inst §. 672.
(f) Ord. L. 4. T. 6g.
(g) Cito Urdo
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em dinheiro, ou ~m generoso Deve ser justa; se
for lesiva, tem lugar a acção de lesão • (a) .

747 Pelo arrendamentD, aindà que este seja
por dez ou mais annos, ou por uma ou mais vidas,

.não se transfere no inquilino óu colono especie al-
guma de dominio. (b) ..

748 O al'1'endamento exige prova por escrito,
. ou seja que a .pensão de um anno exceda a cento e

oitenta mil reis, ou as pensões de todos os annos
do contrato excedão aquella quantia. (c)

749 ~Ias' ainda que o arrendamento de mui
tos anuos fosse feito por escritura pública, póde
provar-se por testemunhas o pagamea~o da' renda
de cada um anno, quando esta não exceda a quan-
tia sobredita . (d) ..

750 Aquelle que começou a usar de uina' cousa
à titulo de arrendamento, sempre se presume rendei·
ro, e não emphyteuta, ainda qne se conserve no uso
'por pensão uniforme por mais de trinta annas. (e)

751 Nenhum arrendamento se presume colo
nia perpetua ~ se não houverem conjecturas fortes

.deste contrato. (f)
. 752 Porém os aforamentos de casas já edifi

'cadas, ou de campos já cultivados por foros equi-'
valentes ás pensões de um arrendamento, são. equi
parados a colonias perpetuas, ou de yidas, segun
do foi estipulada a sua duração; para este effeito
sómente de não poderem ser arguidos os foros de
lesivos. (g)
------------------------------------_.__ ._--.-.-~ --...•......••

(a) Ord. L. 4. T.•3. §. 6..
(h) Alv.. de :1 ele ovembro de 1757.
(c) Ord. L. 3. T. 59. §. :23., Silva ib. n. 2.
(d) Ord. L. 5. T. 59. §. 14. .
(e) L. 2. Cod. de Praescr. 30 vel 40 alln.
(f') PereiT. Deé. 37' n. 6 .• siiv. ti Ord. L. 4. T; 23. §. 1. 11. [,1.
<g) Lei de 14 de Julho de 1776.
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§. tO'

Direitos,· ~ obrigações de qualquer Locador.

753 O locador, ainua em falta de estipulação '
expressa, é obrigado a entregar ao colono, inqui-
'no" ou rendeiro a cousa arrendada; conserval-a

em estaÇl,o de servir ao uso a que foi destinada; e
deixaI-o gozar pacificamente della pelo tempo do
contrato • (a) ,

754 Se não entregar a cousa arrendada; se'
embaraçar o conductor no uso della; se não re
mover, podendo, o embaraço que outro lhe faça;
o conductor não só é desobrigado da pensão, mas
póde demandar-lhe perdas e interesses. (b)

755 Consistindo o arrendamento no direito
de rece1}er frutos, ou prestações devidas ao locador,
este satisfaz 9ando ao rendeiro procuração, ou ti
tulos pelos quaes possa demandar as ditas presta-
ç-õcs. (c) ,

756 O locador e neste caso obrigado a'garan
til' a certeza das dividas ~ que fazem ohjecto da 10
'cação; mas não a solvabilidade dos devedores. (d)

757 Se as dividas forem julgadas não devidas,
por alguma excepção peremptoria, que excluiria o
locador de as demandar; este não só deve abater
:na rçnda as quantias dellas ~ mas deve indemnisar
'ao rendeiro as despesas das demandas . (e)
"--------------------, . ,
, (8) L. 15. §. I" e 8., L. 24. §. 4., L. 53. ff. Locat., Cod. Civ.
·'I',anc, art. 1719.

(b) 1.. 24., L. 33. ff. LfJcat., .
, (o) Gusmao. de Evict. q 35. n. 38. e 90. , Olea de Cess, juro
'1'. ,. q. I. n. 7'

Cd) L. 4. ff. de Haerod. 'Vel acto vend., L. 74; ff. de Evict.
(e) L. 5., L. 25. §. I. ff. de Haered. 'VeZ ado ,vend., Garcia de Jiz.

,peru., l:ap. 14 n. 27" Olea de Ceu. T. 7' fi. 4.
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758 Os mesmos privilegios que o locador ti
ver á cerc~ da cobrança da renda ~ competem ao
rendeiro, não só durante o tempo do arrendamen
to, mas ainda um anno depois de acahado . (a)

759 Se o rendeiro faltar aos pagamentos li
devidos prasos, o locador póde requerer q"~ elle
seja removido da renda; e que esta seja novamente
arrendada por conta e risco do rendeiro.

760 Neste caso a perda que r-esulte do novo
arrendamento é paga pelo rendeiro: - «> augmento ,
que a renda possa. ter, cede a beneficio do lo .

·dor. (h)
7-61 O locador deve saber se a cousa ar-reR

dada ou alugada é capaz do uso, para que é toma.
'da: e é responsavel pélo damno resultante do vi
cio, ou incapacidade da cousa para. aquelle us.o. (c)

762 Se a casa alugada se fez escura por cau
sa de outras feitas defronte, e incapaz do mister,
para que foi tomada, a inquilino póde deixal-a an
tes de findar o contrato. (d)

763 Se a cousa arrendada ou alugada pere
ceo, acaha o arrendamento: se uma parte é só
mente destruida, o colono ou inquilino póde , se
gundo as cirçuns tancias, ou requerer abatimento na
renda, ou que o contrato se haja por acabado. (e)

764 Se força maior, á qual o locador não
podia resistir, impedir ao conductor o uso da con
sa~ póde pedir abatimento da renda. (f)

---,-----.--~-
(a) Lobão Tr. do Proc. ExeclltllJo §. 120.
(b) L. 5 •• pr. ff. Local.
(c) L. '9. §. t. ff. Local. I Pego 4. For. Cap. 77": n. 16. Coo. Civ.

Franc. art. '721
(d) L. 25. §. 2. ff. Local.
(e) Cod. Civ. Franc art.•72'1.; Lobão Diss. sobre a remissão dOI ar;

rendame1l1os §. '19, I 5•• e Sil. DO fim do Tr. do Proe. E3tecutivo.
(C) L. 33. tr; Local.

P••
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765,' Se um terceiro venceo ao locador ti. pro
priedade ma cousa arrendada ~ e o condu-ctor po,r
essa razão foi expulso do uso deIla, se o locador
era possuidor de boa fé, deve sómente fazer abati
mento na ren4a: se era possuidor de má fé, ou' se
arrendou cousa litigiosa, sem o dar a saber ao ren
deiro, deve indemnisar-Ihe perdas e interesses. (a)

766 O locador não é obrigado a· garan!ir,a
força ou roubo, que um terceiro faça injustamente
ao rendeiro; é licito a este demandar os culpados.
(h) .

767 O colono ou inquilino p'de usar d~acção

de forca, nao só contra um terceiro, mas ainda
contra' o locador, que o eshulhar ou turbar no uso
da .cousa, e demandar-lhe asna indemnisação • Cc)

768 As reparações necessarias para poder fa
zer·. uso da cousa alugada, devem ser feitas pelo
locador: Se depois de _advertido as não faz, o
conductor as póde fazer á conta da renda, ou re-
silir do contrato. (d) '.

769 Se no tempo ~ em que as reparações das I

casas se fazem, o inquilino não póde servir-se deI
las sem muito incommodo, póde resilir do arren
damento, pagando a renda do tempo que as go-
zou. Ce) . '

770 Os moveis recolhidos nas casas alugadas,
e.os frutos pendentes nos prédios arrendados, estão
legalmente hypothecado.s á renda ou aluguel: (f)

(a) L. 9" L 35.· fr. eod.
(h) L. J., L. 12. Cod. Local., Silva á Ord. L. 3. T. 48. ad RubI'.

n. ~5., Cod. Civ. Franc. art. 172S.
Cc) Silva supra, Caroe. de Looal. 6. p. Rem. 'JS.
(d) L. .S. §. I •• 'L. 19. §. 2., L. 25. §, 2., L. '>5. §. J" L: 01.

ff. Local. .
(e) L. 27. lf. eod., Cod. Cív. Franc. art. 1724.
(f) L. 2., L. 7, fI'. ln quib causo pign. lJeZ hyp. iacil., L. de 20 de

JUlll.IO de 1774, §. 38. , Alv. de?4 de Julho de J~J. •



Direitos e ohrigações do conduptor.

7.71 Havendo perigo de serelÍt" extraviados M

trastes, ou os frutos ~ o locador p6de requerer eín~
bargo nelles até ser pago. (a) - .

772 Por falta de pagamento da rendarou pen
são no de,jdo tempo, o locador póde expulsar o
colono, ou inquilino, ainda antes de ter findado' O

arrendamento. (b)
773 O mesmo póde fazer, se o conductor fi

zer máo uso da cousa, damnificando-a: ou se ser
vir da casa para actos torpes (c

774 A acção de obrigar o inquilino, e ainda
o colono, a de pejo ~ é sumniaria (d)

775 . A acção de pedir a pensão, ou aluhuel,
é executiva, ainda que o prédio seja rustico. <..e)

776 O inquilino, colono, ou rendeiro deve
fazer uso da cousa arrendada conforme a conven
ça ;' e em falta de declaração a este respeito, ó
uso, que era de presumir segundo as circunstan-
cias. CD .

777 Se com o abuso duulnificar o locador por
culpa ainda leve, este póde requerer a sua indem
nisação, ou dissolução do contrato. (g)'

------_._..;.;:;;;:.-_._-----_._-----,--==----
(a) Mar. de Exee. L. I. Cap. 4. §. J. n. '6.
(h) L. 3. Cod. Locat., Ord. L. q. T. 24. pr .• Silva ib n. 22.
<C) Cito Ord.
(d) Orrl. L. 3. T. 30. §. 3. , Silva iIJ, n. I'
(e) Ord. L. 4. T. 24. §. 3., Lobão Tr. do Proc. E:J:ecuUlIo. §. I'~.
(f) L. 11. §. r. fI' Locat., Cod. Ci ... , Franc. art. 1728.
(g) L ~o. §. 'I. D'. , L. 28. Cod, .Locat • Cod. Civ. franco art. '729'
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"'8 O inquilino ou rendeiro não responde
pelo caso fortuito, se não se o~rigou a elle; ou
se aconteceo por cansa de actos prohibidos pelo 10" \
-cador no ~eto do ~juste. (à)

779 O incendio das casas presume-se aconte-
ido par culpa dos habitadores; exc~pto provando.

se o caso fortuito, ou vicio de cOllstrucção do edi
lieio; ou que o fogo foi communicado de outra ca-
s • (b)

780 O conductor é responsavel não só pelo
damn~, que directamente causou, mas pelo que
causárão os seu~ familiares, ou sublocados. ~c)

781 Se um terceIro faz, ou tenta fazer algum
acto de usurpação ao prédio arrendado em pr~jui

zo do dono, é obrigação do rendeiro denunciai-o
ao locador, pena de responsabilidade pelQ damno ,
que este nãg possa haver de quem o causou. (d)

. 782 E culpa grave o colono não podar as
vinhas, ou não fazer aqueUes actos de cultura usa
dos no paiz, de cuja ommissão resülta damno ao
locador. ( e)

783 A principal obrigação do conductor é
pagar a renda ou aluguel no tempo ajustado; e na
falta de ajuste, no tempo costumado no lugar. (f)

784 Se a ren~a for em dinheiro, póde ser
demandado pelos juros desde a móra. (g)

785 Se consistir em frutos, e o colono dei
xou de os pagar por pobreza, deverá pagal-os pelo
. (a) L. g. §. :I •• L. I'. § I. e Iin. Ir. Local. .

(b) L. 5. § ,. if. de 0.0. praej. lIil{. I Cod. Civ. Frane. art. '733• ..1
/iler. Silva d Ord. L, 4. 'r. :17. n. 18·

IC) L. II. § 2. if. Local. , Cod. de Pruss. I. p. T. 6. art. 63. e T. 'JI.
8rt. 51'" Cod. Civ Fr-anc. 8rt. 1735. '

(d) L. II. § :I. if. Local. , Cod. Civ. Franc. arte ,,6B•
. Ce) T. ~5. § 5. Ir. LoCal.

(f) Ord. L. 4. T. :I~. pr.. Gomes 2. raro Cap. 3. n. J3.
(gJ L. r.6. pr. fi'. ~ L. ,'). Cad. Local.



791 Sendo o condudor contumaz na entrega
da cousa em devido tempo" e presistindo até a

preço medio" que esses frutos 1Jverão ess~ anno llG

lugar: se por outra causa injusta, deve~á pagaI...
pele maior preço que tiverem tido desde que se
vence€} o pagamento até que este se eifeclue "

':86 O colono que paga pensão~ de fru..
to , é ohrigado aos dizimos. (h) .

787 Se o colono ou inquilino expressamente
se ~ão obrigou a pagar a declma predial, e foros"
e lhe forem exigidos, póde pagai-os á custa da
renda, e o locador lhos deve abonar. (c)

788 O condl1ctor póde resilir do contrato,
tendo justo receio de não poder usar da cousa cC)
segurança; v. g pela guerra superveniente, pes
te, ou ruina do prédio, e seiuelhantes; mas deve
avisar o locador, entregar-lhe a cousa, e pagar
lhe a renda vencida. (d) .

789 Não póde.porém desamparar a cousa ar
rendada, se se obrigou aos casos fortuitos. (e)

790 Se sem justa causa desamparar as caias,
ou deixar o campo sem cultura, ainda que o ar
rendamento dure por annos futuros, póde logo ser
demandado pelas perdas e interesses do locador.
(fJ

. (a) Este é o costume de julgar, segundo MOl'lIes de Ezu. L. 2. Cap. ••
n. II. .

(b) Este era o costume, Brito de úcat. Cap. 2. p. 3. n. 36. Forão ••
bolid~ pelo Decreto de 30 de- Abril de .832. ,

(c) Regiro. de 9 de Maio de .6b4. T. ô. § 12 e 17, Valase. de Jur.
Emph. q. I', Mor. de Exee. L. 6. Cap. 13. n. 7'1..

(d) L. a3. § 7, L. 27 § 1 ff. Local., Silva á Ord. L. 4. T. 24. pr.
n. 73. .

(e) Arg. d. L. 9 § '1.. ff. Local.
(f) L. 2.4. §. 2. , L. 55. S. i. ff. eod.
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.P articulariclades dos inquilinos.

§. 3 o

sentença, é condemnado a entregar, e a pagar ou
tro tanto, quanto a cousa valer. la)

792 Nem o conductQl' póde refusar a entrega
a titulo de ser sua a cousa arrendada, nem um
terceiro póde embargar a entrega, dizendo ser se
nhor deIla; salvo se a cousa for moveI, e o loca
dor suspeito de fuga. (b)

793 :l'las o inquilino póde reter as casas até
• ser pago das bemfeitorias, se forão feitas com ap

provação do locad.or; e o colono póde reter o pré
dio rustico até ser pago das bemfeitorias uteis, ain
da que feitas sem expressa licença do senhorio,
com tanto que não fosse prohibido de as fazer. (c)

794 A entrega deve ser feita deixando a cou
sa. e.m tão bom· estado de cultura, como quando co
meçou o arrendamento; aliás deve il1demnisar o
locador. (d)

795 O locador de casas não se subentende
ohrigado a daI-as mobiliadas, se isto não entrou
em ajuste. (e) '.

796 Nas Cidades e Villas, onde as casas se .
costumão arrendar pelo S. João e Natal, um ar
rendamento por tempo indefinido ~ entende-se .du
rar seis mezes. (f)

797 Nas outras terras.J um arrendamento en-
--- --- -------------------

(a) Ord. L. 4. T. 54. pr.
<b) Cito Ord. §. 3. e 4.
(c) Cito Ord. §. I., Assento de '13 de Julho de 1811.
(d) Cod. Civ. Franc. 8rt. 1777. e '778.
(e) Porque não é costume.
(f) Silva d Ord. L. 4. T. '13. §. 1. n. 2'1.
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tende-se durar um anno, desde que· o inquilino
toma entrega .da~ chaves. (a)

798 Ainda. que o Escrito do arrendamento
marque o tempo, em que eIle deve acabar, o in
quilino deve pôr escritos nas portas e janellas trin
ta dias antes do futuro semestre; e mostrar os
commodos interiores das casas ás pessoas ~ que as
quizerem vêi', aliás fica obrigado ao aluguel do se-

'mestre seguinte. (b)
799 Se o locador não quer o inquilino nas

casas; trinta dias ,antes de findar o arrendamento
deve notificai-o, para que ponha ou deixe pôr os
escritos, e para despejar no fim do contrato. (c)

800 Nenhuns embargos podem suspender o,
despejo, a não serem de retenção por bemfeitorias
feitas com approvaçâo do locador, ou de aposen-
tadoria legalmente co~cedida. (d) ,

SOl Ainda antes de findar o tempo do con
trato, póde ser expulso o inquilino, I . o senãO'
pagou o aluguel quando prometteo; 2. o se fizer
máo uso da casa; :3. o se sobrevier necessidade de'
'a reparar; 4. Ô se sobreveio ao locador precisão de'
a occupar para viver neHa, ou algum seu filho ou
filha. ( e) -

802 Verificando-se que o despejo foi mali..
ciosamente requerido, o locador que o l'equer~o

tem a pena de deixar _viver na casa o inquilino pOI:
tresdobrado telnpo , em respeito ao que lhe faltava
para preencher o contrato, sem lhe pagar aluguel. (f)
--------------------------------------------------------------------.-.-.."

(a) A rg. da Urd. L. 4. T. ·J3.§. I.
(b) Silva supra n. ,li. , Alv. de '2'2 de Maio de '771.
Cc) Este é o estilo de Lisboa, ollde em outro tcmpo fui Corregedor do Ci~'

vel da Cidade.
Cd) Assento de 23 de Julho de ,StJ:
(c) L. 3. Cod. Local., Urd. L. 4. T. 24. pr.
(f) Cil. Ord. §. I.
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803 Nas terras, em que se não usa pôr es
critos, nem ha arrendamentos regulares em certos
tempos" o inquilino ~ findo o tempo do seu con- )
trato, póde despejar a casa ~ ainda que se não t~

nha despedido. (a)
804 1'1a8 o locador póde notificar o inquilino;

trinta dias antes de findar o contrato, para que aí6
dê despejadas, ou declare se quel~ continuar novo
arrendamento; se o inquilino nada declarar em
tres dias, fica obrigado ao aluguel de um anuo se
guinte. (h).

805 Eis qUê o inquilino põe escritos nas ca
sas, deve infallivelment.e despejaI-as findo o con
trato, sem lhe valer privilegio algum: aliás é 0

bi·jgado a despejar sem figura de processo, e sendo
renitente deve pagar em dobro o espaço de um ar
l'endamento. (c)

. 806 Se o inquilino se não despedio, c findo
o cO,ntrato persevera ~as casas tempo rasoavel, no
qual deverá ter despeJado, entende-se haver re
condução tacita pelo tempo regular de um arren
damento. (d)

Particularidades dos arrendamentos de prédios
fnttiferos.

807 Se os frutos do pré~io frutifero arrenda
do forão destruid~s por caso, que não costumava
acontecer ~ como cheia de rio, chuva extraordina
ria, -pedra, fogo, exercito, assllada, aves, ga-
b (a) Silva d Ord. L. 4. T. 25. §... n. 18. -

(b) Urdo L. 4. T. 23. §. I.

CC) Alv. de 22 de Maio de 177"
Cd) Silva ti c:t. Ord. ll. 6.

•
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fanhotos • ou outros bichos 7 o colono 01:1 rendeiro
é desobrigado da pensão daquelle anno . (a)'

808 Se os frutos não forão destruidos total
mente, o colono tem a escolha, pagar a renda,
ou ceder ao locador os frutos que escapárão, tirada
a semente . (h) .

809 Porém se algum dos annos ant~cedentes

do contrato tiver havido, on nos seguintes do mes
mo contrato vier a haver uberdade extraordinaria ,
que compense a perda, será o colono obrigado a
preencher á falta do anno da esterilidade. (c)

810 Entende-se uberdade extraordinaria, se
o campo ou vinha der em um anno dobrado nume
ro de medidas, do que costumava. (d)

8 f t Quando a perda por esterilidade não che
ga a ser n~etade do producto regular do prédio,
não pôde o colono pedir abatimento algum da pen
são. (e)

812 O mesmo é, se a perda consistio em se
eSÍl'uir o vinho de uma colheita, ou em terem
desvio os frutos depois de colhidos pelo rendeiro.
(f)

8 t 3 Ainda que o rendeiro de frutos certos,
em certo modo se repute como comprador daquel
les frutos, com tudo se este fôl' obrigado pelo Juiz
afazer abatimento aos caseiros por causa da este
rilidade ~ tambem o locador lhe deverá levar em
conlà aCfllelle abatimento. (g) ,

ta) 01'.1 L. 4. T 27. pr.
(ó) Cil Ord. §. I.
(C) Cito §. ,.
(d) Valasc. de JUI'. de Emph. q, 27. n. 45••• Lobão JJISS. çobrearc:

misfáo dos colonos §. 26. e 17'
(el Lohã'l ir., §. 50" Corl. Civ, Frallc. art. 1770.

, (f) l~. I~. §. '), (l'. ~L()CQl., Leiser JlLr gent·~, l.iv. I. Cap. '10. n. ",.,
Gut:frell'. TI'. 3. L. 7, Cap. II. n. 68. e ! 14.

(g) Lobão cil. Diss. §. J g. e 20.
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814 A esterilidade., de que o colono se qui
zer yaler, deve ser denunciada ao locador, antes
de colher Ç>S frutos que escapárão, (a)

815 Se o colono no contrato renunciou os
casos fortuitos, solitos e insolitos, e não cogita
dos, não póde pedir remissão da renda por esteri-
lidade, (b) .

816 Comtudo aquella renuncia não obsta ao
colono,) quando pelo caso fortuito a substancia da
cousa arrendada foi destruida, (c)

817' Entende-se destruida a substancia da
cousa, v,'gr, se às zenhas, qu e fazião o ohj eeto
do arrendamento, forão destruidas pela cheia: se
os olivaes ou vinhas forão queimadas pelo fogo, ou
seccárão: se os foros da renda forão' abolidos pela
Lei, e outros semelhantes. (d)

818 O arrendamento de bens frutíferos por
tempo indefinido,) reputa-se feito por um anno ,
se tanto fôr preciso para a sua cultura e colheita.
(e)

819 Findo, o anno ~ nem o colono precisa fa
zer despedida anticipada para poder largar'o pré
dio, nem o locador de o despedir com anticipação
para tomar entrega, ou arrendar a outro. (f) .

820 'Presume-se 'recondução tacita por um
anno, se o locador findo o contralo consentir, que
o colono u~e do predio por mais de trinta dias. (g)

(a) Sih'a á Ord. L. 4. '1'. '17, §. 1. n. 9
(h) Lobão cito Diss. §. 7'1. , Cod. Civ. Franc. art. 1773.
(c) Pego For. Cap, 3. n. 9'20, e OS8. , Lol:io ib. §. 88.
(d) Lobiío cito Diss. sobre a remissáo'lios al'l'endamenros §. 89.
(e) Pacioni de Locat. •Cap. 64. n. 46., SLJy\; Uso Mod L. 19' T. 2.

§. 'j3., Cod. Civ. Franc. art. '774.
(r) França a Mend. Arest. 6.°, Lobão Fasc. T.2. Diss.7. §. '7t

Cod. Civ. FlfZllc. art. '775.
(g) IJesideratllr. Não é defioido em Direito o tempo preciso para se presu

mir recond'uçiio tacita. V. L. 13. §. II•• iJ. t L. 16. Co.d. Local.
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Dos árrendal1zentos de meias, ou de outra quota
de frutos.

8't I O colono, que ajustou pagar met~4e t

a terça, ou quarta parte dos frutos, que o prédio
_ produzir, é como socio do locador. Por isso se

Ul~ deHes morrer, os herdeiros podem resilir do
contrato. (a)

822 Em contrario, todos os outros arrellda
mentos passã0 aos herdeiros, e contra- os herdei-
}'os. (h) _

823 Se no acto da morte de um dos conh'a
hentes o c,ampo ~rrendado de meias estava já la
vrado, ou a vinha podada, os he'rdeiros são 0

brjgados a manter o con! rato por aquell~ anno . (c)
824 O colono pareiario tem uma obrigação

ruais rigorosa de cultivar bem. Se o locador pro
vaI', que eIle cultivou mal, ainda por culpa leve,
póde demandar-lhe perdas e damnos. (d)

8'?5 . Não póde levantar o pão da eira, nem o
vinho do lagar, sem chamar o. locador para a par
tilha ; pena. de ser estimada a colheita por Louva
dos., e de pagar em dobro a quota que devia dar. (e)

826 Tardando o locador em ir assistir á par
tilha por mais de um. dia, o colono póde fazel-a
perante testemunhas sem suspeita, e arrecadar a
sua parte. (f)

~-- --~---------- ---------------~------------~-_..--------- -_..---.-----_.
(a) Ord. L. q. '1'. 45. pr.• Leiser ,Ju' geol'g. L ". Cap. '13. n. '9.
eh) L. to. Cod. Local. , Ord. L. 4. 'r. 4:5. §. 3.
Cc) Gril. L. 4. '1'. 45 §.,.
(d) alasc. de Jur. Emph. q. 30 , Slryk Us Mod. L. 19. T. :I. §. '11.
(e) Ord. L. 4. T 45. §. 4.
(f) Arg. da Ord. L. '1. T. 3~. §. 3. e fi.
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827 E costume o colono parciario dar a se
mente', e não a tirar livre. antes. da partilha: mas
póde ajustar-se o contrario. (a)

828 As palhas costumão ser todas para o co
lono: os frutos ~ que ~ão as arvores dó prédio sem
cultura alguma, para o locador; salvo se outra
cousa cODvencionárão (b)

829 Na partilha dos frutos costuma tirar-se 
o dizimo de todo o monte: faz-se partilha do resto,

..os foros certos ~ que o prédio paga, recáem sohre
o locador (c) .

830 O' privilegio que tem o locador de não
pagar jugadtr, aproveita ao colono parciario. (d)

§ 6 o

Particularidades dos arrendamentos das herdades
do Além-Tijo.

83-1 O colono de uma herdade no Além-Téjo,
qne esteja estabelecido nella com a sua familia, não
póde ser despedido, senão I. o se faltou ao- paga
mento da renda nos devidos tempos: ~. o se dei
xou arruinar os edificios, ou fez estrago 110S arvo
redos: 3. o se a deixou toda de cavalLaria, deven
do deixar a parte, que se costuma, para pastagem
do gado da lavoura: 4 o se a· herdade admitte
bemfeitorias de lavoura, e MIe se tem desleixado
em as fazer: 5. o se o proprielario qller ir viver na
sua herdade, e mandal-a cultivar por sua conta. (e)

,(a) V~115C. de Rer. Emph. q. 30. n 15.. SLryk Ur Mod. L. 19'
1. ~. ~. 'lO.

(h) Lobão Fascicul. Tom. '1. Diss. ". §. ,5.• o. 4. e 5.
~C) Nalaic. supro e q. '7' o. '17" Úagna Res. Cap. '15. o. 111.. L~

b~o supra §. II. e IS.
o (d) Urdo L.~. T. 33. §. 10. Felizll'lente estão abolidas as Jugadas

pelo Decreto de 13 de Agosto de 1832. art. 6.
(e) Alv. de '10 de Junho de tB34. , Alv. de '17 de Novembro de 1804.
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834 Se effectuado o c1espejo_, o proprielario
arrenda a herdade a outro, ou a deixa de cavalla
ria ~ o colono e'Xpulso póde requerer o regresso
pela mesma renda que antes pagava. Cc)

835 Fól:a daquelle caso, é licito ao locador
despedir um colono ou inquih~o, e arrendar o
prédio a outro, (d)

836 O proprietario da herdade póde queixar
se da pequenez da renda, e requerer augmp.nto del
la de nove em nove ~nnos, se a juizo de louvados
merecer ser augUl&ntada. (e)

837 Um colono não póde arrendar mais her
dades, do qu~ as que póde 'grangear,

838 . Se arrendar muitas, ou para as sublo
car, ou. para as deixar de cavallaria, é castigado
com prisão, e qualquer dos locadores o póde obri
gar a despejo da sua herdade. (f)

832 O despejo deve ,ser requerido ao Juiz de
Direito do districto, o qual só o deve decretar de
pois de conhecimento de causa. (a)

833 No caso do proprietario querer habitar
e cultivar a herdade por sua conta, ~eve despedir
o colono seis mezes antes de expirar o anno rural.
(b)

-----...,------------.---

(8) o Alvará de 1774 exil;ia Provisão; ma, abolidos o Desembargo, e I
Mesa dll Consciencia, o Juiz ele Direito supre be.'fI.

(b) Cod. de Pruss. I. p. 1'. ~(.att. 545. O Ced. de Frantjtt art. 1748
exige um anno pelo menos. .

(c) Alv. de 'lO de Tunuo de '774. ~ ~. I Alv. de 27 de Novembro de
lB04. §. 4.

(d) L. 23. Cod. Local.
(e) Alv. de ~7 de Novembro ele ISO!. S. 3.
(t) Alv. de '20 de Junho de '774. S. 6.
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Como acaba o arrendamento.

839 Em regl'a, o arrendamento acaba, fin
, do que seja o témpo do contrato; ou perecendo a

cousa, que fa'zia o ohj eeto deIle. (a) _
840 Assim coíno os herdeiros do .locador, e

conductor são obrigados a observar o contratado ~

(art. 822) tambem o comprador da herança., sub-·
rogado nos direitos e o ohrigações do vendedor. (h)

841 O usofrutuario universal, ou singular,
deve conservar o colono ou il'lquililló pe~o tempo ,
que o devia conservar o-testador. (c) .

842 Da mesma sorte outro qualquer legata
rio de bens singulares. (d)

843' Igualmente o donatario o deverá conser
var o tempo, que era ohrigado o doador. (e)

844· O rendeiro, que toma uma casa em
mas,sa ~ é ohrigado. a manter os caseiros, que o se
nhorio tiver posto, pelos annos a que este era o
brigado. (f)

845 Se' os frutos ou rendas de uma proprie
dade forem a'djndicados judicialmente a um crédor
do locador, aquelle é tambem obrigado a manter

~------------_.--------------------------------------

(a) Htlber. ad Inst. L. 3. 1'. 25 n. 13., Cod. Civ. Franc. al·t. 1741.
(h) Lohão Fascic. '1'0111. ,. Diss. 4. §: 31. p. 11g.
(C) Lobão ib. §. 2? ~ ~o. O contrario deduzem da L. 5y. §. 1. ff. de

USldr. i mas esta Lel é Injusta.
(d) Lohão ib. §. 36. O contrario deduzem os DD. da L. 32. ff. Local.;

mas é itijl1sla.
(e) Pacioni de Local. Cap. 61. n. 164.,' Lobão supra §. 32. e 34.
(f) Guerreir. Tr. 5. L. 7' Cap. 10. n. 138., Lobão Fascicul. Tom.

:lo Ois). 4. §. 33.
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os inquilinos e colonos pelos annos que lhes resta
rem. la)

846 O arrematante de uma propriedade, . ou
o crédQr, a quem eIla fôr adjudicada, não é obri
gado a conservar o colono, ou inquilino, a quem
o ex.ecutado a tiver arrendado, se não até findar o
anno rural; ou até findar o semestre começado ,
quanto ás casas. (b) .

847 A venda, troca, ou outra ·alheação vo
luntaria que o locador fa-ça, não dá direito ao novo
adquirente para expulsar o colono ou inquilino, em
quanto durar o arrendamento, que tiver feito. (c)

R48 O successor do ~lorgado; o successor do
Beneficio; o Senhorio do Prazo, quando este se
lhe devolve por coHUl1isso ~ ou caducidade; e o
proprietario ,. quando consolida o usofruto, não são
obrigados a manter os arrendamentos feitos pelos
antepossuidores; salv~s as restricções do arte ~46 ;
salvo tambem se algum destes fôr herdeiro de seu
antecessor, (d) .

849 Em contrario, o filho é obrigado a man" •
ter o arrendamento, que seu pai fez como adlÍlÍ
nistrador de seus bens: a mulher, o arrenda
mento, que o marido fez dos bens dotaes ou pa
rafel'l1aes: e o pupilo, o arrendamento, que seu
·tutor fez, com tanto que elles fizerem o arrenda
mento até" tres' annos, e sem fraude alguma. ( e)

----_._--------------------_._---
(a) Lobão ib. §. 18. , !\Ior. de E'xec. L. 6. Cap. 'f. n. 6.
(b) Cç~. de Pruss. t. p. T. ,'11. ar!. 350., MoI'. (~e E..x~c. ~L; 1). Cap:

13. n. 7':1. O Cod. do j)roc. ClV. Fral/c. art. 691. IflZ dlsltnçao.
<C) Vej o ~rt. 38~. supra, ~~bão ~upr §. '9' e 5~~.
(d) L. 9· ~. J. fi. Local. , Silva a Ord. L. 4. 1. 9. pr. n. 24. 26.

43. e-lt8., LolJãocit. Dis,·. §. 56. Vejo oarl. 14~21. infin.
(e) Gom. '1. Varo Cap. 3. n. 8., Lobão ib. §. 37' e 39. A respeito rios'

lres annos niio ha Lei; póde--se (irar argumenlo do Decrelo Je 18 de M'Iio de
1832. art. J 3.

R.
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852 Os' arrendamen os. feilo~ pelo tulor por
qualquer tempo que seja; ou pelo menor l e 25 an
nos já emancipado, por mais de tres am os, sem
approvação do Conselho de :Familia, ão e los f, c)

853 . os casos em que o successor póde cas
sal' o arrendamen o feito pel ntepossuidor, sem
esperar que acahe o tempo CQ .tralado; tambem o
colono ou inq-llilino póde requerer a cassação, ain
da que o successor não queira (d)

854 Em outro lugar se dirá até ( ne ponto
são 'valiosos os arrenc1anlentos' a longos prazos,
fei tos pelo ad 111]n istrador do mor~aclo. ( e)

850 Reputar-se-h~ fraude.J 'se o pai, ou ó
. marido arrendárão os hens.J palIa receb-erem as

J'endas antecipadamente. (a)
85 t .Bem assim se reputará fraudulento o ar

rendamento . que o marido fez sem outorga da
mulher, de hens ruraes tres annos antes, e de
casas dous annos antes do arrendamento comecar., .
(h)

§. 8 o

Das Aposenleuiorias .

855 As pessoas, que por ~cus empregos civis
eu militares são ohrigadas a resi dir em ceNo lugar,
ou freguezia, se não achar~m asas 'idoneas )01'

aluguel, podem requerer aposentadoria á Justiça
Ordinal'ia do Lugar. (f) _

(a,' Oesideratur.
(b) Cod. Ci~. Franc. art. IlISo.
(c) Decreto de I fi de Maio de 18:51. al't.•3. .
(d) Silva ti Ord. L. 4. T. g. pr. n. 5., Lobão cito Diss. 4. ~ §. ~~.

(e) Vejo o al't. I ~20. e sego inrra.
(I') Alv. de 21 de Outubro de 1,63. §. 10.) Decreto -de '9 de Julho de

'1800. '



-~39-

856 Ao empregado não pertence a escolha,
mas siin ao Juiz, attendendo ás circunstancias, e
quaes as casas idoneas, que menos necessarias sejãQ
a seu dono. (a)

857 O possuidor das casas designadas deve
nomear um louvado, e o aposentado outro -' para
avaluação da renda • (h)

858 Antes do aposentado entrar para as casas
deve depositar a renda dos seis mezes seguintes,
ou penhores e-qnivalentes. Cc)

859 Quinze dias antes dos seis mezes finda
rem; deve o aposentado reformar o deposito, pe-
na de despejo. (d) .

860 Se o aposentado não chegou a occupar
as casas os seis mezes, POI' ser mandado para ou
tro lngár;. entregando as chaves póde levantar a
quota l>arte da renda, que se não chegou a ven
çer. Ce)

861 Se o aposentado trespassa as casas a ou
tro sem consentimento do dono, este póde reque
rer desp' jo; e o aposentado não póde pedir regres
so, ne n requprcl' nova aposentadoria. ~f)

862 Os pl'édi.os rt~sticos não podem ser pedi
dos para apose'n adoria, ainda que annexos ás ca
sas: (.)

863 Os que fem casas proprias, eFll que com
modumente possão viver, não podem pedir outras
de apos nladoria. (-h) ..

(a) Portaria da Regencia de'22 de Nov. de 1814.
(b) A~sill1 se JlI atica. .
~c) ~~g. c/as Aposent. de 7 de Sel. de 1590.
,11) Ctt. Regirn.
(e) Cito Regim.
(f) Cito I\egim.
(,g) Decreto lle '2 ,Ie Dez. r1e 1709.
(n) Cil. Reg. . .

n. -,I;
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864 Se ao Senhorio das casas sobrevem ne
cessidade de as habitar, jl,rando quereI as para sua
I abitação, póde requerer despejo do aposentado.
Ca) .

865 Tambem póde requerer despejo, se o a
posentado fizer máo use das casas; ou cessando o
emprego, .por causal do qual lhe foi conéedida a a
posentadoria. (b)

866 O Parocho, que não tem casas de resi
dencia, é empregado publico, ao.qual se deve con- . I

ceder aposentadoria na sua parochia. (c)
867 O processo de aposentadoria é summal'io,

a sentença não admitre appellação suspensiva. (d)

§. 9 o

Dos Carreteiros, e alquiladores.

869 Os carreteiros e barqueiros devem ter
tanto cuidado da guarda e conservação das cousas,
cujo transporte lhes é incumbido, como devem ter
os estalajadeiros (f)

870 Se o carreteiro deixando tombar o carro
verteo o vinho.J ou deixou quebrar as cousas que
conduzia, dev.e indemnisar o damno; salvo se pra-

8G8 É uma especie de locação o contrato,
em que os carreteiros, alquiladores, e barqueiros
alugão carros, bestas, e barcos para algum uso. '
Ce)

-------------------------
(Q) Resol. de 2'1 de Abril de 1709. , Alv. de;) de l\'Iarço de 1781.
(b) Decreto de 25.de Set. de '7'9' .
(c) Deereto de 7 de Nol'. de 1706.
Cd) Per. e ~ousa Proe. Gil'. Nol. 990.
(e) L. 40. íf. Local.
(f) L. 5. Ir. iYaul. caup. pel, Slaú" L. ~5. ~ 8. lf. Local.

"
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vaI' que o caso fortuito aconteceo sem a mais leve
culpa sua. ea)

87) Os que alugão bestas devem declarar as
manhas que tem, aliás são responsaveis pelo dam
no, que se teria evitado se tivessem avisado a quem
se serve dellas. eb)

872 A besta alugada que morre durante a
viagem, presume-se inorta sem culpa do viajante,
salva a prova do contrario. (c)

873 O viajante responderá pelo damno, se
o alquilador provar, que aquelle a carregou mais
do que devia,' ou lhe fez otltL'O máo trato, de que
resLlltou a morte ou doença da besta. (d)

§. 10.

Da empreitada. ~&~/1

874 É tambem uma especie de locação o ajus
te que algueAl faz com um mestre, de'este fazer
certa obra por certo preço.

875 Se o dono' da obra dá os materiaes, o
perecimento della por caso fortuito a'n tes da obra
acabada é por conta do dono, salvo se a culpa pó
de ser imputada ao mestre. (e)

876 Se o mestre dá os materiaes, o pereci
mento destes, antes da obra concluida , épor con
ta delle; salvo se aquelle, que a encommendou
teve culpa na móra de se entregar della. (f)·

--------------- w_._------~--------------------~ .---.---.-----~

(li) L. 13 pr" L. ~5. §. 7' ff. Local., Lobão Tr. dos [)amnos §. 87.
(h) L. ~7' §. 34, tI'. Ad lego Aquil.
(c) P~cion. de Local. Cap. 1'1. n. 60.• Pego I~. For. C.p. 42.
(d) Lobão supra §. [,9.
(e) L. 13. S. 5. ir. Locát.
(f) S 4, lnsl. de LOCfll., L. ~. §. J. a'. eod.
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. 8'77 A ignoraneia dQ mestre á c€rca do seu
offieio é culpa ~ que o obriga a indemnisar o dam
no, que de tal ignorancia l"esultal'. (a)

878 O mestre é responsavel ainda pelos de
feitos da ohr~ provenientes de ignorancin, ou cul
pa dos seus officiaes . (h)

879 Mas quando o mestre faz a obra segundo
a direcção e vontade do dono, não é responsavel
pelos vicios deila. (c)

880 Em regra, o mestre que ajustou fazer
obra se.gu~a_, é responsavel não sô pelos vicios~ .que
se mamfesMo logo no acto da revIsta, mas amda
pelos que se vem a conhecer nos quinze annos se
guintes. (d)

88 t Quando se não ajustou o tempo, em que
# o mestre dará a obra acabada, entende-se o tempo.
rasoa"V-e e"a requerimento do dono .lhe pôde ser
taxado pelo Juiz com parecer de peritos . (e)

882 Se não cüida da obra no devido tempo,
o dono póde requel;er que á custa deHe mestre se
encarregue a mesma a outro mestre. (f)

. 883 Se não dá a obra fei,ta no tempo marca
do, é responsavel por perdas e intere ses. (g)

~84 Se o dono não deu o.... ma. teriaes para a
obra ~ pôde renunciar ao contrato, umn vez que a
obra lhe não seja entregue no tempo pl'omettido.
(h)

(a) L. 9. §. 5. ff. Local. , L. 13'2. Ir. de Reg. juro
(h) L. II. , L, '25. §. 7, lI'. Local.
(c) L. 51. i1l fine ff. eoeL
(d) L. 8. Coc!o de Opero publ. O Cod. Civ. Frailc. art. 179'2. taxa rlez

annos. O de Pruss. T. I'. art. 968. Ires anl105 sómento.
(e) L. 58. §. I. fi'. Local.
(C) Vejo o Tom. I. art. 193.
(g) Cod. de Pl'uss. I. p. T. I'. Qrt. 937' I Lobão TI'. do lJal/l/los §. 79
(b) Coo, d.e Pmsr, ib. art, 9'38.
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885 Se o mestre morre depois da obra come...
çada ~ e esta exige o saber de um mestre não vul
gar, resolve-se o contracto: o dono deve pagar aos
herdeiros o valor da obra já feita, e dos materiaes
preparados para a continuação della. (a)

< 886 8e a ob1'<l é tal, que qualquer mestre
6rdiliario a possa acabar, os direitos e obrigações
do mestre passão aos herdeiro's. (h)

. 887 Os mestres de pequenas obras não podem
pedir a paga antes de acabadas; rpas podem reter
as obras até lhes serem pagas, (c)
.. 888 Ajl1:.>lada uma obra grande, com~casas,

Igreja, Ponte, e semelhantes; o costume é pa
g'ar-se o preço em tres pagamentos, .1. o no come
ço, o 2. o depois da obra estar mais de meio f~ila,

o 3. o delJois de acabada, revista, e approvada ,
j:'confórme os alJontamentqs. (d) ..

889 Ainda antes da abra acabada, logo que o
deno desclIJl'a vicio de eonstrucção, ou defeito nas
materiaes empregados, póde requerer exame por pe
'ritQs, e que se desfaça e refoI'me o defeituoso. ( e)

890 Quando uma obra é justa a tanto por
braça, ou I ar palmo, não se_ entende o mestre
olJrigado a fazer a obra toda., se assim se não de
clarou no ajuste.

89 ( Em tal caso tanto póde despedir-se t

como ser despedido ~ feita que seja a medição das
braças de obra feita. (f)

-----------------,.--..-.-.....
(a) Arg, da L. :ll. a', de Solut., Cod. Civ Fl'onc, art. '795. e 1796.
(b) L. 13. Cod, de Contl'alJ. veZ com. stip. t Silva á Ord. L. 4. T. 9•.

PI'. n •. 10. •
(c) Voet._ad P<7nd. L. 19. T. '2, n. 40.
(cI) Cardoso vbõ - Salal'ium -- n. :lo e 3., Anlonel. de Tempo 7egal. L.

I, Cal)' 44 .. n. 13. _
(e) Cod. de p,.uss. I. p. T. II, art. 948.
(I') L. 30. §. 3. ir. Locat.
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892 Na medicão de obra feita não devem ser
-medidos os cunhae~ por ambos os lados, nem os
vãos das pot:tas e janellas, salvo se sobre isso hou
ve :ajuste. (a)

893 O dono da obra póde por sua vontade
resilir da empreitada, ainda que já começada,
iademmsando ao mestre perdas e interesses. (h).

I!l ---

TITULO X.

Do Afora17'lento~.

897 Póde porém presumir-se ter havido pra·
80, quando não constar da origem do contrato,
e um foreiro por mais de trinta annos tenl)a paga-.

(8) Alv. de 7 de 1'evereiro de 17112. §. 9. apud. Franc. a j)/end. 2. p'
L. I. Cap. '2. n. 1671.

(h) C'Od. Civ. Flanc. art. '79",
(C) Mello L. 3. T. II. S. J,

(II) Lobão a Ale/lo L. ..,. T. 8. §. 18. no IS. pago 414.
(e) Ord. L. 4. T. '9' pI'. I Novel. no. Cap. S.

894 Quando o pleno proprietario de bens de
raiz acha difliculdade em os dar de arrendamento' ,
p6de cedei-os por aforamento perpetuo, ou por
empl'azafmmto de tres ou mais vidas, a um emphy
tenta, que se obriga a pagar-lhe certa pensão ou
foro annual em reconhecimento do dominio • (c)

895 Este contrato é para o· senhorio mna es
pecie de alienação, porque transfere o dominio-util
no emphyteuta; por isso se for casado o se,nhorio ,
deve intervir outorga expressa de sua mulher. (d)

896 A escritura publica I que até aqui era
da substancia do prazo Ecclesiastico, por igualdade
de razão Cleverá sel-o ainda nos prazos seculares.
(e)
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900 Quando consta que tr'es prédios são de.
praza, mas ignora-se a sua qualidade, presume-se
perpetuo e' hereditario: salvo se o senhorio, fôr
GOl'pol'ação, á quaJ pelos seus Estatutos s€ja de
terminado, que só possa aforar,por vidas. (d)

901 Se consta que o prazo é de vidas, mas
ignora-se em qué vida está; presume-se o açtual
possuidor a 3. a vida. Ce)
, . 902 Não havendo indicio algum ou fama de

ser emphyteutica uma p€nsão uniforme, pres-qme'"
se antes censoria, por ser o menor onus do forei
ro. (f)

903 Se .se provar que as pensões tivel'ã(J
augmento ou diminuição ha menos de trinta. annos,
presumir-se-ha ~ que ellas tiverão principio em um
arrendamento. (g)

do uma pensão uniforme, com indicios de ser em
phyteutica. (a)

898 São indicios de emphyteusi, se parte da
pensão consiste em galinhas, marrãa, ovos, ou
'outros animaes; se se tiver pagado laudemio; se
o senhorio tiver no.paiz outros prazos, e outros se
melhantes . (h)

899 E indicios de suh-emphyteuse, se exis
te a escritura de prazo daquelle que rec~he a pen
são, com reconhecimento a um terceiro senhorio.
(c)

~.

-------------------~-

(a) Per. nec. 37' n. 7" Lob;;o TI'. de Pra':.os §, II 4. e 117'
(b) Fulginco de Jur. Emph. Pr.elud. q. 8, , LoLiío ib. §. 120.
(c) Gama Dec. '244. c )97'; Lobão supr. §. 114.
(d) V.. Ord. L. I'. T. 62. §. 46. Lohao, supra §. 124.
(e) Silva cl Ord. L. 4. T. 23. §. 1. n. 58.
((') Lob;;o TI'. dos Prazos §. Ilg. e 125.
rg) Silva· á Ord. L. ~. T. 23. §. I. n. 48. I Lobão supra §. I~S:

S.
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aforamento.

~n4 Não só é necessario, que o senhQri() te
nha a livre· faculdade de alhear os bens, que em
praz;;\, mas ainda que terWa o donünio pleno, pa
ra poder transferir o util, e reservar para si o di
recto. (a)

905 Comtudo o emphyteuta poderá subem
phyteuticar -' se o senhorio nisso convier. (h)

906 Poderá ser supprido o consentimento do
seBhorio pelo Juiz de Direito, quando a subem
phyteuticação fôr pedida para edificação de casas,
ou para reduzir á (}ultu~a terra inculta . (c)

907 Para estes mesmos fins é facultado ao
administrador de bens vinculados, ou dos bens da
Igreja, ou das Ordens Militares ou não l\lilitarés ,
fater os aforamentos dos assentos de casas e seus
wgradouros, ou dos terrenos incultQs, obrigan
du-se os emphyteutas a edificar, ou cultivar eDl
prazos rasoaveis. (d) _

908 Porém taes aforamentos serão feitos pre
cedendo avalllação dos foros, editaes e pregões
por vinte dias, e arrematação em praça, a quem
:íllais der; sendo a<lmittido o imll1ediato successor
do vinculo a lançar para si mesmo . (e)

J

-----~-------------------------------~----
(a) Bohem. ;'J Jus Dig. L. 6. T. 3 n. 4e 6., Lobão supra §. ~4.
eh) Valasc. de Jur. Kmph, q. 15. n. li.
(e) Desideratur. Lobão Tr. dos Prazos S. 37" e Diss. sobre a, ,ubem-

j1hrteuticacões no fim do Appendice do mesmo 'fralado.
'Cd) Alv.· de '17 de Novembro de 1804. S. to. •
(e) BOR providencia do Decrelo de 4de Abril de 11131. _.I't. 21. digo" de

'Ml' IlDpliadl a lodo:! 0$ admi9i1traQorn IClUporarioi ~ ou vitaJieiolt.
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910 E provando-se que eIles receherão ai
nheiro., ou cousa que o valha, do emphyteuta ,
llbr lhe fazer o -aforamento, o contrato será julgaao
DulIo. (b) ,

9 t t Gasas já edificadas, ou campos já culti
rv-ados pertencentes a um vinculo, sómente podera'(S
"ser dadas de afor.amento ~ com, as formalidades.a6
Ar-t~ :908, precedendo conhecimento de causa pelo
Juiz. de Ditttito ~ ouvido o immediato successor.
'c)

912 Pertencendo taes bens a Corporações de
Mão-morta, como são Igrejas, Mosteiros, Com·
m~ndas, Hospitaes, lVlisericordias ~, Irmandades e
ConfraJ!ias" é desnecessario conhechnento de csu-o
sa, é sufliciente que se ohservem as formalidades
do arte 908. (d) .

, 91 3 Porém os Passaes das Igrejas parochiaes
não poderáõ ser dados de foro, salvo '8e Jorem
gNlndes e incultos, -e então ficará sempre livre a
porção necessaria para as hortas , (e) ou pom'a'rei '
do Parocho. .

9'14 As Cameras -são alltorisadas para dar de
aforamento as porções de' haldio, ou 1'nan1.u'bo,
que sendo capazes de cultura nã'O fi~t;rem .sensivel

909 Taes ~dminístradorespão -poderáõ dar de
aforamento em um só contrato mais de um prédio.
-(ti)

---------,---
(a) Excertente providencia do cito Decret. art. ~3_'

(b) Ord~ L..4. T. trI. Lei mui providente para cobibir as f"audea dOi mãoi
adminisll'lldores. .

(6:) Aholido o Desembargo do Paço. é este o meio de poder provl(ieneiar.
conservaçã9 dOI Vinculos. que convier não anniquilar.

rcl) Or~. L~ 1. T 6) §. 46.• AI". de 7 de Fevereiro de 177~'
(e) V~J' LOb-dO Tr. des Prazos §. ~7' A Lisença da Sé Apostollca 6 'dfi.

cteceSI6rta..

s. *
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1alta aos povos visinhos pal'a as suas lenhas, estru-
llles, oU pastos. Ca) .

9 t 5 Estes prazos devem ser feitos com as for
'malidades do art. 908 o ahalizado o terreno e medi
do antes da avaluação do foro; e depois de obser
vadas as solemnidades a escritura será rohorada por
sentença pelo Juiz de Direito. eh)

9 t 6 Havendo reclamações dos póvos visinhos
contra a concessão do aforamento, a Camera em
acto de vistoria ouvirá os chefes de família, e con
cederá ou negará o aforamento -' confórme a maio-
ria devotos. Cc) . ,

9 f 7 Quando um ou mais povos são os unicos
possuidores de um baldio para as }e~has, estru
mes, e pastos; e a maioria dos chefe~ de famiJia
concorclão em o partir entre todos, para cada um
aproveitar a sua parte; neste caso Iião ha editaes ,
n.epl pregões -' a Camera póde-Ihes conceder um 'a
foramento ~eral pelo foro que for arbitrado. ed)

918 Us aforamentos dos baldios deixaráõ de
ter effeito, se os emphyteutas nos cinco annos se
guintes não romperem a parte principal do terreno
afo~ado . ( e)

9 t 9 Os baldios e inaninhos que até aqui se
reputavão reservados á Corôa, ou pertericçntes aos
Donatarios da Corôa, devem-se reputar -restituidos
aos Conselhos pela extincção dos bens da Corôa ;
salvo se se acharem em terceiros possuidores por

--------------------
(a). Abolido o Desembargo do Paço parece cstal' _r~stiluida ás Camel'as esta

regalia .
. (h) Alvo de ~3 ue Iulho de 1766. §. '~., Decreto de 5 cJe Julho de 1779. I

Alv. de 11 de Abrii de 1815. §. 4.
(c) É o que sempre sc praticou.
(d) Alv. de ').7 de Nov. de 1804. §. lO. Vejo o Tomo '2. 8Tt. 1182 e J 18?J.
(e) Este é o ~spaço marcado na Urdo L. 4. T. ';3. §. j. aos que peuem

terras de scsmanao
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ou aos Donatarios.

.Especies de Prazos.

r 't ' C ..leI OS a oroa,aforamentos
(a)

1)20 Ainda" que um haldio seja aforado em
praça a quem mais der de foro á Camera, assim
~esmo não poderá ser aforado a pessoa álguma da
:mesma Camera. (b)

§. 2 o

'. _92 J Podem emprazar-se os bens perpetua
ll).ente, e um prazo tal é denominado fateusim per
petuo. (c)

922 Podem tambem emprazar-se por uma,
ou mais vidas, como as partes convierem, e estes
se denominão prazos de nomeação.

923 O dominio util dos p~'azos de nomeação. -,
é de uma natureza particular, imiJante aos feudos: ,
são por v~a de regra incommnnicaveis é~ltre os con
juges; sómente succede nelles o filho ou filha mais
vel~a, ou o !l0meado (d): e sómente podem ser
penhorados' em falta de outros bens. Ce)
. 9~4 Se a pessoa, que é primeira vida,. ven-

de. ou aliena o prazo; o cOll1prador continúa a ser
1. a vida, em quanto o vendedor for viv@; e só
por morte deste começa a ser 2. a vida, quem en
tão fôr possuidor do prazo. (f)

925 . Do mesmo modo, se a J.a e 2. a vidas
venderão o· prà~o juntamente, como acontece
--------------- ------------~---------------------------- -------_.---_._-- ,

(a) Desideralur. Assim parece justo á vista da Ord .. L. 4. T, 43. §.
IS. Vejo o Decreto de 13 de Agosto de 183L a1"1.. 13. e 14.

(b) Alv. de 23rleJulbo.de 1766. ~. t.
(c) 01'(1. L. 4. T. gó. §. !l3. e ~4.

(d) Yéj. o Tom. ~. art. 28'2. 8Y9. c se,;.
(C! Ord. L. 3. T. 93. §. 3.
(f)' Ord. L. 4. T. J8. §. 1.



quândo marido e mulher são t. á' e 2.· vidas; o
comprador, ou seu successor sómenfe começa a
ser '3 a \Vida, depois que tiverem faUecido a 1.a e
a '2. 1 (a)

926 Nada obsta a que o senhorio e o emphy
teuta estipulem um certo numero de annos para a
duração de prazo , em vez de tomarem po-r t~rmo o
tempo incerto de tres ou mais vidas,

927 Que o s'enhorio do prazo seja uma Igre
ja, ou Corporação Ecclesiasticá ~. ou que seja Se
cular '. nada influe para a fórma da successão, e
para todos ..os mais effeitos; pois que a Lei é ígual
pa.ra todos. (h)

Do foro, ou pensão.

9'28 O principal direito do senhorio do prazo
é o de receber o fo'ro: apoz deste seguem-se os di
reitos de aprelação, ,de receber O laudemio, de
consolidacão.

929 • Quando se aforão casas, . ou chão llara
as, assentar, o foro ou pensão deve consistir em
dinheiro, ou aves domesticas, e não em medidas
de pão, vinho ou azeite, pena de- nullidade • (c)

930 Quaesquer outros prédios podem ser a
forados pela qualidade de foro, .que as partes con
cordarem.

931 Porém os foros dos prazos antigos, que
consistem em dias de geira, e outros serviçes pes
soaes, ou em sementes, que não eitão em uso no.

(3) Urdo L. 4. T. 38. §. 3. .
(h) Passa por certo que 0& bens das Igrejas são ·temporaes, fi Bujel.

tos ás Lei. Civis. Estat da Uni". L. 2. T. 8. C.p. 2. S. :19. , Lõbio Tr.
dos Pra:. §. 5g5. Not.

{e) Ord. L. 4. T. 40.



pai~ pela ~u.a pouca producção, podem ser pagos"
a dinlieiro pelo emphyteuta, segundo a actual es-
timação. (a) -

832 O foro deve ser justo. O foreiro póde
queixar-se <l~ lesão, quando o foro exceder a pen
são, pela ql.\al os prédios do prazo se podião rasoa
velmente arrendar. (h)

~33 O ~enhorio não póde queixar-se de lesão
por ser pequeno o foro. Qualquer cousa que o
emphyteuta pag~e de foro, é reconhecimento do
dominio direeto do senhoriQ. (c)

934 Nos casos em que o foro é equivalente á
pensão de um arren.damento dos prédios do prazo ;
se .S6 verificar esterilidade, póde o foreiro valer-se
do beneficio concedido aos colonos no caso da este
rilidade. (d)

935. Se 1J.m caso fortuito, ou força maior pri
vou o foreiro de gozar do prédio-emprazado, e o
foro equivaler ~ pensão de arrendamento, o senho
rio não o poderá exigir do tempo da privação. (e)

936 Se a perda ou destruição do prédio 10
reiro sobreveio. sem culpa. do emphyteuta, antes
da epocha do vencimento do foro, é desone,rado de
o pagar. (f) _ .

937 Póde porém o senhorio das casas, que o
fego' destruio, Oli dos moinhos, que a cheia le
vou, ~omar entrega do assento, e dispôr delle co
mo seu. (g)
---------------....------------

(a) L. 114. ff. de Perb. oMig., l\1ello L. 4. T. 2. §. 5.
(b) Lobão .Tr. dos Prazos §. 6:1•.
(e) Ag. Barbos. á L. 2. Cod. de Resc. VelId. n. 52.
(d) V.lasc. de. Jur. Emph. q. 21. n. II. .
(e) Cod. de Pru5!. 1. p. T. J8. art. 762. t Lobão Tr. dos Prazos §•

.,6(,~) Cito Cod. ib. art. ']6a., Lobão ib. §. 741'
(i) Cito Cod. art. 765.
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. ~38. Mas ~e o eUlphyteuta se offer,6ce a Fee
dificar· o p:védio d~strnido, e a pagar o m€smo fo-.
ro, o senhorio não o póde tolher • (a)

939 .A perda de um· dos· prédios elo prazo,
ficando "illesos oütros, que possão.bem com o foro,
não desonriga o foreiro de continuar a pagai o por.
inteiro. (h)' . .

940 Mas se uns l1:roinhos forão ~forados por
certo foro, e a edificaç.ão de outros novos eliminuio
consideravelmente os interesses do foreiro ,. el'l1'
fórma que o foro venha aser lesivo, póde reque
rer que este se reduza ao 'que fôr .justa (c)
. 941 Quando. o 101"0 consiste em uma quota
parte de certa especie-de frutos ~ e o foreii'o em vez
de semear estes semea diversa especie, deve pagar
o interesse ao senhorio fraudado' (d) ,

942 O mesmo é se o forei110 dolosamen·te dei-
xa de semear o prédio. Ce) .

943 Neste caso do foro consistir e'm certa.
qnota dos frutos ~ que o prédio p1'(1)duzir, primeir:o
·se tira o dizimo, do. restante se faz a partilha en
tr.e o senhorio. eo emphyteuta, sem que este resal
ve a semente, salvo se ha ajuste contrario. (f)

. 944 Concede-se ao· senhorio a via executiva
para cobrança do foro, ainda que assim se não
convencionasse no contrato. ég}

945 Em o~tro lugar se disse que o se~horio,

que está na posse de cobrar um foro de certa pes-
------------------- -

(a) Cod. d~Prúss. cit.. T. IS.'art, 766.
(h) L. r. Corl. de J UI'. Emphrt.
(C) Lobão TI'. dosPtazos §. 75'A.
(d) Reg. de 20 de Abril de 1775. §. 64.
(e) Lobão supro §. 66'2.
(f) Valasc. do Jur. Emph. CJ •. 50. n. 15. Vejo o art. 827. supr.
(g) Menti. ,. p. ,L. 3. l:ap. 2r. n. 59., Lobão TI'. dos Pra::.. §. 1267,

e se~.
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soa, p6de dizer-se turbado na posse, se este l'e- .

fusa sem justa causa continuar a pagar. (a) .
. 946 Se ps prédios do prazo andão em diver-

sos possuidores, e não ha certeza qual delles é o
émphy~euta cabecel, o senhorio não póde exigir
de um só a totalidade do foro, (b)

947 Póde sim demandar a todos os com-pos
suidores, para entre si elegerem um cabecel, que
cobre dos companheiros, e pague a eIle senhorio o
foro inteiro. (c) .

o 948 O cabecel póde ser eleito por um ou por
res ànnos seguidos, como os co-emphyteutas en- .

tre si concordarem. (d) .
949- A este cabecel fica competindo a via exe

cutiva contra os companheiros, se não pagal'cm a ,
sna rata de foro, bem como compete ao senh~rio

contra eIle. (e)
950 Se lião ha rateio do foro entre os co-em.

phyteutas, cada um destes póde requerer, que se
faça por louvados, á proporção dos prédios, 'que
éada qual possue. (f)

951 As bemfeitorias, que um dos co-emphy-
. teutas tenha feito no seu prédio ~ devem ser atten
didas , . para se não ratear mais 'foro que o Plí'0por
cionado ao prédio antes de ter sido bemfeitorisado.
(g)

952 O senhorio póde ser obrigado a exibir
os titulos do prazo, se forem precisos para a dis-

---------------------(ajVe.j.·o Lív. lo art. 66?. eseg..
(h) Pinheiro de Emph Disp. 4. n. 13. o

(c) Lobão Fascículo Tom. 3. Diss. 4. §. 12. pago g5.
(d) Carvalho de Testam. q. p. Cap. 1. n. :Hg.
(e) Pego d Ord. L. ~. T. 52. §. 5. D. 7,
(f) Lobiío Tr dOJ P"nzo~' ~. 733. Not. r.
(g) Fabr. in Cod. L. 4. T. 43. DeI'. 45.·, Lobão Fascícul. Tom. :»

Diss. 4. pago 107'
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trinça do foro se fazeI' entre os possuidos dos pré
dios. ta)
~:':f'""953 Se ô senhorio consintio na divisão d9S
prédios do prazo, sem protesto de não approvar a.
divisão do foro, prejuélica-se, e não' póde obrigar
os possuidores parciarios a eleger cabeceI; mas
deve ter o incommodo de cobrar de cada um a sua
rata. (b) .

954 Assim como á Corporação da Universi
dade foi prohibido approvar a divisão dos prazos,
de que é senhora, sem licença Regia (c): assim
se deve ampliar a todos os administradores dos es
tabelecimentos Nacionaes.

955 O sephorio tem hypotheca legal nos bens
do prazo peJos foros devidos, e preferencia a ou
tros quaes quer crédores, ainda que tenhão hypo
theca geral ou especial mais antiga. (d)

956 Comtudo se se prova que o senhorio cul··
posamellte deixou de cobrar os foros, não poderá
demandar os preteritos ao singular successor, que
nãg é herdeiro daquelle, que os ficou a dever • (e)

§. 4. o
-

Da Prelação do senhorio" e do Laltdemio.

957 O senhorio não só tem o direito de pre
ferir a outro qualquer comprador, quando o em
phyteuta voluntariamente o quer vender; màs
tambem quando o prazo é penhorado, deve-lhe ser

(:I) Lobiio ib. pag. 106. .
(b) Cod. de Pruss. l. p. T. 18. art. 75G., Guerreir. TI'. I. L. '1.

Cap. 12. n. 50., Lobão cito Diss. 4. §. 19.
·(c) Riform dos Estat. §. dl.·approvada cio' Alv. de'Jo dc Julho de

.61'1.
Cd) L. de 20 de Junho de 1774. §. 38.
(e) Pc". I. For. C~p. 3. n. 358. c Cap. '28. n. 675.
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noticiado o maior lanço da praça, p~ra~preterir a
qualquer arrematante . (a) .

958 A dação em pagamento é equiparada á
compra e venda ; por isso deve igualmente ser 1'10

ticiada ao senhorio -' para este escolher, se quer o
prazo, ou receber o laudemio. (b) .

959 Quando o dominio directo pertence a
muitos senhorios, a todos deve ser notificada a
venda do prazo; e um só que o queira optar, pre
valece a todos os outros, que consentirem na ven
da • (c)

960 Os corpos de mão 17zorta não tem direi
to de preferencia, quando é vendido o dominio util
dos prazos, de que são senhorios: oeve-se-Ihes
porém notificar a venda -" para receberem o lau
demio. (d)

96 t Se o subemphyteuta quer vender a suo.
bemphyteusi, deve requerer o consentimento ao se
nhorio directo, e a elle déve pagar o laudemio. (e)

962 O laud~mio é a quarentena parte do pre~

.ço, quando a escritura não determina maior, ou
mais pequeI!a parte. Cf)

963 E devido não só quando se vende o pra
zo, mas tambem quando se dá em pagamento, ou
em troca de outra cousa. (g)

964 Se o prazo é doado ou dotado liberal.
mente, não e deve laudemio. (h) .
----------------------~------,---

(a) Ord. L. 3. T. 93. §. 3. Vejo o art. 191. e sego supra.
(h) Silva cí O/do L. 4. T. )'1. pr. n. 19" Lobão Tr. dor Prazos §'.

8'19' N.
(c) Corradin. de JUl'. Praelat. q. 13. n. 13.
(d) Lei de 4 de Julho de '768.• Alv. de 11 de Maio de 1769. Concorda o

art. 193. snpl a.
. ce) Lobão Tr. dos Prazos §. 38. Not. •

(f) Ord. L. 4. T. 38...pr.
(g) Cit; Ord •• Brito ao Cap. Poluit de Local. §. 5. n. 20.
(b) Cito Ord. L. 4. T. 38. pr. .

T. II
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965 :Mas se é doado ou dótado com encargos,
que valem mais que metade do valor do prazo ,
deve-se laudemio do valor desses encargos postos
ao.donatario. (a). .

966 Em 'regra, o laudemio deve ser ~xigido

do emphyteuta, que vende ou troca o prazo . (h)
967 Póde porém exigil-o do comprador, se

na compra se obrjgou directa) ou indirectamente ;
cODfo quando o vendedor disse que vendia por cem.
livres para elle vendedor: ou tambem, se o se
nhorio o não poder exigir do vendedor. Cc)

968 Aos senhorios de mão nzorta, e por
identidade de razão a todos os outros -' é concedida
a via executiva pelos laudemios, havendo prova da
~ompra por escritura. (d) .

969 Quando foi aforado o chão para edificar
casas, ou outros edificios, que com effeito forão \
feitos pelo emphyteuta; o laudemio deve apQrar-
se com respeito ao valor do chão, e não deve en-
trar em conta o valor dos edificios. (e)

970 Em contrario, os encargos que o em
phyteuta impoz ou consentio nos hens do prazo,
qile o fação valer menos, devem ser tomados em
consideraçãe, e o vendedor obrigado ao·laudemio ,
como se taes encargos lhe nâo tivera imposto. (f)

.
~-----~---------~----~-~-------------

(8) Lobão '1'1'. dos Pra:.os §. 1014. e 1015.
(b) Ord. L. I. T. 61. §. 48.• e L. 4. T. 38. pr.• Mello L. 3. T.

J I. §. '7" Lobão Append. ao TI'. dos Pra:.os §. 170. pago 305.
(c) Lobão TI'. dos Prazos §. 10H. Not.

o (u) Lei de. de Julbo de 1768., Lobão supro §. 1281.
ce) Lobão Diss. soble as subemphyteuticações §. 44. uo .I1ppcnd. dos

Pra':.os p. 4'~' .
(f) Lobão TI'. dos Prazos §. 836., Cod. de Pruss. r. p. T. 18. art.

7~2.
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§. 5 Q

Do direito de Consolidação.

971 O senhorio do prazo tem direito de con
solidar O dominio util, com o directo que sempre
teve,. verificando-se a devolução, ou a pena de
connUlSSO.

972 Devolve-se o prazo ao senhorio, se ó
emphyteuta o não nomeou, nem por sua morte
existe herdeiro descendente, ascendente, ou tran~

versaI até o 4. Q gráo inclusive de Direito Canoni
co. (a)

973 A differe!1ça de prazos perpetuos para
filhos e descendentes, e de prazos para herdeiros
eju Sl1ccessores , podendo estes passar a pessoas eS
tranhas, e não aquelles; haver-se-ha por ahoJi
da; podendo tados indistinctamente passar a her
deiros est~anhos. eh)

974 Bem assim todos os prazos de nomeação,
e em vidas ~ se reputaráõ de nomeação livre, ainda
que contenhão as clauiulas de sómente poderem ser
nomeadas pessoas da geração, ou da familia, d'on
de o prazo proveio. (c)

. 975 Porém as lides pendentes deveráõ jul
gar-se pelo direito até aqui em vigor. ed)

976 Os Corpos de mão morta chegado o caso
de consolidarem o dominio util dos prazos, ou seja
por devolução, ou por commisso.J não os- podem
-----.--~-~---_.- -------------------------.._~._------ .._- -----------_...

(a) Ord. L. ~.. T. 36. §. '1., Lei de 9 de Setembro de '769' \. 26.
(h) DesiderRtur. Esta diJJúença, ainda que approvada Jpela Ord. L. 4,

T. 96. §. '14., e L. 5. T. 6. §. 18., só presta nãoparacomplícar aju
risprudendia, sem utilidade pública.

(c) /lesideratur. Vejo o L. :to o art. 9'17' e 937, Em quanto se der esta
prol'idencia, a Jurisprudel1cia dos prazos será um labyrinto, sómente util
para multiplicar pleitos. .

(d) Porque a Lei não tem effeito retroaclivo.
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conservai'" mas devem de novo aforaI-os d.entro de
anno e dia ~ pessoas seculares. (a) .

977 Incorre na pena de commisso o eJ11phy
tenta,' se tres annos. consecutivos deixar de pagar
(') foro ao senhorio sem justa causa. (b)

,97~ Não se reputa cau.sa justa, que releve
do commisso, O allegar pobreza, ou faltas de di-
nheiro. (c) .

979 Em contrario, se os annos, em que dei-
- xou de pagar as pensões·, farão de esterilidade, e

as pensões quasi iguaes ás de um arrendamento: ou
se o foreiro, depois de colhidos os frutos ,_ sofreo
a perda delles por accidente ou por força maior:
ou se o foreiro era menor, e o seu tutor foi negli
gel\te: ou se o senhorio andava em litigio com ou
t~o sobre o dominio do prazo; e oubas semelhan
_tese (d)

980 Se o foreiro pagou parte do foro, e lhe
f~i aceito, entende-se ter o senhorio perdoado a
pena do commisso . (e) .

98 t Se o dominio util perdido por causa ao
commisso valer mais que as pensões devidas, o se

- nl10rio não poderá exigir estas, além do prazo que
consoli~ar• (f) .

982 Incorre tambem em commisso o foreiro ,

--_._----._--- -----.......---
(a) .-\Iv. del~de~faiodeI7gê noarl. final.
(b) Ord. L. 4•. T. 39' pr. No prazo Ecclesiastico dous annos bastão, cito

Urdo §. I. e::a. Mas é /Relhor que a Lei seja igual para todos.
(c) Codo de Pros~. t. p. T. 18. 3rt. 776. Aliler Lobão TI'. dos p,.a

101 §. 783.
(d) Cod..de Pruss. I. p. T. ,8. art. 759, 760. e 786. , Lobão TI'. dos-:

Praws §. 777. e ~ego

(e) Cito Cod. 3rt. 777' A Ord. L. 4. T. 39. §. I. é mais severa j exige
perdiio expresso do sen!Jorio.

(f) Vejo o Tom. I. art. 343. e 36 .. Confira-se Lobão TI'. dos Prazos §.
~~. o
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SECÇAÕ .,

se em vez' de bemfeitorisal' os prédios, os deterio-
rar, fazendo-os valer lllenos • (a) ,

983 Não poderá reputar-se deterioração o ar-'
r.ancamento 'de um olival, ou de uma vinha, se
por velhice já não derem esperanças de. melhora
mento, e aliás o terreno der mais lucro semeado
de cereaes. eb) .

984 Em regra, é necessario dólo ou culpa
larga. do emphyteuta nos actos ou omissões da de-
teriora'ção, para se incorrer a pena. (c) .

985 O senhorio quando veja que o foreiro
cO,meçar a estragar, ou a ser negligente nas repa
rações dos prédios, póde d'emandar-Ihe caução pe
las ruinas, que os ameação. ed)

986 Se eIle não der caução ,- e perseverar na
,sua má administração, póde requerer que cIle seja
expulso dos prédios. (e)

987 Incorre finalmente em commisso o forei
,1'0, se vende; ou alhear por titulo irrevogavel o
prazo, sem o participar ao senhorio, para este
preferir na compra, ou receber o respectivo lau-
de~nio. Cf) -.

Direitos e obrigações do Empltyteuta.

988' O emphyteuta, visto .que adquire o do-
r----------------------------------------------------------------_.••.••.•

. (a) Novel!. 120. Cap. 8, • L.?h~o t:i" dus Prazos §. 61[,.
. (b) Valasc. Canso 50,. Lobao Ib. ~. 619'

<C) A opinião dos DO. que a culpa leve é bastante I parece· muito rigorola.
Lobão ib. §. 6.6.

(d) Cod. de PruS.J. t. p. T. J8. -art. 797,
. (e) Cito Cod. art. 798.
(f) Vejo o art. 191. e sego supra.
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'numo util dos prédios do prazo, póde intentar as
acções,reaes, ou possessorias, como se' o dominio
fôra pleno. (a)

. 989 As acções uteis, que forem fundadas em
-di'reito do senhorio, v. gr. a acção para conjuntar
os prédios desmembrados sem autoridade deste, só
com procuração do senhorio podem ser intentadas
pelo foreiro , (h)
~ . swo E permittido ao emphyteuta tirar dos
bens do prazo todas as vantagens, que podér obter,
sem deteriorar .a sua substancia . ~ c)

,991 Bem assim fazer todas as alterações, e'
mudanças, que tenderem a melhorar o valor da
suhstancia dos bens (d) ,

992 As alteracões e mudancas tendentes a di
Lininuir o valor dos' bens, são-lhe prohibidas, e
p~dem dar lugar á acção de commisso. ( e)

993 O emphyteuta póde empenhar o seu do
'111inio util", in~ependente de licença do senhorio
directo. (f)

. , 994, Mas se o prazo vier a devolver-se ao se-
nhorio, este não é ohrigado ás dividas .ou emp~

nhos contraídos sem sua autoridade. (g)
995 Não será tamhem obrigado; n~ ·sobredi

ta hypothesi", a sofrer a servidão passiva, que o
emphyteuta impozesse nos bens do prazo, sêm con
sentimento üeIle senhorio. (h)

---_._-- ---,--------_._------
(a) L., I. §. I. , L. fino fI'. Si lIger I'ect.
(b) LoBiio Tr. dos Prazos §. 849.
(c)' €od. de Pruss I. p. 1'.•-8. art. 6.
(Ii) Cito Cod. art. 9. elo.• Valasc. Cons. 50•• Lobão ,upra §. 619'

e sego
{e) Vejo o àrt. 9S~. e seg~ supra.
(f) Cod. ôe Pruss. I. p. T. 18. 3rt. 7°7.• lobão T,. dos Prar,o$ S,'

1)1J6. N. e §. 845. .
(g) Cito .Co,d. 8rt. 7°8. ; e 7og•• Lobão ib. §. 846.
(b) Lobao lh, §. 840. eseg. '
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998 Podem pois os crédores do emphyteuta;
ainda que o prazo seja de vidas, fazer nelIe pe-.
nhora, tanto durante a sua vida, como por sua
morte, se os bens do prazo estiverem geral, ou
especialmente obrigados ao pagament9 dos seus
crédito~ Ca), e nãg houver outros b€ns. (

997 As vocacões de filhos e descendentes do
foreiro, ou seja para a successão, ou para a no
meação do prazo, nunca se devem entender esti
puladas com natureza de fideicommisso de familia,
de sorte que inhibão o emphyteuta actual de poder
vender ou alhear o prazo a estranhos, salva a pre
lação do senhorio. (b)

998 Além da obrigaç.ão que o emphyteuta
tem.de pagar o foro estipulado, é obrigado a con
servar os bens em bom estado, ~ tambem a fazer
bemfeitorias de melhoramento" "se estas forão es-
tipuladas. (c) . ,

999 Opagamento das fintas, e imp·osiçães·
prédiaes incumbe tambem ao emphyteuta. (d) .

. 1000 Porém quando o foro é equivalente á
renda de um arrendamento, o emphyteuta poderá
descontar ao senhorio aquelles encargos prédiaes ,
que costumão onerar os locadores dos prédios . (e)
I 100 I O emphyteuta deve. tambem pagar a:.
decima lançada ao foro do senhorio, descontando-o
lha quando lhe pagar o foro. (f)

-----.-----------...-..-.__..e
(8) Arg. da Ord. L. 3. T. 93. §. 3. Aliler Silva li Ord. L. 3. T. 86.-

§". 23. n. 89. _
(h) Pego 2. For. Cap. 10., Lobão TI'. dos Prazos §. 954 e sego
(c) Lobão ib. §. 60~. e sego
(d) L. '1. Cod. de Jur. Emph., Lohão supro §. 59~.
(e) Jul. Clar. §. Emphrteusis q. 46. , Lobão supro §. 602.
(I') Regim. de 9 de Maio de 1654. T. 3. §. 12. e 17'u.
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§.. 1 o

Do direito de nomear.

1002 O emphyteuta póde nomear o prazo de
nomeação, ou por acto entre vivos, ou por dispo
aicào de ultima vontade •• t 003 Nomeando-:-o em testamento; revogado
este fica revogada a nomeação: e annullad.o o tes
tamento, é nulla a nomeação. (a)

1004. Porém feita a noJil~ação como legado ,
ainda que o testamento venha a annuIlar-se quanto
á instituição, subsiste a nomeação nos casos em
que os legados subsistem (b)

1005 A instituicão de um universal herdeiro
-importa nomeação dos 'prazos do testador na pessoa
do dito herdeiro.. (c) '.

1006 A instituição ele muitos herdeiros, se
não são descendentes, ou ascendentes do testador,
importa nomeação de todos eIles em o prazo, salva
a obrigação de.o encabeçarem em um delles. Cd)

1007 Em contrario, se os herdeiros institui
dos são descendentes, ou ascendentes; ainda que
'O testador deixe a um destes, ou a estranho a sua
terça, o prazo não se entende nomeado, e succe
de neHe a pessoa, que deveria succeder abintesta-
00. (e)

1008 Quando a nomeação é feita por acto
entre vivos a titulo de dóte ou de doação, e o no
meante trespassa logo todo o direito, que tinha,

'--(a) Ord. L. 4. T. 37' §. 4. .
(h) Lobão Tr. dos Pra-:.os §. '120•• Restll. de 18. de Janeiro de .767'
(C) Ord. L. 4. T. 36. pr. .
(d) Ord. L. 4. T. j6. §. I.

Ce) Cito Ord. §. 3. .-
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em o nomeado; esta nomeação é irrevogavei ~ ain
da que o nomeante reservasse o usofruto durante a
sua vida. Ca)

1009 Se o nomeante não trespassou logo to
do o seu direito em o nomeado, attender-se-ha á
natureza do acto ou contrato; se este fôr revogavel,

'- será tambem revogavel a nomeação: e vice versa'. (b)
101O Por isso se o nomeante no acto de no- .

mear o prazo resalvou a faculdade de ~evogar a no
meação', se bem lhe parecesse ;- poderá revogal-a ,
ainda que trespassasse todo o direito que no prazo
tinha. (~ -

10 II A nomeação feita pelo marido á mu
lher, ou por ena ao marido -' é tambem revogavel,
como doação entre casados. (d)-

1012 A -superveniencia de filhos -' a ingrati
dão do nomeado, ou este não cumprir o que pro
metteo por lhe ser feita anomeação, são causas
justas para a poder revogar nos termos e na fórma~

pela qual o doador póde revogar a doação entre vi
vos. Ce)

1013 Nos casos em que a nomeação equivale
a uma doação entre vivos, se o usofl'uto do prazo
foi logo trespassado ao nomeado, póde-se annulIar
por falta de insinuação, se o prazo exceder o valor
da Lei das insinuações. (f)

1014 Todavia o successor do prazo deverá

----~--------------------_.
(a) Ord. L. 4. T. 37' §. I.
(b) Desideratul'. A cito Urd. pr. e §. 2. manda neste caso consultar a

providencia do aforamento, se dá podei- de nomear ao tempo da morte. 011
se nao falia em morte. Regra fundada em uma expressão as mais das vez.
Tabelliôa.

(c) Caldo ele Pot. eliti. Cap .•5. n. 6., Loblão TI'. dos Prazos §. 449.
(d) Ord,; L: 4. T. 65., Lobao supra §. 3,,3.
(e) Lobao lb. §. 452., 454. e 457'
(f) Resoi. de 10 de Novembro de 1775. , Lobão supra S. 398.

U. "
...
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.indemnisar. ao· nomeado a qual1tia; que sem insi
nuação era valiosa. (a)

1015 Se o nomeante reservou o usofruto em
.sua vida, a insinuação é desneeesariá, . ainda que
o lIlomeado seja pessoa esb:anha. (b)

r • 10t'6 A n01ueaçãoserá inofficiosa ~ . se o pai
ou mãi tendo filhos capazes de lhe succederem, no
mear o prazo em outra pessoa~' deixando os filhos
-sem meios de subsistencia. (c)

1017 A nomeação caducará, se eIla era re
vogavel, e se o nomeado morreo primeiro que o
nomeante, antes da nomeação ter surtido effeito. (d)

10 L8 Em contrario, nomeado o prazo irre
vogavelmente '- a pessoa nomeada o transmitte a seu
legitimo successor, ainda que morra primeiro que
o nomeante. (e)

]O19 A nomeação é nuHa, quando ou o no.
meante não podia nomear, ou o nomeado não era
.capaz de o ser.
. 1020 Quando o prazo foi concedido ao mari-
do e mulher .em 1.a e 2. a vidas, o conjuge., que'
primeiro fallec.er, não póde per si só fazer nomea
ção, porque o sobrevivo é a .2.a. vida, a q~em per..
tence o direito de nomear a 3. a (f)

)021 Se o prazo é do marido, e a mulher
não é vida, bem póde o marido nomeaI-o ainda
por acto entre vivos, sem consentimento da mu

. lher; resalvando o usofruto em quanto o matrimo
n~o perdurar. (g)
~--,------------- ------------~---------------~.-.~.-._---- ---._._--------

(a) Lobíío TI'. dos Prar.os §. "I ~.
(b) Vejo o art. Ilg. supra.
(c) Por paridade de razão do disposto uo art. IOI~. supra.
(d) Ord. L. 4. T. 57 §. 5.
(e) Lobão ib. §. 461. c seg.
(f) Ord. L 4. T. 37' §. 6. .
(~) Lobão TI'. do Prazos. §. 327'
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t 022 Outro tanto póde a mulher, se o pra
fôr seu; porque os conjuges são jguaes em direi..
tos, se a Lei não dispõe a desigualdade. (a)

J023 As pessoas ás quaes é vedado dispôr dOI
seus bens, não podem nomear os prazos, qlte ti
verem, salvo se a Lei as habilita para fazerem dis- .
posição de ultima vontade -' e nesta fôr feita a no
meação. (b)

1024 Ainda que o prazo fosse estipulado para
marido, e n~l1lher -' e um filho d'entre eIles, bem
poderá a 2. 3 vida nomear neto e~ vez de filho; ou
nomear pessoa estranha, se com isso não houver
fr!lude dos alimentos dos filhos e netos. ( c)

1025 Tamhem, ainda que o prazo mande·
,nomear pessoa da geração, ou da família, poderá
ser nomeada pessoa estranha: mórmente se o se
nhorio der auctoridade. (d)
. 1026 As restricções, que se encontrarem
n6~ prazos existentes, para sómente pod.erem ser
-nomeadas pessoai da geração ou da familia, enten-'
der-se-hão. estipuladas, não para adquirir dir~it()

ás pessoas desta família, mas para facilitar a devo
ção ao senhorio, por falta das pessoás, que podião
ser nomeadas. (e) .

1027 A exclusão de pessoas mais poderosas
que o foreiro, ao qual o prazo foi concedido, en
tender-se-ha sem effeito, quando a pessoa nomea-

. .

---------------------------
(3) Guerreir. TI'. '.l. L. 6. Cap. 'I. n. 113. Afiter Lobão TI'. dos Pra

zos ~. 3~g, e sego
(h) Lohão supra §. 30g. e sego
(c) Desideratul'. O contrario dispõe a Ord. L. 4. T. 37, §. 6. Maa

em quanto t'ldos os prazos não forem reduzidoi a prazos de nomeação livre.
SCl'iio sempre pomos ~c discordia.

(d) DesidelatuI'. E erro attribuir aos prazo i de geração a natureza de
fideicommissos. Lobão ib §. 305.

, (e) Pego For. Cap. lo. n. g4. e Cap. '28. n. 153.
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da der caução ao senhorio de lhe pagar o foro. no
devido tempo . (a) .

J028 Duas ou mais pessoas podem ser no
meadas em um só prazo. Se o senhorio consellte,
dividem-se os bens entre os nomeados; se não,
devem encabeçal-o êm um, e este é obrigado a dar 
a quota parte da estimação aõs outros. (b)

J029 A pessoa nomeada póde ser gravada
com encargos pelo nomeante; ou a nomeação seja
feita por contrato" ou por testamento: pois a no
meação é sempre um acto de liberalidade para com
o nomeado. ( c)

1030 Não póde porém o nomeante nomear
uma pessoa, e por morte desta substituir outra:
porque esta substituição prejudica aos direitos do-
minicaes. (d)' .

J031 A nomeação' feita em escritura pública,
ainda que seja revogavel., não póde ser revogada
sem outra .escritura; ou testamento. (e) ....

. 1032 1\'las a nomeação feita por escrito par·
ticular , sendo revogavel, .póde ser revogada por
outro escrito particular, ou por disposição compro
ovada ao menos por tres testemunhas (f)

1033 O emphyteuta que é a 3. a vida póde
nomear o direito de pedir a renovação do prazo ,
pelo mesmo modo e fÓl'ma -' pela qual poderia no
meaI-o, se fosse La ou ~.a vida J (g). .,
~------~----------------------------~-_.-

(o) Lobão TI'. dos P,a::.os §. 264. 266. N. e 360. N.
(h) Ord. L. 4.1'.97. § .25•• 'Valasc. Cons. ?I. n. II.
(c) Lobão Tr. dos'Praws §. 38'l.
(d) Lobão ib. §. 394.
(e) Ord. L. 4. T. 37' §. 3.
{f Ord. ibid.
(g) Pereil·. Du. I 'l8. Pinheir • .Disp. 7, Sect. :1. n. 33.
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Do direito de pedir a renovação.

)034 A equidade introduzio, que findo O

prazo. de vidas, e estando beneficiados os prédios
com a boa cultura dos emphyteutas, se presumis
se uma continuação do aforamento antecedent~ a
favor do successor da 3. a vida; e que o senhorio
fosse obrigado a fazer-lhe renovação do contrato
antecedente. (a)

J035 O senhorio secular 110 acto da renova
ção póde exigir augmento 'do foro,. segundo o Jui
zo de Louvados. (b) .

103 6 POl~ém aos Corpos de l\'Ião morta foi
prohibido augmentarem. os foro~ 110 acto de conce
derem a renovação dos prazos • (c)

. 1037 Por paridade de razão assi111 se deverá
observar nos prazos das Commendas e Ordens l\tli
litares, e nos da Universidade. (d)

10.'38 No acto da renovacão devem medir-se
e confrontar-se os prédios c~~ os confinantes ac
tllaes , . e reformar-se o prazo com as mesmas clau
sulas, e pelas vidas do antecedente, fazendo-se
disso escritura. (e)

1039 Porém convindo o senhorio e o novo
emphyteuta podem alterar as clausulas do prazo
anterior. (f)

(a) Orcl. L. 2. '1'. I. '. o., L. de 9 de ~etembro de 1709' S. :.t6., "Hel-
Io L. 3. T. n. §. 26.

(b) Caldo de Renov. q. 20. n. 2. , . Lobão 1'1'. dos Prazos §. t 176.
<C) L. de 4 de Julho de 1768., Alv. de 12 de Maio de 1769.
(d) Desideratw'. tI1ello L. 3. T. II. §. 13. O contrario determinárão a

Resolução de 30 de Dezembro de 1.76tl., Lei de 20 de Agosto de 1774. §. ~.,
eLeidoLo deJunhode 1787, Cap, 6.

(e) Assim se pratica.
(1') Lobão TI'. dos Prazos §. j 154.
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1040 Quando o senhorio é méro administra
dor -' ou usofrutuario, não póde receber luvas pe
la concessão da renovação, pena de millidade do
contrato. (a)

1041 O senhorio não tem o direito de grati
ficação: deve renovar o prazo ou á pessoa a quem
foi nomeado ou legado o di.reito de renovação, ou
á que succederia abintestado ao emphyteuta defun~

to, se \as vid~s ainda durassem . (h)
- J042 Se renovar a outra pessoa, o nomea-

do, ou o successor abintestado póde demal!dar o
senhorio no Juizo ~o 'seu foro, para fazer julgar
nulIa a renovação feita. (c) '_

)043 Este legitimo successor, a quem o di
reito da renovação compete ~ se o senhorio lha não
quer cQnceder, póde tambem demandai-o, para
que seja condemna~o a fazer-lha d.entro de um
mez, com a comnunaçãó de ;ficar a sentença ser
vindo de titulo da renovação. (d) ,

1044 riceversa, se a pessoa, a quem a reno~

vação deve ser concedida, differe por mais de um an
no impetrar a renovação, póde ser demanda.da pelo
senhorio; para que exiba os prédios, e se confron
tem de novo, e se faça o augmento de fOfo no caso,
P.111 que tenha lugar; com a comminação de se jul...
gar que renuncia os direitos de emphyteuta. (e)

)045 Em regra, qualquer foreiro é obrigado
a mostrar. ao senhorio os prédios gravados com o
foro; salvo se allegar e provar justa causa, que
faça presumir que elle os ignora. (f)

(a) Urdo L. 4. 'f. 41.
(b) Cald. de Renov. q. g. n. 13., Lobão TI'. dos P/azo §. tI 4.3.
CC) Lobão ib., Pego á Ord. L. J. T. fi. § 12. n. 707.
(d) Lobão ib. §. 1145. N., Cord. Dub. 3;. n. 37'-
(e) PinLleiro de E'mph. Disp. 7, ::ect. ?lo n. 48.
(I') t:ilva ti Ord. L. :1. T. 59' 'PI" n. 88. e 90. , Lobiío ib. §. 1'.44. efeg.



t 046 Se dolosaJ1lente ·OS não mostra, r6de
ser obrigado a sujeitar ao foro, que paga, prediQs
sufficientes para. a manutenção do foro. Ca)

104r São causas justas para o senhori«;l 4,e
Regar a renovação, se os emphyteutas antecedentes
ou não fizerão as bemfeitorias conyencionadas no
aforamento; ou fizerão deteriorações; ou fizerão
cousa pela qual incorrêrão na pena de commisso.
(b)

J048 .Á: renovação dos prazos não precisa de
tantas solemnidades, como o primeiro aforament9.
Os Prelados ou Beneficiados, os Commenqadores ,
e os Administradores de vinculos per ~i sós pode..yt
conceder ~s renovações, quando se ,não yerHique
ahatimento dos foros anteriores (c)

1049 As c''P-usulas duvidosas, ou omissas em
a renovação, interpretão-se, ou s,upprem'7-'se pelo
~mprazanlento antecedente. (d)

. 1050 Pela renovacão, e pela duração daa.su~

vlda.s nas pessoas dos cabeças do prazo, se reg)l,~

Ião os co-emphyteutas possuidores á face r O pra
zo. Ce)

J051 Estes co-emphyteutas são obrigado~ I~

çontribuir ao cabeça com a respectiva parte da des
pesa da védoria dos prédios, e da escritura da re.
.novaçã~: o senhorio é desQnerado de contribuir
para estas despesas o (f) .

1052 Os prazos perpetuos não se sellovão.
~as o ~en1iorio passados 5O annos depois que a t.·
._-------._-----------------------_.-._------.-...---------_.........•..••

(a) LoMo Tr. dos Prazos ~. n47. .
(h) Valasc. Canso 101. n. 5., Lobão supra §o 10650 e 10670
CC) Lobão ib. §. 1146. e seg., Alvo de 7 de Fevereiro ~. ''''ao. e ~I,.

de II de Agosto de t 800.
(d) Lobão Tr. dOI Prazos §o 1161.
Ce) Como accessorios gue se~em o principal. .
(C) Argo <til L. 180 fi. de Nego ge$!. V. Coei. Civo FraM• • rl. "2265-

~. .
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TI TULO XI.

Do contrato de S oéiedadg•

escritura foi feita, póde requerer refórma della ,
fa~endo nova medição dos prédios, e ~eclaração

dos p.ossuidores actuaes, edos confinantes moder
nos: de tudo isto se faz nova escritura confirmato
ria~da ~n~iga. (.a) .

t053 . Assim como ao proprietario'é licito re
querer divisão, quando a sua proprieda.de se acha
Dli~ta com a de outros; tambem lhe é permittido
communicar .todas, ou algumas de suas consas com
Ol\tras pessoas, em vista de obter maior lucro: . a
este contrato se chama Sociedade. (b)

1054. O objecto de.toda a sociedade deve ser
cóusa licita' e, honesta. Se fôr cousa criminosa'ou
torpe., o cont~ato não produz acção, n~l1l obriga
ção. civil. . (c)

1055 Cada socio deve entrar com dinheiro,
ou bens ~' .ou com' 'a sua industria e trabalho, ou
com todas estas cousas juntamente, con~ó1'me ajus
tarem: (d)

1056 A sociedade é universal, quando os
socios ajustão de metter em commum todos os seus
bens e agencias. .

1057 Se manifestão vontade de não só com
municar o uso reciproco dos bens ~ il1ás talubem a
!---------------------------------------.----------------

<a) Lobão TI'. dos Prazos §. 1069- a Cod. Civ. Franc. ·art. 2'263. mal'·
COU 'J8. an003.

(h) ardo L. 4. T. 44. pr.
<C) Cito ardo §. 3., L. 53., L. 57.' ir. Pro sacio.
Cd) Lo b. §. 1, lf., L. I. ~od. Pro socio.
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l)ropriedade d~lles, . o dominio e posse trespassa.
reciprocamente de uns para outros socio~, sem ~er

precisa aprehensão corporal. (a) .
1058 Desta especie de sociedade são viva

imagem os casamentos confórme o Costume do Rei-
no. (h) ,

1059 A sociedade .universal contrahída entre
outras pessoas, que não sejão os conjuges, só
mente se entende ser dos ganhos, e do uso dos
hens, sem translação reciproca do direio de pro
priedade dos com que cada um entra, quando so
bre isso não haja declaração explicita. (c)

. J060 Tamhem se não cOl1ullunicão entre so-
cios universaes os bens que cada qual vem "a adqui
rir por successão, herança, legado, ou doação ,
se por pacto expresso o não ajustárão. O contra
rio acontece contra os casados, confórme o Costu
me do Réino. (d)

. 1061 Para os s~'cios poderem convencÍonar a
c~mmunicação reciproca da propriedade de bens,
é preciso que sejão pessoas capazes de poder alhear
os ·seus,hens. Entre os conjuges não milita esta
Lei. Ce)

1062 Sociedade tacita~de todos os bens, com
translação reciproca de dominios, só entre conju
ges confórme o Costume do Reino póde ter lugar.

(f) A' d d . 1 '1063 SOCle a e partIcu ar e a em que se
--------------------

(3) Ord. L. 4. T. H. §. l., L. I., L. '1. fI'. Prosoci.o..
(b) l:1nber."ad.Pand. L. 17. T. 2. n. 3.
(c) L. 7, , L. 8. ff. Pro sacio, Cod. Civ. Franc. art. ,859'
(d) Guerreir. Tr. 2. L. 5. Cap. I. n. 22.; Cod. Civ. Franc. arf..

, 837,
(e) Guerreir. ib. n. 47" Felic. dc Societ. C. 4. n. 2.
(el Voet. L. 17. T. 2. n. 2., Lobão Tr. dos Di,.. e Obrigo reciproco ~.

788. e sego



- 172--

~otilmt.rÍ\iéão sómcnte eertas cousas; OU'O uso del
las, para ce o'.e dcterminado intento. (a)

1064 A communião, em que' duas ou mais
pessoas vem á caÍr por algum incidente, e sem
c ntr\lto entre eIles, v. gr. entre herdeíros ou le
gatarios , não merece o nome de sociedade. (b)

Direitos e obrigações dos Socios.

1065 A socieade comeca 'no dia do contrato;
se não ha pacto em contrario' Cc) .

106& .Cada um dos socios deve contribuir por
igual pa'ra os fundos da sociedade, se outra cousa
não ajustárão. (d)

1067 O socio moroso em entrar com o seu
contingente deve pagar juros de cinco por cent
desde o dia da móra. (e)

1068 Se por não entrar a temp9 com a sua
quota ~ tansar dan~no '. deve pagar perdas e int~
resses em 'lúgar do )uro. (f)

1069 O disposto nos dous· artig.os antecedeir
t s é applié8vel ao socio, que disttaÍr o dinheiro
da sociedade para seus usos partiéuI8re~. (g)

1070' ·Em regra, cada um dos-socios' , res
ponsavel pela culpa grave e leve. (h)- ......-._--,-------_.,...-_._--'-..

(a) L. 3. §. 2. , L. 51. §. 6. tr. Pro socio.
(b) L. 32. ff. eod.
CC) Cod. de Prllss. 1. p. T. 17. art. 188.
(d) JCit\ Cod. art. 18g.
(e) L. I. §. I. Ir. de USllr., Cod. Civ. Franc. art. 1846.
(f) L. 60. pr. fi'. Pro socio.
(~) Cito L. 6ô., Cod. Civ Frallc. art. 1846.
(11} L. 5'1. §. 2. ff. Pro sl)cio.
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1071 E é culpa o não cumprir o promettldo,
ou O' ser moroso em o cumprir. (a) .

J072 O socio, que por culpa causar uma per
(la'á sociedade, não se livra de a indemnisar, ain
da que prove ter-lhe dado lucro em outras cousas.

(b) O b' . d .107-3 s ens lDlmovel~ e "1m SOCIO em re.
gra só se entendem communicados á sociedade quan-'
to' 'ao uso:' bem assim os moveis, .excep~o quando
estes forão' estimados em certo valor equivalente ao
dinheiro ~ com que o dono deveria entrar. (c)

)074 Qualquer dos socios é obrigado a cuidar
pessoalmente dos interesses communs da sociedade,
quando o contrato outra cousa não regúla. (d)

1075 O regular o modo da adminil)tração per
tence a todos os 'socios conjuntamente. (e)

1076 Se uns são de um voto", outros de ou
tro, decide a maioria: e cada qual tem voto igual,
ainda que o seu contingente seja mais pequeno, se
o contrato 'Outra cousa não providenciar. (f)

10T7 Quando um só pelo contrato da associa
ção foi nomeado administrador, elle só póde fazer
os actos administrativos, como entender, ainda
que todos os outros sejão de voto contrario; sem
que por isto poss~o revog~r o estipulado no con
trato. (g)

1078 Mas quando a administração foi encar
regada a um só, por acto posterior ao contrato; a
------_.-----------------------

(a) Felic. de SocieC. Cap. 21. n. 90. 91.
(b) L. 23. §. I., L. 26. ff. Pr" sacio. ,
(c) Vinnio Selecto L. I. Cap. 54., Lauterbach. ad Pdlld. I L. 17' T.

!lo §. 16., Cad. Civ. Franc. ar~, 1851.
(d) Cod. de Prusl. I. p. T. '7' arte 206. '
(e)'Cit.{Cod. ib. arte 207. .
(O Cito Cod. ib. 8rt. 209" Arg. da L. 19. ff. Ad- municip. et im:ol.
(.1 Roto Gan. Dec. '4. n. 60., Cod. Civ. Fr. arte 1866.

,
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maioria dos socios póde tirar-lhe a administração,
do mesmo modo que o mandante póde revogar o
mandato. (a)

1079 Se a administração foi encarregada a
dous ou mais socios, sem declaração de que um
nada pod.eria fazer sem o outro, cada um per si só
póde fazer os actos administrativos como melhor
entender. (h) J • \ •

1080 Mas se houve determinação ~ que um
dos administradores nada poderia fazer sem o ou
tro; ~m só nada póde, ainda que o companheiro
esteja absente~· ou impedido. (c) . .

1081 O socio administrador não póde com
metter ou ceder a outro a administração, sem ap-
provação dos membros da sociedade. (d) .

. J082 Socio algum não póde intrometter para
a sociedade um estranho; póde sim dar quinhão na
sua parte da sociedade a e.sse estranho. ( e)

1083 Os contr~tos feitos pelo administrador'
em nome da sociedade obrigão os outros membros,
cada um pro rata, reputado o contrahente como
procurador de todos. (f) .

)084 E1l1 contrario ~ os contratos feit~s pelo
administi'ador em seu nome, só a elle obrigão: to
~avia será responsavel aos companheiros, se con
tratou para si só em fraúde da sociedade. (g)

,

--..-.-------------------------. .

(a) Cod. Civ. Franc. ib., Arg. da L. Ir. §. 2. jf. de I'lst. act.
(b) Arouca á L. 2. §. I. de Rer. div. n. 195., L. 2&., §. I. fI'. de

Adm. et per. luto •
(c) Stryk Uso Mod. L. ''J. T. 2. §. 30. , Cod. Civ. Fran.:. arl{. 1858.
(d) Olea de Ces. juro T. 5. q. 5. n. 2. , Cito Cod. art. 18til.
(e) L. 19" L. 20. ff. Pro sacio.
(f) Vo~t. L. 17•.T. 2. II. 15., Cad. de Pruss. J, l?' T. 17. art; 1131.
(1;) Fehc. de Saciei. Cap. 50. n. 2. I Slryk Uso lUod. L. 17. T. 2. §.

·~8.
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]085 m dos socios não contrahentes não
póde ser démandado in solidum por terceiro; salvo'
se no contrato da sociedade foi concedida ao admi
nistrador a faculdade de contraÍr cum solidarieda
de dos companheiros. (a)

1086 O socio, que não contraÍo com terceiro,
livra-se da obrigação para com este, ced~ndo;..lhe

o seu capital na sociedade: o socio contrahente
não se livra -' ainda que lhe queira fazer tal ceden
cia. (b)

. 1087 Quando no contrato se não ajustou a
parte que cada um ha de ter no lucro, entende-se
que todos os socios terão partes iguaes, se os ca
pitáes foreni iguaes, e todos empregarem o seu
trabalho ou industria. ( c)

J088 Se um socio entrou com o capital, e
outro com trabalho ou industria sómente, serão
tanibem iguaes no lucro, se oprimeiro não pozer
tra,balho algum. (d)

J089 Se todos os socios concorrerem com
traballlO ou industria, .mas com capitáes desiguaes,
na falta d'ajuste metade dos lucros reparte-se por
cabeças, e metade á proporção dos capitáes. (e)

1090 Se se estipulou a parte que cada um ha
de ter no lucro, e não se declarou a que ha de ter na
perda, a parte do lucro regida a da perda, e vice
versa. (f) .

1091 O socio,. que foi isento de entrar com

----------------~--------------~-.~-~--
(a) Cod. Civ. Franc. art. 186'l., Voet. Liv. 17' T. ~. n. l~.
(h) 'Voet. ib. n. 15. Aliter Aronca á L. 'lo §. \. de ReI'. div. n. 193.
(C) L. 29. ff. Pro s~cid, Ord. L: 4. T. 44. §. 9. 4
(d) Gom. 2 Va:r. Cap. 5. n. S., Felic. Cap. IS. n. 45.
Ce) Felic de Saciet. Cap. J5. n. 41.
(f) §. 3. Jnsl. de Saciet.



~f76-

c pitaI pará a sociedade, "não 1~m pal'te na perda
do mesmo capital, salvo se ho»ve ajuste. (a)

J092 Em tal caso a perda deste socio COB8i~

te na privação do lucro, que esperava do seu tra-
balho, com que contribuío. (b) .

1093 Quando ao socio J que entra sómente
com a sua industria, não foi designada a 'part~ ,
que ha de ter no lucra; entende-se que tera parte
igual á do so.cio de menor capital. (c)

1094 _O ajuste J ·que um socio sofrerá a perda
toda, e outro, terá tod.o ó lucro, é nul1o. (d)

1095 Tambem é nulio o pacto, flue um le
vantal'á o seu capital em salvo, ainda qqe a socie
dade dê perda. (e)

)096 Póde porém ajustar-se, que o SOClO 111

dustrioso terá maior parte nQ lucro, do que o so~

cio c_apitalista: ou que terá dua~ partes no lucro,
.e na perda uma só: .ou que. não terá parte na per
da do capital. (f)

J097 Tambem se pódé ajustar, que certa e
determinada pessoa julgará a pinte que c(,\da um ha
de ter na perda ou ganho; e o seu arhitramento
deve ser seguido. (g) .

1098 ti lucro ou perda computa-se, fazendo
dêducção dos capitaes, dos gastos da administra
ção J e das dividas passivas; o sobejo é lucro, a
falta é perda. (h)
~-......·-. w • • • ~••••••__•••_ .••__•••__._._••

(a) Felic. Cap. 16. Fachin. Canil'. jllr. L. ~. Cap. 94. I Cod. de Prusf.
I. p. T. 17. art. 256.

(b) Felic. ib. n. 5., Cad. de Pruss. ib. art. ,57' .
(c) Cod. de Pruss. ib. art. ~53. I Cad. Civ. Fr. art. 18S3••
<~) Ord. L. 4· T. 44· §. 9. '
<e) Arg. da Ord. L..4. r. 69' I Cardoso vbo --- Societaa ••- n. 4.
(r) §. ~. Ins. de Saciei.(f L. 76. I 78. e 79. ff. Pro socio.
( ) Cod. de Pruss. ,1. p. T. 17- art. 24(.



.
109 Aq~illo , que um socio adquirio por

meios illioitos ou deshonestos, não entra em com
munfão .: mas se o adquirente o metteo em com
mum, não póde depois reclamai-o por seu. (a)

J1ÓO Cada um dos socios é obrigado a dar
conta do que administrou da sociedade: se um só
foi o'administrador, este·só as deve dar. (b)

I J0'1 Se o administrador falleceo antes de dar
contas, seus herdeiros as devem dar. '(c)

110.2 Cada um dos interessados póde pedir
contas, quando o julgar cõnveniente; e pedir ba-
lanço de seis em seis mezes. (d) .

1103 Os gastos de viagens, e outros que pre
cisos fossem ao administrador para a agencia do
negocio, devem ser-lhe abonados . (e) .

1J04 As pqrcellas verosimeis, mas de diffi
cil prova, por serem de quantias miudas, deveráêi
abonar-se ao administrador pelo seu juramento só
mente. (f)

J105 As perdas, que o administrador tevé'
nos seus bens, causadas immediatamente pelos ne
gocios da sociedade, devem tambem ser-lhe indem-
nisada. (g) . . .

1106 Em contrario, as perdas causadas pela
culpa do administrador, ou de outro socio, devem
ser indemnisadas pelo causador. (h)

1107' Quando as contas exigem· exames.de li-

-------------------------~------~---~~--.
(a) Lo 53. II'. Pro sacio, Ord. L. 4. T. 44, §. 3.
(h) Felic. de Soe. Cap 57' n. I., Cad. Pruss. supro art. ~u9'
(el L. 35. ff. Pro sacio.
(d) Guerreh'. de Rat. red. L. 6. Cap. 4. n. ~4.
(e) L. 5~. §. 15. ff. PIO sacio, Ord. L. 4. T. 44. §. fi.

(f) Felic. Cap. 38. 11. la., Cad. de Pruss. supro art. ~~o.(t) L. 51. §. 4. ff. Pro sacio, Cad. de Pruss. 1. p. T. J7: art. ~~7'
( ) L. 47. §. J., L, 48., L. 49" L. ~. §. 1. fi. Pro sacio.

. X.
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vros, ou tem complicações, que fazem necessaria
a intervenção de peritos para seu apuro, o Juiz
mesmo ex oflicio p.óde. ma~dar ~ que as partes se
louvem para aquelle ·fim. Ca) .
. . t t08 O Codigo' Commercial determina mais.
amplamente. os direitos e obrigações das sociedades

. de commerclO. Ch)

Da dissoluÇão da sociedade.
T

1109 A sociedade dissolve-se, 1 o fiúdo que
seja o tempo, pelo qual foi ajustada: 2 o consu
mado que seja o negocio, para o qual foi C01'1 tra
hida: 3 o extincta a cousa que fazia objecto della :
4 ~ pela morte natural ou éivil de !1Ul dos socios :
5 o pela renuncia de um ou mais socios. (c)

II JO Quando não foi marcado o tempo, que
a sociedade ha de durar, entende-se que durará
em quanto os socios viverem, e a não renuncia-
rem. Cd)

] I 1J Se·.a sociedade versaya sobre negocio
de uma duração limitada, entende-se ajustado,
que elIa acabará concluido que s ja- o negbcio . Ce)

t 112 Uma sociedade limitada a ce'rto tempo,
ou a certo negocio, não se entende prorogada-,
sem haver escritura, ou escrito de prorogação. (f)

I 11.'3 Se a cousa, com que um socio devia
...~._---------- ---------------------------.------------- ---------------

(a) Felic. de Soe. Cap. 38. n. 44., Guerreir. de Rat. red. L. 5. Cap.,g.
(b) Vejo Cod. Conzmerc. Porto art. 5~t:i. e sego post: haec scripta yisus.
(c) Coú. Civ. Franc. art. J865., Bohemer ad Pand. L. 17' T. 'l. n.

'lJ., 'l8., 30., e 31 •.
(d) §. 4. [nst. de Saciei. ~

(e) L. 65. §. 10. 11'. Pro soeio, §. 6, Inst. lle Societ.
(f) Cod. Civ. Franc. art. 1866.
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entrar na sociedade, pereceo antes de entrar com.
ella, está desfeita a sociedade; mas o perecimen
to posterior não a desfaz. (a)

1114 Se a propriedade da .cousa de um socio
foi communicada á sociedade, o perecimento della
é por conta da sociedade: se foi çommunicado só
mente o uso da cousa, o perecimento é por conta.
do dono.- (h) - . -

) 11 5 A deterioração da cousa no uso da so
ciedade deve ser indemnisa.da ao dono pela caixa
da sociedade ~ _(c)

) J16 E valido o pacto, que ainda que um
dos socios falleça_, a sociedade continuará entre os
socios, que viros ficaFem. (d) -

J1)7 Se o objecto da sociedade foi uma ren
da tomada por certos annos, e antes de fiádarem
um socio moneo, seus herdeiros são obrigados a per
severar no contrato até findar o arrendamento. Ce),

I J 18 A sociedade por tempo limitado não
póde renunciar-se antes, salvo havendo causa jus
ta para o poder fazer: a que é por tempo ilJimitado
póde renunciar-se, quando algum dos socios o jul
gar opportuno. (f)

] I) 9 São causas justas para poder renunciar
a sociedade, 1 o se o renunciante é encarregado
de emprego público incompativel com eIla: 2 o se
lhe não é cumprida alguma condição, com que
entrou: 3 o se algum dos companheiros for de coo"

(a) L. 58. §. I., L. 63. §. 10. ff. Pro socio.
(b) Brunnem. á L. I. Cod. Pro socio I Stryk Uso Mod. "L. 17. T. 2.

§. '9,
(c) Cod. Civ. Franc. art. 1851.
(d) Ord. L. 4. T. H. §. 4.
(e) Pacion. de Locat. Cap. 6., n. 7, I Guerreir: TI'. 2. L. 6. Cap. 9'

n. 4'1.-
(I Ord. L. li. T. 44. §: 5., Cod. Civ. Franc. art. 1869.

X. II



-f80-

dição tão aspera, que seja insofrivel: 4 o se Jhe
:sobreveio molestia, que o inhabiJita para os nego
cios da sociedade, e outros semelhantes. (a)

1120 A renuncia deve ser feita em boa lé, e
em tempo opportuno.

] 121 Reputa...,se obrar com má fé ~ renunci
ante, provando-se que o seu intento é apropria-se
dos lucros, e fugir ás perdas, que devem ser com
muns. (h)

1122 A renuncia é feita fóra de tempo, se
está começad;l uma empreza, e importa que ella
seja levada ao fim. (c)

S E C ç A Õ I.

Da sociedade ti cerca d'animaes •

t t 23 Ê uma especie de sociedade, se o do
no de certos ani~aes os dá a outro para os guardar e
tratar, com o ajuste de este ter me~ade, ou outra
quota. parte na perda ou ganho. (d)

Il24 A estimação que se da aos anímaes no
começo' do contrato, não transfere domínio algum
~o tomador; serve de fixar a base sobre a qual se
ha de ver, se ha ganho ou perda. (e)

11 ~5 Por tanto se os animaes morrem sem
culpa do tomador, a perda é por conta do dono;

...-------------.-----~-~_._---~--------------------------_._.- ...----_.~.
(3) Urdo L. 4. 'r. 44. §. H • Cod. Civ. Frallc. art. t87"
(h) Cil. Ord. §, ó. e 7, , Cad. Civ. Franc. arte 1870.
(c) Cod. Civ. Franc. ib ,
(d) L. 52. §. ?lo fI'. Pro sacio, L. 18. §. 1. fi'. de Praescr. verb" Ú.

9. Cod. de Pac/is.
(e) L, 13. §. fi'. de PraescI'. lJerb., Pacion. de Local. Cap. '12. n. 34.,

todo Civ. Franc. arl. 1805.
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o tomador perde o trabalho que teve com elles.
(a)

l J~6 Se um rebanho é dado com este con
trato, as, cábeças mortas por caso fortuito devem
ser substituidas por outras tantas crias; e pr.een...

. chido o numero, sobre as restantes se computa o
-ganho ou perda. (b)

11:27 A prova do caso fortuito incumbe ao
tomador dos animaes: o -dono destes deverá pro
vaI', qu'e da parte daquelle houve culpa, se quizer
que elle lhe· indemnise o caso fortuito culposo.
{c)

1128 É illicito o pacto, que a perda total
dos animaes, acontecida sem culpa do toul8.dor,
-Berá toda p0t: conta deste. (d)

J'I29 E tambem invalido o pado., que o to
mador terá maior parte na perda., do.que no ga
n110. (e)

1130 Bem assim é nullo O' ajuste, que o do
no do gado levant:u·á em salvo certo numero de ca
heças} ou ellas nasção ou não, ou êllas vingueth ,
-ou morl'ão. (f)
~ 1181 Em falta de ajuste os estercos, os lei-
tes., e os ~rabalhos} que fizerem os animaes, per
tencem ao tomador. As lãas e as crias são por via
de regra partidas a meio. (g)

-.'""!-!"'""-~"""-"-----:--'------------~

(a) 8runnem. á L. 51. ir. Pro sacio, Cod. Civ. "Pr. art. ,8ro.
(b) Arg. da L. 68. S. 9" L. 6g. e. L. 10. Lf. de USrif., Cod. Ci.,.

Franc. art. .810. r .

(c) f<'elic. :de Societ. Cap. 25. n. 48., Coo. Civ. Franc. arl. 1808.
(d) Cito Cod. art. 1811., Guerreir. Tr. 2. L. ,. Cap. 9.. 11. 27'
(e) Cito Cgd. Franc. arl.•811".
(f) Ord. L. 4. T.69'

'((,1) Cito Cod. Franc. 8rt. 18n. Vejo Duranton Dr. Franc. Toml"1.
0\ 274.
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1134 Mas o dono dos animaes ainda antes
póde requerer dissolução do contrato, se o toma
dor os tratar mal, ou se não cumprir as ou tras
clausulas do ajuste. ( c)

·1135 No fim do contràto faz-se nova estima
ção .dos animaes: o dono póde tirar as cabeças que
preenchão. a primeira avaluação, a~ restantes são
partidas confórm~ o ajuste. (d)

1136 Se o gado então existente não preenche
a primeira avaluação, o dono toma-o no seu valor,
e póde pedir metade da perda ao tomador. (e) -

t 137 Mas se o gado na verdade recebeo au
gmento intrinseco nas mãos do tomador, porém a
guerra ou a paz superveliiente lhe fez perder no
mercado a estimação, que tinha antes, odono
não poderá pedir indemnisação ao tomador. (f)

t f 32 O tomador do'"gado não póde dispôr de
caheçás algumas do rebanho, nem ainda das crias.,
sem consentimento do dono: não póde tambem-fa
ler. a tosquia da lãa, sem lhe dar parte. O dono
não póde tambem .vender animaes alguns da socie
dade, sem consentimento do tomador. {a)

1.1 33 Não se tendo ajustado o tempo da du
ração deste contrato, nem havendo costume do paiz
qu~ o regule, entender-se-ha que durará um anno.
(h)

---------- =:=.;:_:-.==~-==:-.:__:.-=--
(a) C~d. Civ. Franc. art. IBI~.

(b) O ~it. Cad. Franc. art. IB15. marca tres annos; mas parece muito:
om aono é au:lliciente para experimentar o bom ou máo trato. que o tomador
dos aoimaes lhesdá.' .

CC) Cito Cad. Franc. arte IBI6., Arg. da Ord. L. 4. T. t'l4. §. 8.
(d) Cito Cod. Franc. art. 1817' ,
(e) Cit Cad. Franc. art. ib.
(f) DesideratUl·. No fim da guerra peninsular os bois. que antes custavão

40 moedas, vierão a valer só vinte ou meDOS: e muitos criadores ficáriio
IJ'fuinados, por causa deSla baixa. q;lC sc devc reputar um caso fortuilo.
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Do Juro.

TI TULO XII.

) )88 É uma. vantagem do ptoprietario do di...
dinheiro, o poder ceder o uso delle por certo inte
resse, a que'se dá o nome de juro. (à)

II 39 O juro não póde exceder a' cinco por
cento em cada anno, se o ç,apitalista, que empres
ta o dinheiro, tem direito de cobrar o capital a to-
do o tempo. (h) .

) J40 Se o capital ficar perdido no fim de uma
vida, póde o capitalista exigir o juro de dez por
cento por anno; e de oito por cento, se ficar per- .
dido no.fim de duas vidas. (c)

1141 ·Entre Commerciantes é admittido o ju
ro annual de seis por cento, ou meio por cento ca
da mez. (d)

J142 Se o dinheiro é dado a risco para com
mereio maritimo., é licita a estipulação de toda e
qualquer .quantia de juro, como as partes concor
darem, sem perigo de usura. ( e)

) 143 Tamhem é licito ajustar um juro tão
forte, que no fim de certos annos estejão pagos os
juros, e amortisado o capital. Tal é o juro de sete
por ceRto, no fi~l de 22 annós; ou o de oito por
cento, no fim de 20 annos. (f) .

-----------------
(8) Alv. de :l?! de Maio de 1668., Alv. de 17 de Janeiro, e Alv. de 6 de

Agosto ~e 175'].
, (h) Clt. Alv. •

(C) A.lv. de 'lJ de Maio de 16g8. Este contlato aleatorio é mui pouco usa-
do entre nós: em J5 aunos de pratica nunca se me offereceo exemplo;

(d) Cod. Commel'c. a.t. 281.
(e) Alv. se ~ de lIiarco de 1810.
(f) Alv. de '1'1 de J unh" de 1763., §. '., Slork Econom. Pato L. 3.

Cap. 9. Tom. r. pago 337'
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I J-4-4 Não se poderáõ pedir juros accuml;lla
dos de mais 4e cinco annos. (a)

I J45 E repróvade o anatocislDo, isto é, o
, pacto, que os juros vencidos accresceráõ ao capi

tal), c fi:caráõ a vencer juro tambem. (b)
).) 46 Porém na refórma de escritura ou e. .

crito ila divida bem podem os juros vencidos ajun
tat-se ao capital." e o devedor obrigar-se a pagar
ju~s de toda a somma. (c)

1147 9 contrato de Juro é essencialmente r
mivel, ainda que tenha o nome de perpetu@.
(~) -

1148 O crédor de dinheiro a juro não é ád
luittido a, demandar quantia que exceda a dez mi
reis, sem mostrar que está manifesta,da no Livx,
da Decima. Ce) .

.t 149 Os Tabelliães mesmos são obrigado.s (a
mandar annualmente ao Superintendente da Deci
ma uma rel~ção das escrituràs de juro , . de que S6

deva decima , pena de responsabilidade. (f)'

----.-..........-_--------
c.) DesüJerqLur. Vej. o Tom. ,. arte ,~28. Pela L. 10. Cod. dll USUI'.

era permittido cobl8r de juros OUll'O tanto como o capital Mello b. I., T. j~

§. 9·
(h) L. 28. Cod. de Usarls. t L. 28. ff. de Re jlldlcata.
Cc) Lobão Add. a Mello L. 1.1'.8. §. 14., Cod. de Prus,. I. p. T.f\

II. arte 81g.
(d) Cod. Civ. Franc. arte 19"., Alv. de 23 ele Ma.io de 16g8.
Ce) ·Alv. de II. de Maio de Ino. §. 4.
(fl Cito (\.1,_ S 1., Resol. de 12 de J~nho de 1770. S- I. e 2.
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Dos Censos.

t 150 Quando um proprietario,tran~fere a ou
tro todo o dominio do seu prédio, reservando para
si uma certa pensão, ou quota dos frutos, que o
dito prédio produzir: este <::ontrato se ch.ama censo
reservativo. (a) .

I J51 Este contrato é licito; sómente poderá
ser arguido de lesivo, mas não de usurario. eh) .

I J52 Se o possuidor do prédio censitico ~

sentir gravado, póde desonerur-se restituindo-o ao I

senhorio censoista. \ c) "
I I 53 Desta natureza censoaria são os prédioi,

que pelos Foraes reformados no reinado do Senhor
Rei D. Manoel pagão foros, se destes não ha pra
zos, nem circunstancias que demonstrem a nature-
za emphyteutica. (d) ~ .

1154 Censo consignativo é. o cOI)trato, em
que se ajusta, que o possuidor de um prédio paga
rá pelos rendimentos deIle certas medidas de frutos
a outro, que lhe deu certa quantia de dinheiro por
cada medida.

1155 Este çontrato é. da. mesma natureza,
que o emprestimo de dinheiro a juro, só. com a
diffe.rença de se pagar ao capitalista o' interesse em
frutos, e não em dinheiro • (e), . ..

(a) Alv. de ,6 de Janeiro de '773. §. 3. 1
(b) Cyriac. Canlr. :15g. D. '7. eseq.
(c) L. II., L••3. Cod. de Omni agro des., Perez iII Cod. L. II. To

58. n. Ig.• Caràoso vbü --- Census --- n. :16. in Add. Olea de Cess. juro
T. I. q. I. n. 7(j.

(d) Cabo I. p. Dec. 15i., Carvalho de Testam. p. 4. Cap. I. n. 114.
~J~. e:115.~ Portug. de Don. L. 3. Cap. 43. n. 'J7' .

5
(e) AI,.. de ~3 oe Maio de 16g8., Alv. de Jij de Janeiro de 1Jq!. §. 3.-

. e 6. .

Z.~
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1156 Ainda que o censuario, que ha de pa
gar as medidas, tome o nome de vendedor, e o
censoista, que as ha de receber, o de comprador
qellas; esta simulação de nome não altéra a natu-
reza do contrato. (a) ,

1157 Se os frutos estipulados como interesse
do dinheiro "mutuado, no tempo do contrato equi
valião ao juro legal; depois augmentárão de valor~
o mutuante deve descontar no seu capital o excesso
do valor dos frut.os ao juro legal. (b)

1158 Este censo não póde ser irremível, por
que é opposto á boa razão o pacto, em que se es
tipule não poder o devedor remir a sua divida,
quando possa . (c) _

1159 Não apparecendo o instrumento, pelo
qual foi constituido o cep.so ~ nem constando o ca
pital que por elle foi dado, deve fazer-se arbitra
mento por louvados, com respeito ao tempo do
contrato, e costume do paiz, e pelo que arbitra
rem se póde fazer a remissão. (d)

t t 60 Deste contrato não se deve siza, porque
o nome de compra ~ com que o vestírão os moralis-
tas antigos, para illudir as Leis contra as usuras,
é fantastico: deverá porém manifestar -se no Livro
das Decimas, nos casos e pela fórma que o de.ve
ser o dinheiro dado a juro. (e)

--~------~--------------------------~--(a) Cit Alv. de 16 de Jan. de 1773. §. 3•• btryk, Uso Mod, L. ~.
T. I. §. 4. Duranton Dr. Franc. Tom. I']. n. 608. .

(b) til. Alv. de 16 de Jan. §. 6. e 7' Esta Lei só concedeo indulgencia aos
censos estabelecidos antes do Afv. de '13 de :Maio de 16g8.

Cc) Assim se infere do Alv. de :13 de Maio de 1698.; e positivamente a
Bulia -- Cum onus -. do anno de 15g6 cOpiada por Pinheiro TI'. de CeRI.
Disp. 2., Cod: Civ. Franc. art. 19l1.

(a) ~bão TI'. dos Oells. S. 35. -
(e) E con.equencia do disposto no art. 1156. dli/er Lima de. Gabei. Cap.

1 4 Glos. 3. n. 34.
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- 1161 Se o capitalista quizer cobrar o dinhei
ro que deo pelas medidas do censo, póde-o fazer ,
do mesmo modo que o capitalista de dinheiro ajuro
o póde demandar. (a)

iii 041il&08

TITULO XIlI.

Do~ En.tprestimos.'

I J62 O proprietario de huma cou5a, assim
como se póde utilisar della para augmentar a sua
fortuna ~ tamhem póde servir-se deIla para actos de .
heneficencia -' dando-a, ou emprestando-a.

O emprestimo gratuito de cousa, que se não
consomme com o uso, chama-se commodato: se a
cousa é consummivel com o uso, chama-se mutuo.

_ 881

.s E C ç A Õ I.

Do Commodato.~

I i 63 Aquelle que empresta uma cousa para
USO, conserva o dominio e posse deIla, mesmo es
tando eIla nas mãos do conuriodatario. (h)

I J64 Se o commodatario pedio a cousa para
determinado uso; não póde variar o uso, aliás é
responsavel por perdas e interesses . (c)

o

.~----,--------

(a) Outra consequencia do art. u56. Vejo Ensaio sobre a natureza do Cen
so Consignativo. O Cad. Civ. Fr. art. 1912. e 1913. só.permilte ao t::api
talisla exigir o dinheiro em Ires casos.

(b) L. 8. ff. Commodat., Ord. L. 4" 'f. 53. §. I.

(c) L. 5. §. 8. ff. Commod., L. 40. ir. de Furtis.
. Z., •
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I J65 Se foi pedida para uso indetermlnado ,
e não se declarou quanto tempo poderia o commo
datario usar della ~ entende-se que poderá usar
pelo tempo e modo que seja rasoavel. (.a)

1166 Se ao commodante sobreveio necessi
dade imprevista da sua consa, póde repetil-a ainda
antes do commodatario ter feito o uso rasoavel ,
que podéra fazer. (b) .

1167 Se o commodante sem necessidade fal
tou com a cousa, que prometteo empre'star, é res
pOllsavel pelo -damno, que ao c~mmodatario possa
provi.' 'dessa falta. ( c)

1168 Se o commodante sabendo que a sua
cousa era incapaz do uso, para o qual lhe foi pe

. dida, não descobre o d€fe~~o della , é responsavel
pelo damno que o commod!;\tario sofrer por ignorar
o vicio da cO~lsa.. (d) -':... '.

1J69 E da essencia do emprestimo o ser gra
tuito: havend~ estipulação de paga". não é empresti
mo -' mas aluguel. (e)

J170 O commodatario deve ter summo cui
dado da cousa emprestada ~ e é responsavel pel<!
damno, que ella sofrer, se for originado de cul
pa stla, aind!:\ que levissima.· (f)

1171 E responsavel tambem pelo damno ou
descaminho da r.ousa, causado pelo mensageiro
que mandou levai-a, ou trazeI-a; salvo se este era
fiel, e idoneo para o intento. (g)

.....--_.-.-._--- ---------------------••-----~.-••••__••--.---_•••_--_._.*
(8) L. 17, §. ~. fr. Commod.
(b) Arg. da Ord. L. 4. T. 24. pr. , Cod. Civ. F,anc. arf••88g.
<C) Cito L. 17, §. :i. ir, Commod.
(d) L. J8. §. 3. H'. eod,
(e) Ord. L. 4. T. 5:>. PI'.
(f) Cito Urd. §. ".
{IJ Cit. oro. S. fll
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1172 Não responde porém pelo caso fortui~o,

salvo nos casos geraes de todos os contratos. (a)
II 73, A despesa, que o commôdatario fez

com a cousa, para fazer uso deIla, é por'sua con
ta: outra qualquer despesa extraordinaria póde de-
mandaI-a ao commandante. (b) . -

1174 Por esta deS}Jesa extraordinaria p6de
reter a' cousa na sua mão até ser indemnisado: mas
não a póde reter com o pretexto de ser sua, ou de
um terceiro • (c) .

11 75 Se muitas pessoas juntamente pedirão
emprestada uma cousa indivisivel, cada um in so
lidum póde ser delllandado pela restituição della.
(d)

1176 Se os herdeiros do commodatario forem '
muitos, aqüeIle,· que em seu poder tiver a C8Usa

emprestada, tambem póde ser demandado in soli
dum. (e)

II.

Do Mutuo.

f 177 Se a cO{lsa emprestada é uso consumi
vel, comoJ acontece no pão, vinho, azeite, ou
mesmo dinheiro., o mutuatario logo que. a recehe
fica correndo o risco da perda, ou da deterioração
della, ainda que a perda aconteça por caso fortui
to sem culpa sua. (f)

) 178 O mutuatario' .é pois obrigado a resti
(a) Urdo L. 4. T. [)3. §. 3. e 4. Vejo o Tom. 10 acto 'H3. e 'H4.
(h) L••8. §. 2. II'. Commod.
(c) Ord. L. 4. T.54. pr.
(d) L. S. §. 15. fi~ l:ommod.
{e) L. ;,. §. 3. /f. eod.
(f) Ord. ln 4. T. 50. pr., S. ~.. Inst. Qui;. moà. l'ec~ntr. uoJig.
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tuit ao mutuante não a COl)sa mesmissima, que l'e
ceheo de empr.estimo, mas sim outro tanto peso ,
medida, ou TIantia da mesma especie e bondade. (a)

I J79 (}uando não foi declarado o tempo, em
.que o mutuatario ha de restituir outro tanto como
recebeo, entende-se estipulado um praso rasoavel
Gonfórme as Circunstancias . (h)

J180 O mutuatario de pão não póde ser obri
gado a daI-o em especie, se não sendo-lhe deman
dado até o dia 15 de Agosto seguinte ao contrato .:
nã~ sendo demandado até então, será obrigado a
-pagaI-o a dinheiro ~ pelo maior preço que teve
desd~ o contrato até o dito dia. (c)

I J81 O vinho e outros generos mutuados de
vem. serllagos pelo preço, que tiverão no lugar e
tempo, em que o pagamento devêra sel,' feito. (d)
_ 1182 O dinheiro emprestado, não ,sendo pa-
ga no tempo promettido, sómente vence juros,
desde que é demandado judicialmente (e): porém
eutre mutuante e mutuario commerciantes vence-os
desde a móra, se a devida é certa e liquida. (f)

1183 O emprestimo de dinheiro a fil408 fami
lias de qualquer sexo, que estiverem debaixo do
patrio poder" não produz acção civil, ou seja
contra o devedor, ou contra seus fiadores. (g)

1184 O mesmo é se o dinheiro lhes foi dado
a juro; ou lhes forão dados frutos' para o filho fa
miLias reduzir a dinheiro. (h)

(a) Ord. L. 4. T. 50. pr.
(h) Cito Ord. §. I.
(C) ola L. 4. T. 20.
Cd) L. 22. ff. de Reb. cred., Cod. Civ. Fran.:. art. 1903.
Ce) Cito Cod. Franc. 8rt. 1904., Slryk Us.1l1od. L. 12. T. I· S. 10.
(f) Cod. Commel'c. Porto 8rt. '289,
(g) Ord. L. 4. T. 50. §. 2.
(h) L. 7, S. ~. e 9. tr. .Ad SC/lat. Cans, ."'laced.
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1J85 Esta Lei não tem applicação ao filho'fil
.milas commerciante, ou caixeiro de seu pài • (a)

1186 Tambem é valido o emprestim~ ao filho
familias absente do pai, consistindo na mesada que
o pai lhe costumava dar, a qual por acas() foi re.:-
tardada. (b) -

.1 1S7 Finalmente é valido, provando o muttl
ante, que o emprestimo foi feito com approvação
do pai, ou com ratific~ção do pai: ou que o filhó
mutuario empregou utilmente o dinheiro empres
tado. (c)

] ) 88 A escritura ou escrito de confissão de
11m emprestimo póde ser reclamada pelo confiten
te, ou por seus herdeiros, ou fiadores, em 60 dias
depois da sua data. (d)

t t 89 Esta reclamação deve ser judicialmente
notificada áquelle, a favor de quem a confissão foi
feita: então incumbe a este o provar que realmen
te tinha emprestado a quantia confessada, e po
de-o provar 'por testemunhas, ainda que a quantia
seja grande. l e)

1190 Se o crédor não prova, a confissão é
julgada nuUa. Se provar o emprestimo, a senten
ça, que julga boa a confissão, condemna ao mes
mo tempo o devedor reclamante. (f)

. ] ] 91 A reclamação não produz o effeito de
transferir a prova ao reclamado, se o reclamante

.çomeçou já a pagar a divida confessada; ou se por
----- , --.-_· • .........b1~

(8) Cit Ord. L. 4. 1'. 50. §. 3.
(b) Cito Ord. §. 4. .
(c) L. 7. §. 1:1. e 15., L. '7' tr., Lo 2. Cad. Ad Senaf. Cons. MtU:ed.
Cd) Ord. L. 4. T. 5,. pr. oS. 5., L. 14. Cad. deNon.rm'1l.pe,•.
Ce) Cito Ord. §. I. e 7'
(f) Cito Ord. §. 4.



TITULO XIV.

Dos Empenhos.

1196' 'A faculdade de empenhar as nossas
cousas á 'segnrança das ohrigacões, que contraí
mos, é uma das grandes vantagens do direito de
propriedade .

~.~2~

outro modo ratificou a ~ua confissão depois do ado.
em que ella foi feita. (a) ,
. I )92 Sendo ahsente o crédor, ou esconden-

do-se, para lhe não ser notificada a reclamação, .
o'protesto judicial do reclamante feito no termo dos
60 dias J e sufficiente para" lhe conservar o seu. di-
reito. (h) .

)) 93 Passados os 60 dias o devedor, que
.quizer reclamar a confissão do emprestimo, deve
provar com citação da parte, que realmente não
recebêra o confessado. Se a quantia exigir prova

-.literal, deverá provaI-o por contra letra. (c)
1J94 O que fica dito desde o art. )) 88 é ap

plicavel, quando <> emprestimo foi confessado com
estipulação de juros: applicavel tambem ao espo
.so, ou ao marido ~ que confessou ter' recebido o
dote. (d)

1195 O crédor porém que passou quitação do
.capital t ou dos juros sem os receber nesse acto,
tem" só~ente trinta dias para reclamar a sua quita-
ção. Ce). l. •

...-...__.._--•....•.............-----..._----•...................••••••••
(a) Ord. L••• 4. T. 5,. 5. 'l. I L. 4. Cod. tU NOll 4u11I. peco
(b) CII. Ord. .
(C) Cito Ord. §. 6.
(d) L. 14. §. I., L. 16. C.d. d, /fOTl num. pmlTl,., P.rel iII Cad. L.

4. T. 30. o. 5.
Ql) L. 14-- i- !h COO, eod.
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. 1197 Se o devedor de uma obrigação entre,.
ga ao crédór uma cousa moveI, para lhe servir de
garantia do cumprimento da obrigação, este con-
trato é o de penhor. (a) ,

I J98 Se a cousa entregue ao crédor produz
rendimentos, e éstes lhe são cedidos pata encontro
do capital, ou dos juros da divi.da, temos o penhor
anticretico. (b)

JJg9 Se a'cousa empehhada_é immovel, ~

fica em poder do devedor, este contrato teín o no
me de hypotheca. (c) ...- -.'

S'ECÇAÔ ~

Do Penhor.

1200' O dôno da cousa moveI a~sim como p6
de dal-a em penhor, póde tambem einprestal-a a
outro, para que este ache dinheiro so'bre aquelle
penhor. (d) . .

t 20 t O crédor pignoraticio adquire direito de
prefereficia a outros quaesquer crédores no valor
do penhor. (e) .' .

1202 Se ou por facto dó devedor, Oll por
defeitos da cousa empenhada J o penhor'ou a 11 
potheca vem a naó ser segü-rança iaoneá dã diviaa "
o crédor tem direito de pedir melhor penhor, ou

(3) L. 9. ~. 2. ff. de Pi«nor!Zl. acto
(h) L. 11., §. I. ff. de Pign. ti lIrp.
(c) I•. 9. §. 2. fi'. de Pignor. acto
(d) L. 20. , L. 21. ff. de Pignr. acto
(e/ Mend. I. p. L. 3. Ca'p. 21. o. 58. ,

S. t. D. a. , Cedo Civ. FraM. art. OJo73.

...,-

Barbosa (fOrd. ~ 3. T. 9t.';. ,

Y.
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aliás. p9de démandal' o que I, e. é devido sem demó
ra. (a)

1203 Caso seja uuHa a obrigação, ou divida,
a cuja segurança foi dado o penhor ou llypotheca ,
é nullo tambem este contrato accessorio " e'o pe
nhor deverá ~er restituido a seu dono. (b) ,

1204 E licito ajustar, que o çrédor poderá
vender o penhor extrajudicialmente, se a divida
lhe hão for paga no devido tempo. (c)

, f 205 Na falta de tal aj uste o penhor sómen.-
te póde ser vendido judicialmente, citadõ o deve
dor para ver fazer a venda, ou para remir, se qui
zer. (d)

1206 Esta mesma citação é necessaria, quan
do se não marcou o tempo, em que o devedor de
verá pagar a divida. ( e ) .

] 207: Até o acto da venda -póde o- devedor
remir o pellllOr, ainda que tenhão decorrido mais
de trinta annos," desde que elle está na mão do
crédor. (f)

) 208 Póde porém ajustar-se, que se o deve':
dor não pagar até certo tempo, o crédor ficará
,com o penhor pelo valor, em que fôr avaluado por
Louvados. ,(g)

1209 E comtudo illicito o ajuste, que o cré-

............... _..._~--_. ~-_.-._. __.-.~._-------_._--. --------....--..
(a) $tryk Us. Mod. L. 13. T. 7, §. 18., Cod. Pnm. I. p. T. :lO-. •

art. 4\1.
(h) L. '2~ ff. Quae res pign oblig. nonpos., Ord. L. 4. T. 48. §. I.
Cc) 1:.. 3. §. t. Cad. de Jur. dom. inzp. ,.Ord. 1.,;. 3. T. 78. §. ,-
(ti) L. ,., L. 9. Cad. de Dislr. pign., l\loraes de E:l:ec. L. I. Cap 4.

'S- i. n. 13. .
(e) L. 3. §. I. Cad. de Jur. do,m. imp. , Vinnio ao §. I. Inst. Quib ali·

'en. líut. n. 3.
. (f) L. ~. God. Deb. vendo pig,/l: imp. 11M pOSSo , v.oet L.• 5. T. 7, o.

6•• 'Hu~r tUl Pand. L. :lo. 1.: 9. n. 11.
(g) L 19. ~, 9. fI'. de fign; el hyp., Urdo L. 4. T. 56. pr.
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dor ficará com o penhor, independente 4ea~a
ção alguma, ou pela avaluação, que o mesmo cri-
dor fizer. ( a) ..
I 121 O O devedor não póde pedir: o seu'pehhor
antes de remir toda a divida, e juros estipulados;
e sem pagar as despesas neéessal'ias ou uteia, que.
o crédor tiver feito para conservação do mesmo~pe-

ilhor. (h) . ,\
1211 Sendo muitos os penhores de uma'di

vida, não póde 4} devedor remir um delIes, pa
gando à divida pro rata, salvo se o crédor conaen-
til'. (c) , .

_ )212 Tamhem ainda que sejão' muitos os her~
.deiros do devedor, um deIles não póde remir a sua
parte da divida, e pedir a sua parte do pen~o.r .di
visivel. l\las póde pagar toda a divida, e rtftlir

,todo o penhor, dando caução de'entregar aGi c.
herdeiros os seus quinhões, quando remirem.
(d) '.' ,

12 f 3 AquêIle, que rime o penhor, ;fica ipso
jure subrogado nos direit'os do crédor, sem neCeBe-
sidade de cedencia expressa. (e)' .' .

12 t 4 O crédor deve ter tanto cuidado nO P'"
nhor, como um vigilante pai d~ fllp1ilia~ usa' CÓJD

.as suas oousas; é por' isso responsavel até pela cul--
pa leve. (f) .

12 I5 Se o penhor pereceo por caso fortuito ,
ou rouho, a perda é por conta do devedor; • sem

, emhargo de' o perder,- deve pagar a divida. (g)
_ _------------------------------------~_._ _.-....•.- ~._y- ..

(8) Ord. L. 4. T. 56. PI'. e §. J. .

(b) 1:: 8. pr: e §. 5. ff. de Pignol'. acto .'
, CC) L. 19. fi'. de Pign. et Itrp .

. (d) L. 8. §. :lo ff. dê Piglt. act., Lo r. Cad. de Licit. pign.
(e) L. 3., L. 4. Cad. de f!is qui in prior. credo Zoc• .f1U.
(f) L. 13. §. J., L. 14. fi. de Pigllor. acto
(g) §. fin. Inst• .Qllib. mod. re contl'. oblig.



. I fi I fi .fl.orém ao crédor incumbe provar que o
'Penhor pereceo por caso fortuito, sem culpa sua. (a)

t 217 O crédor póde querelar de furto ,se o
penhor lhe foi furtado, ou por 'terceJro, ou pelo
proprio dono. (b) ._
. 1i'18 Se o devedo~ furtou uma cousa, e de-
pois a emp8lihou; ou se com dólo empenhou esta
nho por prata, o crédor póde querelar eIle por
~~.~ ..

1.2J9 O crédor não póde serTir-se do penhor
para seus usos ~ se isto 'lhe não foi permittido o
contrato: aliás commette uma especie de furto .I

-que o 'J!esponsabiliza a perdas e damnos. (d)
1220 Se o 'crédor mesmo empenhar o penbor.,

no qual só tinha o direito pignoratício; quando o
.dono do penhor remir a sua divida, .fica extincto o
direito pignoraticio do. segundo crédor, e este deve
restituir o penhor. (e) -

. 1221 . Tambem se extingue o direito pignol!8:.-
ticio, se o crédor consente na venda, ou alheação
do penhor, sem resalvar o seu direito. (f)

1222 A offerta do pagafilento da divida não
b~ta para~perimir o direito" pignoraticio : êm con
trario, o deposito da mesma ·divida. {g)
. 1223 €1omtudo a oIferta do' pagamento da di-
vida é bastante para suspender a venda eminen e

. enhoF', se o devedor se offerecer apagar em
24 horas. <,h)

• (&) L. li~ Coo. de Pign. act.
(h) L. 12. §. ~. ff. iIe Furtis.
(c) L. 16. ~. I •• L. 36. ff. de Pign. uI. I Ord. L. &. T. 65.
(d) L. 54. li: de Furtis. '·0 '\ •

(e) L. 40. §.~: de. Pign. ~,t .. I ~. ~. Ced.• Si pignus pjgnori daI. $;1.
(f) L. 4. §. a. ir. QUI/,; mpd. Plgli. pel "r.P' solvo .
(~) L. 6.. L. 19; Cad. de- U$úrÍl. <

eh) L, 5. Co~. de DMr. pign., Ord. l, ~. T. ,80. ~: ~.

J.
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1224 Não chegando. o' preço do penhor judi
cialmente vendido para inteiro pagamento da divi
da; bem póde o crédor demandar o resto ao deve
dor, ou a seu fiador. (a)

)225 Se nãe ha quem queira comprar o pe
nhor, o crédor póde requerer ao Juiz, que lho
adjudique (ouvido o devedor) com. o abatimento
da Lei das Execuções. (b)

J226 Não póde ser obrigado o crédor a abrir
mão do penhor, para a~eitar outro, que o deve- _
dor queira substituir. (c) .

1227 Paga a d.ivida, o crédor não póde de
negar a entrega do penhor, sob pretexto o deve
,dor não ser dono dellé, se este lho entregou'. (d)

)228 Porém ainda que esteja pago da, divida
do penhor, póde reter este, até que o devedor
.lhe pague outra divida que esteja a dever-lhe. (e)

J229 Se o penhor vendido produzio mai6r
valor que o dá divida, o excedente deve ser entre-
gue ao devedor. (f) . .

1230 Se o penhor foi injustamente alheado
'pelo crédor, póde o devedor reivindicaI-o. (g) .

1231 O crédor, que vende o penhor, não é
responsaveI á evicção, salvo, se se obrigou.a ella ~

~ ou se fez a venda com dólo. (h)

------_.---,---------------------
(a) L. 'lS. 'fI". de Reb. credo t L 3. Cod. de Di.str. pign.
(b) Groennewe~ in God. L. S. T. 34. .
(C) Pinel. á L. 2. Cod. de Rest:. vend. p. 'lo ·Cap. J. II. 'lI., -Voet L.

'lO. T. 6. n. 11. I .

(d) L. 2'l. §. '1. fI". de Pign. acto , Arg. da Ord. L. 4. T. 54. S. 3.
(e) L. uno Cod. Etiam ob chirogl'. peCUll. _

(f) L. 'l4. §. 'lo ff. de Pign. acto
(g) L. 'l., L: 4. Cod. Si vendo pign. agat.
(h) L. J J, S. 16. Ir. de Áct. empt., Lo 'lo Cod. Credo eYict. pi~n. non

4eb. .
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S E C ç A Õ II.

Do Penhor anticretico.

J232 O pénhor de bens immoveis, á seme
lança da hypotheca ,. sómellte póde ser constitUldo
por escritura pública • (a)

J233 Ainda que se, convencione que os ren
dimentos do prédio dado .em .penhor ficaráõ ao cré
dor em satisfação dos j tiros da divida; 'é o crédor
obrigado a desçontar no capital o ~xcesso de rendi
mentos, se o houver. (b)' J

1234 O crédor é mesmo responsavel pelos
rendimentos que podéJ'a receber, e não recebeo
por culpa sua; bem como pelas deteriorações, que
fizer n~ préd~o empenhado. (c) .

. 1235. E obrigado tambem a dar contas dos
·rendimentos: e quando .pelo liquido. delles esteja
.pago .do proprio e juros deye restituir o prédio ao
devedor. (d)

]236 A decima e outros encargos prédiaes
são pagos pelo crédor, e abatidos nos rendimen
·tos. (e)

1237 O crédor póde dar de arrendamento o
prédio do penhor anticretico. (f)

1238 Se fôr turbado na fruição do prédio,

--~----------------------------------~-----

• (a2 Arp" da L. de .'10 de J unho de 1774. §. 33., Cqd. Civ. Franc. arl'
'l08:J., L;od. de Pruss. I. p. T. 70 8rt. 100.

(h) L. 8. tr. ln quió. causo pign. lJelhyp. taco cOlftr. I ~iegger. JU& Ec-
eles. 4. p. §. 365., Mello' L. 3..T. 14. §. 19. . .

(C) L. 3., L. 7., L. 12. Cod. de Pt'gnor. acto
(d) L. 1 , L. 2., L.3. Cod. eod., Stryk L. 13. T. ,. §. 4'
(e) L. 6. Cod. de Pign. et hyp.
(f) L, 1 I. §. 1., L.23, /T. de Pign. et h:rp.
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1240 Só então, e não antes, se deve pagar
siza do penhor anticretico. Cc) .

1241 Quando os rendimentos do prédio anti
cretico são incertos, póde estipula....-se uma quan
tia certa, a qual o crédor hade encontrar nos juros
<,la divida, independente de dar contas. Cd)

. 1242 :l'las para' este contrato ser feito sem
suspeita de usurario, deve .preceçler Ull;la avaluação
dos rendimentos por peritos juramentadós. (e) .

1243 Ainda que tal avaluação não tenha ha-
_vido, não se poderá julgar usurél:rio o contrato,
provando-se que os rendimentos incertos não ex
_cedem uma terça parte da quantia do juro, que a
divida vence. (f)

1244 Nos prazos ha isto de singular,; sé o
'e'mphyteuta empenha o prazo ao senhorio, em

quanto lhe não pagar uma divida, póde o senho
rio colher todos os rendimentos, excedão ou não

antes de estar pago, pôde intentar ás acções pos
sessorias . (a)

J239 Ainda que o devedor não pague a di
vida no ten;lpo convencionado, não póde o crédor
apropriar-se do prédio, sem que tenha antes re
querido a adjudicação judicial, com citação do de-

_vedor para pagar e remir, ou para a adj uclicação •
(h)

--------------------~------~~------------------------_.
(a) Maced. Dcc. 6~., Silva ri Ord. L. 3. T. 48. ad RubI'. 11. 34.';\ L. '

It. ~. 1. fI'. de Pign. et hJ'p. concedia a acção injactum.
(b) Cod. Civ. Franc. art. ~088., Cad. de Pruss. I. p. T. 20. art.

197, -e 198.
(c) Lima de Gabe!. Cap. I. glos. 3. n. ~o6 ..
(d) Stryk Crult•. Contr. Sect. 2. Cap. 4. §. ?l7', Lobão Add. a lI1ello

L. I. T. IL §. ~o. pago 317' I

(e) O Cod. de Pruss . .. p. T. 20. art. 227' exige apprúvação do Juiz,
com conhecimento de causa. -.

(I') Cito Cod. de Pruss. art. 231.
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ao juro da divida: entretanto não póde O senho
rio vencer os foros do mesmo prazo. (a)

S E C ç A. Õ 111.

,Da Hypotheca.

1245 Ainda que os bens de cada um sejão
os garantes das obrigações, que seu dono contráe ,
esta garantia não tem effeito, se os bens são adqui
ridos por terceiro sem fraude: para que este seja
responsavel ás obrigações de quem os alheou, é
que foi introduzido o direito hypothecario.

]246 Ha obrigações, ás quaes a Lei me~1l1a

determina que fiquem obrigados hypothecariamen
te os bens do devedor; esta é a hypotheca legal.

1247 A hypotheca legal é privilegiada, quan
do em concurso a Lei lhe dá preferencia a outras
hypothecas anteriores" Se lha não dá, é hypõ
theca.legal simples.- (b)

1248 Quando a hypotheca é effeito da con
venção das partes, é convencional. Se o devedor
obriga uma, ou outra propriedade sómente, é hy
potheca especial: se obriga todos os seús bens em
geral, é hypotheca geral.

1249 Póde porém o devedor obrigar simul
taneamente todos os seus bens em geral, e espe
cialmente . alguns ~ 'sem que a hypotheca especial
derogue a geral, (c) -

1250 E bastante que um devedor em escritu
ra p{lblica obrigue sua pessoa e bens ao cump.ri

Cal Urdo L. ~. T. 67' ~. 6., Cap. 1. X. de Feudis, Lobão Aara
Mello L. I. T. 8. §. 'lo. pago 3'11. L

(b) L. 32. {l'. de lleb. auct. judo pOSSo

(c) L. '2. II'. Qui pote ln pign.
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mento de uma ohrigação; para se subentender a
hypotheca geral. - la) ~

1251 A escritura pública é sempre nec~ssa

para a validade da hypotheca convencional.'

] .252 Os Escritos particulares de pessoas qua
lificadas sómente podem constitnir hypotheca, se
forem escrevidos perante um Tabellião, e- tres
testemunhas, dando o Tahellião fé disso no reco
·nhecimeuto.- (c)

]253 _Para o proprietario de uma cousa a po
der hypothecar, é preciso que seja pessoa habil
para a poder alhear. (d) .

]254 Se alguem hypothecou cousa alheia,
-mas depois veio a ser senhor deIla, o dominio 811-

- pervenie,nte valida a hyp~theca, desde o acto da
sua adquisição . (e)

. 1255 Em outro lugar se disse, em qu,e casos
é valida a hypoth~ca feita pelo marido;, sem con-
sentimento da mulher. (f) .

]256 O tutor ou curador não póde hypothe
cal' os bens dos seus administradores;, sem appro
'vação do Conselho de familia, (g)

1257 O usofrutuario bem póde hypothecar O
seu usdfruto;, porque é proprietario deIle. (h)
. 1258 Os bens das -Igrejas e Mosteiros não
'podem ~er hypothecados:, empenhados ou vendi.

-----------------------------------.
(a) 9. Cod. Quae res pif{n. oblig. pOSSo

(b) Lei de ~o de Junbo de 177" §.33.
(C) Cito Lei de ~o de Junbo §. ?l3.
(d) L. 2., L. 4. Cod. Si alieno res pigll. dato sil.
(e) L. 5. Cod. eod., Hubel'. acl Palld. L. 20. T. 3. n. 4.
(f) Vejo o Tom. 2 o arte 405. e sego
(g) L 22. Cod. de Ad. lut., Decret. de 18 de Maio de 185~. art•••
(h) L. II. S. 2. II'. de Pign. et hrp.

AA.
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40s, sem licença Regia: e 'póde-se proceder cri
minalmente contra os infractores • (a)

1259 Em regra, as cousas que não pod~m

ser alheadas, não podem ser hypothecadas • (h)
) .260 Se algum com dólo hypotheca bens

inalienaveis, ou' beps já obrigados a outra divida,
não chegando o valor deIles para segurança de, am
bas, commette uma burla-, pela qual as Leis man
dão proceder criminalmente. Cc)

J261 Os Officios públicos, os Soldos Milita
res, os Ordelwdos de ~iinistros e Empregados pú
blicos, e as soldadas de gente do mar ~ assim eomo
não podem ser penhorados, tambem não podem
ser hypothecados. (d) -
. J26.2 Em geral, a l1ypotheca. ~e bens moveis
não tem effeito. Se, passão ás mãos de terceiro,
passão sem onus hypothecario. (e) .

1263 Tambem a hypothe'ca geral de bens
nunca se entende comprehender os vestidos, e
moveis do devedor. Cf)

1264 As dividas activas bem podem ser hy
pothecadas. (g)

J265 Não só o devedor, ou seu fiador, mas
ainda um terceiro póde hypothecar seus bens á 0

brigação alheia. (h)

-_.---------~--------------------
(a) Ord. L. I. T. 65. §. 62.• e L. 2. T. ~4.
(b) L. I. §. 2. ff. Quaerespign.velhrp.oblig.n.poss.
(c) L. 36, §. I. ff. de Pign. ei acl., Ord. L. ~. T. 65.

, (d) Lei de 21 de Outubro de 1763. §. 13., Lei de '7 de Janeiro de 1,66.
Lei de 6 de Março de 1775. Lei de 25 de Janeiro de '777 I Lei de'lo de Mar

'co de ,,,8 .
• (e) Voet L. 20. 'f. I. n••3., Cod. Civ. Franc. art. 2119. I Cad. do
Pruss. I. p. '.r. '20. art. 390'

(f) L. 6., L. ,. ff. de Pign. et hyp.
(gJ L. 18.• ~. de Pign ~cl., L. 4. Cod. Qune res pign. ob/ig.
(I}) L, 5. §. 1m. lf. cte P'g/I. et ltJ'P'



- Hypothecas pl'ivilegiacla~.

1.266 Aquelles, que tem dominio c'm alguns
hens, que se achão em poder de \Ull. devedor pe
nhorado em todos os seus bens, preferem a todos
os outros crédores -' porque. podem reivindicar ca-
da um a sua cousa. (a) .

J.267 Se a reivindicação já não póde ter lu
gar, porque o devedor adquirio o dominio da cou
sa, a Lei concede privilegio ao vendedor de bens,
que não chegou a receber o preço, de requerer o
seu pagamento pelo producto da arrematação desses
mesmos bens. (b)

)268 O mesmo pl'evilegio é concedido áquelle
que emprestou dinheiro para compra de certos bens;
constando da escritura do emprestimo, que foi to
mado com este destino, e verificando-ie depois a
compra, e arrel11ataç~o que foi feita em execução
contra o comprador. (c) .

] .269 Os que ve.ndêrão moveis ~ados, em
quantq estes não estão confundidos com outros taes
do comprador, tem no valor delles -' quando ven
didos forem, privilegio igual aos que emprestárão
dinheiro para os comprar. (d)

J270 O dote consistente em fazendas dadas'
ao marido em certa estimação, que importe ven-

-----------------.-------
(a) L. 24. §. 2. ff. de Reb. aucl. judo poss., L. r. Cod de Privil.fisl1.~

BrunDem. de GoncU/'s. credo Cap. 5. §. 5. .
(h) L. ':I~. {f~ de Haered. vet acto veml., Domat L. 5' 'r. I. Sect. 5.

8rt. 4., Cod. Civ. Franc. 8rt. 2103. , . •

(C) Lei de 20 de Junho de 1774. §. 37" L. 7' Cod. Qui pai. in pign. _
Cd) Alv. de 15 de Maio 'de 17'i6. §. I.. Lobão Tr. das Execuc~es S·

580. Vejo Cod. Gommerc. art. 911. 912. e 12'19. nú.

AA. *



da; se forão vendidas, tem _a mulher preferencia
no preço a quaesquer crédores do 111arido. 'Ca)

127) Se' o dote foi dado em dinheiro, e es
tiver confundido, a mulher tem hypotheca legal
nos bens do marido; mas não tem preferencia aos.
crédores hypothecarios anteriores. (h)

1272 Os co-herdeiros pelas garantias dos seus
lotes, e pelas tornas', que tem a haver de outros
para serem inteirados; tem privilegio nos bens de
raiz da herança, que a estes l~erdeiros forão adju-
dicados. (c) . .

]273 Aquelle, que concorl'eo com materiaes
ou com dinheiro para fazer eu reedificar algum edi
licio, ou navio; ou para reduzir a cultura algum
prédio, tem privilegio no valor das bemfeitorias a
todos os crédores hypothecarios anteriores, do mes
mo prédio. (d)

1274 Este privilegio é extensivo aos mestres
e operarios, que trabalhárão nas sobreditas beín
feitorias. Ce)

1275 O locadO!: de um prédio frutifero, ~ o
senhorio de ,um prazo ou censo, pela renda ou foro
tem privilegio nos frutos do mesmo prédio a todos
os outros crédóres, ainda que hypothecarios. (f)

1276 O l~cador de casas pelo aluguel tem

••••••••••~•••••~_•••- ••a •••·_.__._•••_ ••••••_ ••__._••••• ••••••••~•••wr •••

(a) Lili de ~o de Junho de '774. §. 4-0. .
. {h) Arg. a contrario sensu d.o l1obredilo §. 40. A/vier L. no. S, I. Cad.
Qui pot. ÍI. pign., Lobão supra. §. 5~'l. . . .

(c) Brunnem. de Concurso Cap. :l. §. ~I. , Cod. CIV. Frnn.:. art. 2103.
e')109" Domat. L. 3. T. ~. Not. posto Preathb.

(d) Lei de 20 de Junho de 177~' §. 34. 35. e 36. I L. ~5. 1f. de Rei.
ered., L. 34. íf. de Reb. auel. Jud. posso

(e) Domat. L. 3. T. I. ~ect. 5. art. 9,) Lobão 1"1'. das Exec. §. 568. e
575:, Cod. Civ. F,ane. arl. ~103.

(f) Lei de :10 de Junho ele 1;174. §. '38.) L. 7' Lr. ln quib. pu pigll;
~elltYr. tru;, contr.
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]281 A Fazenda Nacional pelas Decimas e
outros encargos prediaes tem no producto' dos
prédios 'privilegio igual aos dos outros senhorios :

.
prIvilegio no valor dos trastes, que o inquilino ou
subinquilino nellas tiver recolhido, a outros cré
dores quaesquer. (a)

]277 Semelhantemente, o que emprestou a
semente para semear o campo é igualado ao loca
dor do mesmo ~ampo no valor dos frutos. E o es
talajadeiro pelos gastos da estalagem ou hospedaria
é igualado ao locador de casas no valor das trastes
recolhidos na estalagem. (b)

1278 O crédor de fretes, ou de carretos dos
bens á praça, ou ao mercado, para serem vendi
dos J tem privilegio no valor das mercancias , p~

los ditos fretes ou carretos a quaesquer outros cré
dores. (c)

J279 A Justiça, ~u o Exequente, que pro
llloveo a venda dos bens em leilão, para haver es
tas custas, tem em concurso preferencia a todos os
crédores. (d)' . .

1280 Eln geral, todos os crédores que COln

os seus créditos ~ ou fizerão existir os bens do con
curso? ou osbeneficiárão e salvárão, tem privile
gio aos outros ainda que hypothecarios anteriores.
(e)

(a) AIv. ue '24 de J~Iho ,de 1'93. §. '2•• L. ~l. ir. ln quib. causo pigflõ
vel J,yp. taco cOfltr. t Silva a Ord. L. '24.T. ~3. §. 3. n. '2f1.

d») Cod. Civ. Franc. 3rt. '210'" Lobito TT. das Exec. S. 5,'2.
(c) Lei de '20 de Junho de 17;4. §. 39" L. 6. pr. §. I. '2. fi'. Qui pot.

in pign., Lobão supro S. 590'
(d) L. 71. lf. Ad Leg. Fale .• L.' fino §. Cod. de JUT. delib., Cod.

Civ. Frt1.nc. art. 2101., Cod. Comm. Porto art. 1239.
(e) L. 6. {l',. L. 7' Cod. Qui pot. in pign., Domal. L, 3. T. I. Secl.

5. art. II.
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não' assim pela Decima do maneio, que é encargo
pessoal. (a) ,

]282 A Fazenda Nacional tem tambem· nos
bens dos Contratadores , Rendeiros, Thesoureiros
e Recebedores privilegio de preferencia aos crédo
res, qae sómente . tiverem hypotheca geral ante
rior; não a~sim. se'a hypotheca anterior fôr espe
cial. (b)

1283 Quanto ás dividas de penas ~ commis
.sos J não tem preferellcía alguma aos crédores an
teriores, ainda que sejão simplesmente chirogra
farios. (c)

1284 Assim se o réo condempado não tiver
bens sufficientes para pagar a divida, e a Dizima
da Chancellaria; primeiro será pago o crédor que
o demandou..(d)

- 1285 Os 'crédores da despesa do enterro do
devedor, sendo s~m luxo, costumão tambem ser
privilegiados, e preceder a outros quaesquer cré-
dores. Ce) .

] 286 Igual privilegio se estende aos crédores.
da despesa da ultima molestia; e ás soldadas dos
criados do aDI10 corrente. (f)

_ ••• • __ •• •••••••••__••••__ M•••__ •••••••••••_ ••_._._._ ••_. _

(a) L. L Cod. ln quib. causo pig. veZ hyp. taco I Oomal L. 3. TI I.
~eel. 5. art. '15. I Brunnem. de Concurso crul. Cap. 5. S. J J.

(11) Lei de '1'1 de Dez. de 1761. Tit. 3. §. 14. I Domal supro BIt. 'ç. e :lO.
CC) L. 17' lf. deJur.fisc., L. uu. Cod. dePoeTl.fisc.
(d) Reg. de 16 de Fev. de 1589' das Dir.imas §. JS.
Ce) L. 14. §. I. ff. de Relig. el wmpt.fil/l.) Cod Civ. FrRTlc. art.

:llol., Cad. Comm. Porto art. n3g.
(f) ~il. C"d. F/'(/Tlc. ib.) Cad. Commerc. Porto ib.
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Hypotlzecas legaes sem privilegio.

128'7 As Igrejas, l\iosteiros, 1"lisericordias
e outros Estabelecimentos de piedade, as Cameras,
e a Universidade tem hypotheca legal nos bens de
seus Administradores, Rendeiros, Hecebedores ou
Thesollreil'os, pelo que estes lhes deverem. (a)

1.288 Em outro higar se disse, que os bens
do marido ficão legalmente hypothecados á obriga
ção de restituir e conservÍ(lr os bens do dote; e a
inda os parafernaes da mulher. (b)

1.289 Semelhantemente o marido teul hypo
theca nos bens da mulher, ou nos da pessoa, que
lhe prometteo o dote ~ para effeito de haver o mes·
mo dote. (c)

]290 Os filhos tem hypotheca nos bens do
pai, qU,e administrou os hens maternos ou adven
ticios dos mesmos filhos, se acaso elle os damnifi
cal' ou dtlapidar. (d)

1.291 Se o pai ou mãi, que herdou bens de
algum filho do 1 o matrimonio, passar a segundas
nupcias, e por .esse motivo os hens daquella he
ranca devão devolver-se aos outros filhos do 1 o
mat~imonio, estes tem tambem hypotheca legal pa
ra sua segurança nos bens do pai ou mãi. (e)

] 292 Os bens dos tutores ou curadores são
legalmente hypothecados á obrigação ,de indemni
sarem as pessoas confiadas á sua administraçã? (f)

(a) L. ~Z:). Cod. de Sacros. Eccles., L. 3. Cud. de Jur. Heip., Lobão
Tr. das Exec. §. 606.

(h) Vejo Tom. ';lo art. 141. eseg. eart.181.
(c) L. uno §. 1. Co::d. de Rei LlX. act., Hllhero nd Pm~d L. 'lO. T. '2. n. '1.
(d) L. 6. §. fino Cod. de lIonis quae liúer.
(e) L. ô. , L. 8. ~. fino Cod. de Secundo nupl
(f).L. '20. Cod. de Adm. tut., Cod. Civ. Franc. 8rt. '2ns.
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1293 Esta providencia é tamhem applicaveI á
mãi, quando for tutora dos filhos: e se eIla se tor
nar a casar antes de dar contas, e de entregar o
alcance, tambem os bens do marido ficão óbriga
dos a esta divida. ea)

1294 Os bens da herança estão legalmente
hypothecados ao pagamento dos legados: mas esta
hypotheca não tem effeito, nem dá prelação contra
crédores da herança ainda que chirografarios; por
"que primeiro devem ser pagos do que os legata-
rios. eb)" .

J295 Ainda que a bypotheca seja um direito
indivisivel, um Iegatario de genero não póde de
mandar um só herdeiro pelo legado total, deve
demandar a todos ós herdeiros -' cada um pro rata.
(c)

J296 .Em contrario, se a um legatario for
deixada .uma prestação pelo rendimento de certo
prédio: então só este é hypothecado, e o herdeiro

- possuidor póge ser demandado pelo total. (d)
/' J297 E uma especie - de hypotheca íegal a
hypotheca judicial, que" resulta de uma sentença
condemnatoria; pois por eIla ficão hypothecados os
bens de raiz do condemnado ao pagamento da con
demnação. ~e)

1298 Esta hypotheca não dá prelação a ou~

tros crédores; mas dá direito de proseguir a exeCll-

-------_._--
(a) L. 6. Cod. ln quib. causo pign. lIelltypot. iac. conir., L. :I. Co d

Quando mu/ier lut. o.fJ.
(b) L••. Cod. Commun. de Legal., Bl'llnnem. de COl/curs. credo Cap.

5·S·5 •. n.5. I

(c) Cil. L.•• Coo. Commun. de Legal.
_ Cd) L. to~. pr. Ir. de Legal. lo. L. ,. Jf. de Aliment. ei cib. legat.

ce) Ord. L. 3. T. 84. §. I~ LeiJ semelhantes da Franca refere Domai
L. 3. T. I. Sect. 2. al't. 4., Cod. Civ. Fremc. art. :1\23:



ção do julgado- contra os compradores dos bens do
condemnado . (a)

. § o. . 3.

Dos feitos da hypotheca.

1299 Os hens hypot.hecados servem de cau
cão, não só ao crédor, mas tambem ao fiador da
~~hrigação J quando a hypotheca foi offerecida peio
devedor principal. (h)

] 300 O crédor póde ceder o seu direito hy
pothecario a outro crédor sem hypo~heca ; e se es
te pagar áquelle ficará subrogado no direito do cré
dor mais privilegiado, ipso jure, e independente
de cedencia. (c) .

. ] 30 I O d,evedor hypothecario não póde no-
mear á execução da divida outros bens, e excluir
os hypothecados, se ainda os possuir, quando' fi
zer a nomeação. (d)

] 302 Quando os bens hypothecados já esti
verem em mãos de terceiro senhor, e o devedor
pos~llir 'ainda outros bens desembargados t suffici
entes para pagam~ntos do'crédor, este não poderá
fazer execução nos da hypotheca, senão depois de
excutidos os outros bens do devedor. (e)

1303 Exceptuão-se desta regra os casos, 1 o
do terceiro senhor ter adquirido maliciosamente os
bens hypothecados: 2 o, se 'os outros bens desem
hargados do devedor forem sitos em diversa juris:..
._------------------------------------------------~---- --------.-....-.--.-

(a) Ord. L. 3. T. 84· §. 14. .
(b) Voet L. 'lo. T. oi. n. 3. A Lei 14. Cod. de Fidej. exigia ced('nc~

das aceões no el'édol' a beneficio do fiador solvente. .
(c) t. '2. Cod. lU, qui in prior. credo loco succed.. Domat L.~. T. I.

Seet. 6. art. 5. Not.
Jd) L. ~. Cod. de Pign. fl hyp•• Decreto ele J6 de Maio ele 183:1. art;
1~7·

(c) Ord. L. 4. T. 3. p)'., Nov. 4. Cap. 1.
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dic ão J onde o crédor mais difficilmente ,poderá ir
fazeI' execução. ea)

J304 Tendo o crédor hypotheca especial, e
geral, ainda que a geral seja anterior ás de outros
crédores, que demandão o devedor commum, não
póde ~enhorar outros bens mais) que a hypotheca
especial, se esta é bastante para o seu pagamento. eb)

1805 Outro effeito da hypotheca é ser indivi
sivel o direito que eIla produz. Por isso o crédor
pó~e executar o co-herdeiro possuidor da hypolhe
~a especi.al por toda a divida, salvo a este o regres
so contra os seus co-herdeiros pro rata. (c)

J806 Se a hypotheca é geral, e os bens es
tãe divididos enlre muitos herdeiros do devedor,
bem póde o crédor executar a qualquer clelles in
solidum, Cd)

1307 O mesmo póde, se os bens hypothecados
estão em diversos terceiros possuidores. Neste caso
aquélle que pagar toda a divida tem o mesmo regPes
80 contra os outros possuidores dos bens, como
tem o· co-herdeiro; fazendo-se o rateio á proporção
dos bens hypothecados, que c.ada um possue.' .(e)

I 30~ Em regra, o terceIro possuidor da hy
potheca deye ser demandado alternativamente, ou
que pague a divida, on que largue a hypotheca ,
para ser judicialmente vendida. (f)

1309 Se tiver feito deteriorações cnlpaveis
no prédio hypothecado, póde ser demandado tam

(8) 'lUar. de Exec. L. 6. Cap. 1'2. n. 94., Sdva d Ord. L. 4. T.:;.
JT. D. fio. e sego

(b) L. 2. Cod. de Pign. et hrpo, :\Jor. de Exec. L. 6. Cap. '15. n.'
31., Domat L. 3. T. I. Sect 3. art. 6.

(c) L. 'lo Cad. Si unus ex plur haer., Pe~. For. Cap. '28. n. 975.
(d) L. '2. Cad. Si un. e:r: plur. haer., L. ã. Cad. de Neg. gesto
(e) Ar!;. das Leis da Nota antecedente, e da L. 5. Ir. de Cellsib., Voet

L. '10. T·. I~. n. 5. e 6.
(l') Ordo L. 4· T. 30 pr., Lô 16. § 3. Ifo de Pigll. ct hyp.
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heíll pela indemnisação deIlas: assim como elle-p6.
de ped.ir as hemfeitorias utejs, s~ as tiver feifo,; (a)

1310 Não é obrigado porém o terceiro p ...
suidor aos rendimentos .do prédio hypothecado, se
não desde· a lide em diante. (h)

1SI) Outro effeito da hypotheca é dar ao cré~

dor hypothecario o direito de preferir em coqcursô
de outros crédores chirografarios, ainda'que os.cré
ditos destes sejão mais antigos; com tanto porém
que as hypothecas estejão registadas. (c)

. § o, 4

Do Reg'isto das ltypolltecas,
Projecto.

1312 Tanto. as hypo'tliecas especiaes, como
-as geraes, devem ser l'egist~das em Livro destinado
para isso, declarando o dia mez e anno, e Notas do
TabeIlião, que lavrou a escritura: a divida ou obri.
gação a que a hypotheca foi dada: os 110l11eS do de
vedor e crédor: se é geral, ou especial; e sendo
especial, as confrontações dos prédios, como esti
verem na escritura: o dia, nlez e anno, ,em qll
este registo é feito por extenso; tudo assignade pe"
lo Escrivão, e pelo alJpresentante da escritura t no
dorso da qual se deve pôr nota do seu registo.

t 3 t 3 O Livro do reg.isto deve. ser eSCl'jto
chronologicamentl~desde o principio até o fim, com
margem tão larga como a escrita, para neHa .se ao:.
pontarem as baixas, ou nO\7uçõeS das obrigaçoes :
.---------------------------------------------------------------------.---

(a) L. 27 , L. '2g. , §. '2. Ir. de Pign. cl hrp., Cod. Civ. Frant:. 8'&.
'1175• .

(h) L I. §. '2., L, 16. §. 4. íJ·. cie Pign. el hyp., Cod. Civ. Fran~.
8rt. 2'76. • .

(c) L. 3., L. g. L. 10. Cod. Qui 1'0l. in pign., Lei de 20 d~ Junbo._
1774. §. 4'1.

Bn. ,.
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e deve .ter lndice alphahetico dos nomes dos deve
dores ~ que indiquem as folhas do regi8to ou regis
tos de cada devedor.

, J3 t 4 O registo das hypothecas geraes e es-
peciaes deve ser feito no domicilio do devedor; e
..sendo llluitos os devedores de diversos domicilios ,
ou. sendo os fiadores de domicilio differente do deve
dor, será repetido o reg~sto nos diversos domicilios.

13 t 5 A obrigação de abrir o assento do re
gist<T incumbe ao crédor; a de lhe ·dar baixa, quan
do a divida for paga, ou a hypotheca dissolvida,
incumbe ao devedor.

f 316 Havendo duvida, sé a obrigação pro
duz hypotheca, ou se esta está dissolvida 2 o Juiz
de Direito decidirá.

J.'31 7 A antiguidade das hypothecas regulãr
se-ha pelas datas dos registos, e não pelas das es
crituras. As hypothecas não registadas equivale
rão a obrigações chirografarias, a respeito de ter
ceiro: mas a respeito dos devedores nunca cessão
de ser hypothecas.

13 t S Quando o devedol; for domiciliario na
Cidade ou Termo, onde a escritura. da h;:potheca
é feita, serão concedidos oito dias ao credor para
a ir registar: neste intervallo não sérá prejudicado
o crédor pela demóra, ainda que outro crédor pos
terior registe primeiro a sua hypoth~ca .

• 3 t 9 Se o devedor fôr domiciliado em lugaF
distante do em que a escritura é feita, além dos
oito dias serão concedidos ao crédor outros tantos
dias de mais, ~em razão de seis legoas por dia.

o J320 Se: duas hypothecas do lllesmo devedor
forem registadas no Jllesmo dia, uma não terá pre
ferencia á outra, ainda qne o Escrivão declare que
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uma foi registadà de manhãa, outra d~ tarde; Ca)
valerá em tal caso a data das escrituras.

13ttJ Serão sujeitas ao registo não só as hy
pothecas convencionaes, mas tambem as legaes ,
judiciaes, e privilegiadas.

13~~ Exceptuão-se as seguintes: I G as di
vidas provenientes de salarios da Justiça, ou dos
Depositarios e conductores dos bens á praça: ~ o
de soldadas, e salarios de operarios: 3 o de des.
pesas de funeral, e 'de gastos da ultima molestia :
4 o de sementes na fôrma do art. 1277, ou de ins
trumentos de lavoura: 5 o de rendas de casas ou
de prédios rusticos ~ de foros, censos e outras
prestações ~ que tem tracto successivo.

) 323 Os Fiscaes da Fazenda Nacional, os
das Cumeras, e outros semelhantes são encarrega
dos de fazer registar as hypothecas dos seus Con
tratadores ,. Rendeiros, e outros, de que tratão os
art. f282 e 1287 ~ pena de responsabilidade.

13!jl4 O Juiz' do Invent~rio dos ll)enOres, pro
digos, mentecaptos, ou absentes deve encarregar o
registo das obrigações do tutor ou curador ao sub-tu
tor, ou á pessoa do Conselho de Familia~ que lhe pa
recer mais idonea, fazendo ajuntar a nota do registo
ao Inventario -' e nomeação do Tutor ou Curador.

. 13~~ O registo da l~ypotheca nos bens d9
marido por causa do dote, ou dos bens parafernaes
da mulher, tanto pôde ser sollicitac1o pelo marido,
como pela mulher, ou por seus parentes.

1326 O pai administrador de bens ,dos filhas
é obl'Ígac1o a registar a sua obrigação hypothecaria;
e se contraÍr novas obrigações sem o fazer, ficará
sujeito á peua de bulr"ão.

C C· F '(a) otl. IV. tranc. al'l. 2.47
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1827 O 'tutor ou curàdor é obrigado a fazer
registar a hypothéca nOs inimoveis obrigados a to'r:'
nas áos méüores 'ou semelhantes, de .que fór tutor
ou curador, pena de responsalJllidade ': e nes se~

senta dias depois das partilhas não valérá outra al-
. gunla hypothec:a féita pelo co-herdeire nos bens 0

brigados ás ditàs tornas (a1
].'328 O ma~ido, o pai, e b tutor ou cura

dor, cujos bens estiverenl geralmente hypotheca
dos, podem requerer que a hypotheca. geral s
mude em especial, -ouvidos os interessados, e um
conselho de família, que julgue idonea a substitui
ção dos prédios esp'ecialmellte hypothecados.

1329 -O mesmo poderá reqúerer outro qual
quer deyedor geralmente obrigado, se o crédor,
nisso não convier:, e o Juiz certificado de que a
hypotheca especial offerecida equivale á divida é
um te.J.'ço mais, a julgará substi tuida á geral.

t 330 A substituição ou remoção de uma hy
potheca será annotada á margem do registo, ' bem
como e serão as baixas: contendo estas notas o dia-,
mez e anno, em que forão feitas, . e clar~a da es
critura, ou despacho judicial, por virtude do qual
forão feitas. .

1331 As pessoas, que se servirem de titulos
ou documentos falsos -' ou simulados, para regis
tarem hypothecas fantasticas, ou para darem baixa
indevidamente, incorreráõ nas penas dos que llsão
de escrituras falsas. .

1332 O escrivão que falsificar o registo, ou
que faltar á verdade na Certidão, que lhe fór pedi
da á cerca das hypothecas inscritas em nome de
qualquer devedor; além 'da ena ~e sus en-

(a) Coel. Civ. Franc. arl. 2109.
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~~o, será l'espol1savel por perdqs e damnos. '
J3.'3.3 DemoraQdo o Escrivão do registo q ne

gistar alguIDGl hypotheca.1 ou pa~sar Certi-dão qa
hypotheca's inscritas em nome de algum deverlor ;
o Juiz de Direit@ lhe fixará tempo rasoavel, com

. pena de sllspensã9 '
J384 Mudando um devedor de domicilio ;

qu~lquer dos crédores interessados poderá regu€~

reI' que se averbem em o novo domicilio as hypo;
thecas, que estiverem registadas no antece~eJlt~

domicilio.
1335 O registo não produzirá effeito por mais

de dez, annos: se a divida ou obrigação perdurar,
renovar-se-ha o registo antes de findar· o primeiro
'decennio'. .

13.36 Para o registo das hypothecas. anterio
res á Lei do registo é. concedido um anno, o quál
nas poss(tssões ultramarinas começará a contar-se
desde que a Lei fôr publicada na Capital da Pro
vincia. Durante o. an~o regula~'á a antiguidade
das escrituras, como ate agor~ ~

'1.3.37 No registo de sentença c?!1de~natoria

sobre acção real. serão declarados os bens pedidos,
(Lue -se entenderáõ ser a hypothec~ especiaJ; e o
Juizo e Cartorio onde a sentença foi. proferida.

)~.38 No registo da sentença soure acção pes
soaI, de.cIarar-se-ha a qua,?-tia pedida sendo certa
e liquida; ou não o sendo, a em que fôr avaluada
a causa: e os immoveis do condemnado serão a
hypotheca geral.

!3~1~ S.cIJl~lh..ant.fID~el1t.e em qJlalql1er .obri.gª
ção incerta ou illiquida tanto o devedor, como o cré

'dor poderá requerer avaluação judicial, para esta
quantia se anotar'no Livro do registo hypethecario.
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1340 Na avaluação de uma divida a juro só
póderáõ entrar em conta os juros de dous annos
anteriores e do corrente ~ para effeito de serem co
locados na mesma classe de hypotheca, em que o
fôr o capitaL Porém poderã registar-se depois qual
ql1el~ outra hypotheca por j 11 1'0S atrazados , la)

1341 O Livro do registo será uma vez cada
anno revisto pelo Juiz de Direito; para provar o
que convier" se o não achar com a devida regula-
ridade. -

§. 5 o )H~H)I}

Do Concurso. dos crédores .
.

1342 Fallido um devedor, ou penhorado em
todos os seus hens, e estando registadas todas as
suas dividas hypothecari'as, entrão em primeira
classe os crédores de dividas privilegiadas, e nos
respectivos bens~preferem a outros quaesquer cré-
dores. (h) .

10343 Entre os privilegiados mesmos preferem
aqueUes, que a Lei isenta da obrigação' de regista
rem seus créditos, na fórma do art. 1.'322.

1344 Em segunda classe são graduados os cré
dOl!es hypothecarios, sendo considerados mais anti
gos os que primeiro registárão JS suas hypothecas.

1:345 Porém as hypothecas contraídas antes
da Lei do registo, e registadas dentro do tempo
concedido para isso ~ continual'áõ a ter preferencia
pelo tempo das snas datas, como antes. (c)

1.'346 A hypotheca anterior ainda que geral
(o) Cad. Civ. Franc. art. 2151.
(h) L. 5. íf. Qui pot. in pi{in , L. '16., L. 32. ff. de Beb. auct. judo ,

pOSSo , Lei de 20 de Junho de 1174. §. 34. e sego
(~) L. 12. fI'. , L. 4. Cod. ({IIi pot. in pign., L. de 20 ue Junhu de '774.

§: .11>
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prefere á especial posterior, no caso dos bens li
bertos da especial não chegarem para total paga
mento do crédor da geral. (a)

1347 Porém em concurso de hypotheca espe
cial anter~or com geral posterior, ainda que o cré
dor da e~pecial não chegue a ser totalmente pago pelo
valor deIla, não terá prefeFencia ao segundo crédor
-nos bens da geral, entrará sim com eIle em rateio. (b)

• J348 Para o preterito ~ as hypothecas dos
tutores, e dos pais administradores dos bens dos
filhos, dataráõ da epocha, em que entrárão na sua
administração. (c)

J349 O tempo da hypotheca. dos· bens do ma
rido, á cerca dos hens dotaes, contar-se-ha desde
o casamento: e pela indemnisação dos parafernaes,
desde que eIle os gastou ou alheou. Cd)

J350 E o tempo da hypotheca de uma obric.~

gação condicional, cuja condição se verificou ~ re
trotl'ahir-se-ha á data' do contrato . (e)

1351 Depois de pagos os crédores privi.legiados
e hypothecarios sem privilegio, entrão em 3.a classe
os crédores chirografarios pela sua antiguidade. (f)

) 352 Reputão-se chirografarios para este ef
feito 1 o os crédores, cujas dividas constarem por
escritura publica, ou por documento que tenha
força de escritura, como são os escritos de pessoas
qualificadas, ou Negociantes matriculados sobre
objectos do seu negocio: (g)
-------------,--- ,----------

(a) L. 2. ff" L. 6, Cod. eod. tiL, Cito Lei de 20 de Junho §. 32.
(h) Cil. L. de 20 de Junho §. 02.
(c) L. 6. §. fino Cod. de Bon. quae libero
(d) Huber. ad Pand. L. '10. 1'. 2. n. 2.

(e) L. 9. §, I., L. II. §. I. ff. Quipot. inpign.
fU. Lei de 20 de Jun)lo de 1774. §. 42. Por Direito Romano uão linbii8

prIOridade, entravão em raleio. Bubel'. L. 20. T. 4. n. 38.
(g) L. de :10. de Junho de 1774. §. 42.

CC.{



-218-

,2 o os cl'édores por sentenças obtidas em Juizo
contradictor~o, e fundadas em provas de testemu-
nhas: (a) -

3 o os crédores de' sentenças de preceito obti
das por effeito de Letras de cambio, ou de risco ,
ou por effeho de escrituras ou escritos de pessoas
qualificadas. (h) I-

]353 Depois de pagos os chirografariõs en
trão em u timo lugar os crédores, que sómente ti
verem sentenças de preceito, ou de juramento d'al· ..
ma: e entre estes não ha prioridaue, mas rateio. (c)

1354 Porém uma' sentença de preceito, ou
d'alma ~ depois que fôr registada equivalerá á chi- .
rografaria a respeito dos crédores posteriores. (d)

1.355 O Juiz do concurso é aquelle, por
mandado do qual se fez a primeira p'enhora em to
dos os bens do devedol': e se os bens primeiro fo
rem arrematados em outro Juizo, aquelle onde se
achar o conhecimento original do Deposito Publico,
é o competente para julgar as preferencias . (e)

135ô Os artigos de preferencias tem a fórma
de processo o~dinaria ; e a sent~nça sobre a gradua
ção dos crédores admitte appellação suspensiva. (f)
. 1.'357 a eausa de preferencias é licito a qual
quer dos concurrentes impugnar a verdade das divi
das dos outros; e mesmo oppôr contra as sentenças ou
ti~ulos deIles as excepções liberatorias, que o devedor
commum poderia ter opposto, se se defendesse. (g)

(8) L; de ~o de Junho d~ 1774. §. 44.
(b) Alv de 15 de Maio de 1776. §. ~. e 3.
(c) 'Lei de :lO de Junho de 177&' §. 43.
(d) Porque cessa a presumpção de fraude. Pereira e SQusa Prac. Civ. Not ..

90~. e 933.
(e) Pego For. Cap, 3. n. 11., Per. eSollsa Pr. Civ, §. 464. eN.go5.
(r) Per. e Sousa ib. §. 417. eN. 908.
(g) SaJ~ad. Labrr. 1. p. Cap. 3. ·n. 1'2., Brllnneman de Concurso credo

Cal" 4· §. 5., Lobão TI'. das E:rec. §. 5J4'
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1358 E licito tambem requerer II separação âe
bens; isto é, que as di.vidas contraídas directamente
pelo devedor sejão pagas pelos bens do seu patrimo
_nio, e que as dividas da herança, de que eIle foi her-
deiro, sejão pagas pelos bens da lllesma herança. Ca)

1359 Para um crédor ser adm,ittido a prefe
rencias em um concurso não se faz preciso, que
esteja habilitado com sentença contra o devedor;
ó bastante que o seu privilegio, hypotheca) ou
divida se prove por escritura -' ou documento, que
tenl1a força de escritura. (b)

1.360 Não é licito porém ao crédol', que tiver
privilegio ou hypotheca, o requerer que se suspenda
a execução promovida por outro crédor -' ainda que
seja feita na especiál hypotheca . Póde porém re
querer termo de iwotesto na execução deste, de fi
car em deposito o producto dos bens arrematados f

e de sobre eile formar artigos de preferencia. (c)
1361 Havendo aquelle protesto de preferen- _

cias, ainda que os hens sejão adjudicados ao crédor
exequente por falta de lançador, não póde passar
se-lhe Carta de adjudicação sem elle depositar a
quantia, em que os ditos bens lhe forão adjuqicados,
para sobre eIla se disputarem as preferencias. l d)

1362 Acontecendo que um crédor de classe
inferior levante o producto dos bens do devedor -'o

em prejuizo dos outros crédores, que tinhão prÁ
vilegio ou hypotheca, bem podem estes deman-

(e) Per. e Sousa Pr. Civ. §. 4.,4. e Not. 93,.
(b) Lobã'o TI'. das Exec. §. 530. e 5~r. AfileI' Per. e S"üsa Pr. Cív;

§. 467.
(c) Silva d Ord. L. 3. T. S6. §.17- n, 10., Moraes rleE:l:ec. L.6.:'

Cap. 9. n. 64. , Lobão TI'. das E'xec, §. 29'2.
(ri) Per/,e Sousa, Pr. Cív. Not. 864.

,
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~ar aquelle, para que o reponha, .intentando
acção de preferencia pela via ordinaria. ( a)

§. 6.°

Da:extincção do direito hypothecario.

1:363 O direito hypothecario extingue-se p'elos
mesmos modos, com que se póde extinguir a obriga
ção principal, á qual a hypotheca servio de caução. (h)

t 364 Tamhem se extingue pela prescripçãó,
se um terceiro adquire a hypotheca com justo titulo
e boa fé, e a possue por longo tempo, como em
outro lugar se disse. (c)

)365 Bem assim, se o crédor expressamente
desiste do seu direito hypothecario , sendo pessoa
habil para alhear os seus bens. (d)

1.366 Tambem tacitamente póde desistir, co
mo quando o crédor expressamente dá o seu con
sentimento para o devedor alhear a hypotheca ,
sem reservar o seu direito hypothecario. <.e)

1367 Resolvendo-se o direito, que o devedor
tinha nos bens hypothecados, dissolve-se o direito hy
pothecario, que eIle havia transferido ao crédor. Cf)

)3(58 O direito hypothecario transfere-se do
prédio para o preço deIle, quando o terceiro com
prador ou arrematante deposita o preço, e faz citar
os crédores do vendedor, para virem deduzir o seu
direito ao dito preço. (g)

(ll) Mor. de Exec. L. 6 ..Cap. g. n. 96., Silva á Ord. L. 3. T. g1,'
pr. n. 70.. Olea de Cess.jul'. Add. ao T. 6. q. 8. rei. 38., Per. e Sou
sa supra Not. goo.

eh) L. 6. lf. Quib. modo plgn. ~el hyp, solvo
. (c) Vejo o Tom. IOart. 13,2. eseg.

Cd) L. 7" L. 8. §. 16. ff. Quib. modo pig/!. vel '1:YP. solv., L. 4., L;
J I. Cod. de llemiss, pign.

(e) L. 4' §. J. Ir. Qllib. modo pig/!. veZ hJ'p, soll1.
(1') L. 8. pr. fI'. eod.
(g) Vejo ° al't. 333. supra, Per. c Sousa PI'. Gil!• .Not. l15g;
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TI TULO XV.'

Dos Jl inculos .

f 369 A maio!' extenção que se tem dado ao
direito de propriedade, é a faculdade que se con
cedeo ao proprietario de vincular os seus bens, e
os fazer inalienaveis a beneficio de certas. pessoas
de uma família.

1370 Quando um ins~ituidol' vincula os bens,
e designa uma certa quota dos rendimentos para a
fruição do administrador, e os restantes manda dis
tribuir em obras pias, este vinculo é uma Capella. (a)

1.371 Em contrario, se concedeo ao adminis
tradOl' dos bens vinculados todos QS rendimentos, a
cargo de cumprir annualmente alguns encargos pios_;
esta instituição tem o nome de iWorgado. (b)

1372 lmprolJriamente se chamão Capellas os
encargos pios, com que em outro tempo os testado
res gravavão os legatarios de alguns dos seus prédios
temporaria ou perpetuamente, \ sem vocação de
administradores, nem prohibição de alienação. (c)

1373 Da mesma sorte os D.,tes, que se fa
zem para conservar com decente ornato as hermi
elas, erectas para ~iissas particulares; ainda que a
este encargo sejão obrigados alguns prédios o

)374 Os bens dos dous artigos antecedentes
são alienaveis , e o proprietario póde dispôr deIles
como fôr sua vontade; e neUes succedem seus her-

----------------~-~~-~--~---~-------~~~~-

(o) Ol'd. L. I. T. 6~. §. 53.
(b) Cito Ord.
CC) (iam. De!!. 30., l\iello L, 3. T. g. §. ~6., e T. 10. §. 4.
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deiros ab intestado, como em quaesquer outros alo
diaes; e não podem ser denunciados á Corôa. (a)

1375 Os encargos impostos áquelles bens fo
rão mandados abolir, e prohibidos desde a Lei de
9 de Setembro de 1769; por tanto são nuHos os,
posteriormente estabelecidos. (b) ..

],'37-6 Em outro lugar se disse qual era a 01'.....

dem da Sl:\ccessão dos bens vinculados; ou sejão
Capella ou l'lorgado, ( c)

ii ,!1I0

5 E C ç A Õ I.

Das CapelIas .

• 377 Qualquer pessoa, que possa <lispôr dos
seus bens, póde instituir CapelIa em certa quantia
de dinheiro -' para que pelos rendiméntos dell~ se
cumprão annualmellte algnmas obras pias. (d)

1378 Para a administração de uma Capella
tal, podem ser chamadas as pessoas de certa fami
lia, ou os Administradores de alguma l\1.isericor-
dia, Confraria, ou Irmandade. ( e) .

1.'379 Não se exio'c que a Capella tenha certo
c detcrminado rendimento; nem que o adminis
trador tenha certa e determinada parte desse ren
dimento pelo trabalho da sua administração. (f)

]380 Para a instituição desta, ou de outi'a

-----------..:-:..;-------------------
(a) Mello cito §. 4., Alv. de,' ele Janeiro de 1807' §. 3.
(h) Lei deg de 'etelllbro de 176~). §. 14. e §. 'lI. -

CC) Vej. Tom. '2 o /11 t. 938. e sego
(d) A Lei de 9 rle Setemhro de 1769. §. 1"'. exige Licença do Desemhargo

do Paco; mas foi restringir demasiado a libereÍade de dispôr do nosso dinheir".
Ce) l\1éllo L. ?l. 'r. 10. §. 8.
(f) l\1el~o ib. §. 7,
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qualquer Capella é necessaria disposição testamen
taria, ou escritura pública: escrito particular é.
insufficiente. (a)

1381 Quando uma Capella seja instituida em
hens de raiz, é necessario que preceda J...licença do
Poder Legislatiyo: concedendo-a, terá a mesma
fórma de successão que tem os l\'lergados> (h)

1382 Estas Capellas não podem ser gravadas
com encargos, que excedão a decima parte do ren-
dimento dos bens. (c) .
. 138.3 Os. admin'strack:,es deHas não podem

ser Clerigos, nem Corporações de l\Ião l\Iorta. Cd)
1.384 As Capellas insig'nificantes instituidas

de preterito em bens de raiz ( que são-as que não
tem 200: 000 reis de rendimento liquido dos seus
encargos, e contribuições directas) são abolidas
por autoridade Jl~dicial. Ce) -

1385 I'>orém aquellas Capellas, que se acha
rem em administração de Cabidos; OlI outras Cor
porações de lVlão l\iorta, desde antes do anno de
J 640 não se entendem abolidas, ainda que insig
nificantes', quando os seus rendimentos fazem par
te dos Beneficios ~ a que estão aunexas. Cf)

138() Os bens, que podem ser vinculados em
Capella, a abolição das insignificantes, e a sua
devolução aos Pr-oprios da Nação, por falta de pa-

.------------------------------------------------------

(a) Lei de 9 de Setembro de 1769. §. 16. .
(b) De.te modo se deVI entender no tempo presente o §. 14. da Lei de 9 de

Setembro de 1]69' ~
(c) Cito Lei de l} de Setembro de 1769. §. IÇ).
(d) Alv. de:l3 de Maio de '775. §. 18. , MelJo L. 3. T. 10. §. 8.
(c) Lei de 9 de Setembro de 1769. §. :lI., Decreto de 4 de Abril de 183'2.
(f) Decreto de 2 de Janeiro ele 1651., AlV'. de 27 de Março de '788.

I •
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rentes do instituidor; regula-se pelas mesmas Leis,
qlle regulão os Morgados . (a)

.~O.

S E C ç A Õ II.

Dos Morgados •.

J387 A ninguein é licito instituir Morgado,
sem prévia Ljcença do Poder Legislativo . (h)

1388 E preciso que o impetrante desta Li
cença tenha feito serviços relevantes ao Estado, ou
que taes serviços tenhão sido feitos pela pessoa cha
mada para pr,imeiro ad~ninistrador. (c)

J389 E um serviço mui distincto, pelo qual
se póde obter esta graça, o daquelle que reduzir á
cultura terras incultas ha mais de quarenta annos,
as quaes produzão em um anno o rendimento li
quido de 6OO: OOO reis, ou d'ahi para cima: estas
terras assim rompidas poderáo ser vinculadas por
quem as rompeo. (d)

J390 Fóra deste caso não póde conceder-se
licença para instituir lUorgado em Lisboa, sem que
os bens tenhão de rendimento liquido seis mil cru
zados annuaes. Ce)

1391 No resto da Provincia da Estremadura e
Alem-Téjo devem render tres mil cruzados: nas ou
tras Provincias um conto de reis pelo menos.. (f)

(a) }\fello L. 3. T. 10. §. 4.
(h) Deste modo se deve entender a Lei de 3 de Agosto de J 770. §. 13. 15.

e sego
(C) Cito Lei de 3 de Agosto.
(d) Lei de 3 de Agosto de 1770' §. 2~.
(el Cito L. §. 19.
(f) Cito Lei §. 20. e 21.
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139.2 .E preciso que o instituidor tenha do.
núnio pleno nos bens ~ que intenta vincular.

1393 Se. fôr emphyteuta, ainda que o prazo
seja fateusim perpetuo', não o póde vineuJar sem
çonsenLimento expresso do senhorio. (a)

1394 Nos vinculos de preterito instituídos,
se o senhorio requerer que o prazo seja desvincu
lado, por não ter .intervindo o seu consentimento,
a sentença que o julgar desvinculado mandará em
pregar o seu val~r em bens livres equivalentes. (b)

1395 Os bens de que se paga censo, -os ccm
sos mesmos' sendo reservativos, e quaesquer direi
tos ~ominicaes pertencentes ao instituidor como se
nhorio, bem podem ser vinculados , (c) .

1396 As Apolices das Companhias de Nego
cio, e Padrões de divida Nacional, podem tambem
ser vinculados. (d)

1397 Pedras preciosas, e moveis de ouro
ou prata podem unir-se ao vinculo, ainda que por
si sós são incapazes de o constituir . (e)

. 1398 O instituidor não póde gravar o }lor
gado, que institue ~ em mais da centesima parte
dos seus rendimentos p-ara encargos pios. (f)

1399 Os encargos maiores, ainda que os vin
culos sejão antigos, sejão reduzidos áquella quall- .
tia. por sentença do Juiz. (g)

1400 Quando a Auctoridade, encarNgadade
fazer cumprir os encargos pios, os achar não cum
pridos, deve muletar o Administrador ou Testa-.--- ....------- ~ ••_•• ---- • __ --a...

(3) Pego de Major. Cap. 4. n. 104." Mello L. 3. T. 9. §....
(h) Pego '2. Flor. Cap. g. n. 33. .
(c) Pego de Major. Cap. 4. n. 4g. e sego .
(d) ALv. de ':II de Junho de 1766., ALv. de 13 de Março de 1797. §. @,
(e) Pego de Major. Cap. 4. 11. M. .
(f) Lei de 3 de A~ostn de 1770. §. ':17,
(g) Cito Lei §. 7'g.
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mellteiro na l111portancia uelles, e depositados os
deve fazer l:el~etter, duas terças partes ao Admi
nistrador do Hospital de S. José de Lisboa, a ou..,
tra terça parte ao Administrador do Hospital mais
pro~imo •. (a) .

1401 A instituição do Morgado deve provar
se por escritura pública, ou por Testamento legal.
(b)

1402 A vinculacão dos bens deve manifestar
clara e expressa vontade de instituir Morgado ou
Capella; .não bastando uma vontade conjectural,
que se infira de argumentos e ponderações feitas
sobre clausulas, conjunções -' e pontuações, que
se encontrão no instrumento da instituição. (c)

1403 Um vil1çulo antigo póde provar-se tam
bem por sentença que passou em j ulRado , e de
clarou por vinculados certos bens. (d)

1404 A posse inimemorial de serem tidos, e
havidos por vinculados alguns bens, equivale a ti~

tulo de instituição do vinculo. (e)
] 405 A posse immemorial deve ser provada

por pessoas maiores de 54 annos, de boa reputa
ção, que deponhão o que virão ou ouvirão por es
paço de 4O annos a pessoas antigas, de boa fama,
e dignas de crédito; e que os bens forão em todo _
esse tempo reputados de vinculo. (f)

J406 A não haver posse immemorial, de que
certos e designados bens são comprehcndidos .em o

--------------------~---------------------
(a) Alv. de 5 de Setembro de 1786, Alv. de 26 de Janeiro de 1788, Alv.

de 3 de 'o;vembro de 180~, Porto de 29 de Janeiro de 1834.
(h) Silva á Ord. L. 3. T. 59. pr. n. 21" Lei de 9 de Setembro de

1;69, §. 16. .
(c) Lei de 3 de Agosto de 1770' §. 4.
(d) CiL §. 4, Assento de 5 de Junho de 1783.
(e) Cito §. 4., Ord. L. 1. T. 62. §. J.

(f) Macedo Dec. 15. n. 17" Bagna Res. Cap. 31.
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vinculo, qúe um instituidor fez de todos os seus
bens) ou da terca delles; é preciso que haja Tom
bo, ou Inventa~'io, no qual aquelles bens forão
separados para o vinculo. De outra fórma o vin
culo deve julgar-se inconsummado. (a)

)407 l'ara diligenciar o Tombo, ou Inven
tario dos bens, que para o futuro· forem vincula
dos pelo sobredito modo, serão concedidos dez
annos, desde que a' escritura, ou testamento da
instituição surta effeito • (h)

§. 1. o

Vireàos e obrigaçõf>S do adrninis,trador do
(vinculo.

1408 O admistradpr póde gozar de todos os
cOl11modos e rendimentos do vinculo) como qual-
quer usofrutllario. (cJ

J409 E tambem obrigado a fazer as mesmas
reparações, a que é obrigado um usofrutuario. (d)

1410 O successor do vinculo póde demandar
os herdeiros de seu antepossuidor., peja indemni-'
sacão dos damnos resultantes de eIle não ter feito
as 'reparações, a que era obrigado" (e)

. 1411 'lJice versa os herdeiros do administra-'
dor podem demandar o successor do vinculo , para
que pague as bemfeitorias grandes, que Q defunto
fez em augmento do valor do mesmo vinculo. (f)
--(;)-L~i-d;~~~-~-g~s~~-ã~-;;;~~--§:-4:~--~;I;i~-~~:-d~~-il~;g:.~~-c~~~ ;:
§. 6. Aliter 00 Cap. 13. §. 56.

(b) Desideralur.
(c) Mello Lo :~i.-T. 9 §. 28. Vejo os art. 513. e se~.

(d) Molina de Prinio{!;. L. 1. Cap. 27" Pego de Major. Cap. 4. n. II~·.
c 129" Lobão Morg. Cap. 14. §. 3.

(e) Garcia de Exp. Cap. 16. n. 38.
(f) 'Valasc. Cons. III. e 116. n. 7', Pego supro n'

D
I15. *
·DI
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J412 Para bemfeitorisar o vinculo, ou para
romper as terras incultas -delle, é licito ao admi
nistrador tomar dinheiro a juro, e hypothecar os
bens do vinculo . (a)

t 413 Esta llypotheca para affectar os bens
em prejuizo dos success,?res do vinculo , . deve ser.
eontraída com approvação do immediato successor,
o qual póde exigir caução ao emprego do dinheiro
na pertendida bemf~itoria. (b) .

J414 Se o immediato successor não convier,
ou fôr incapaz de dar o seu consen timento, o Juiz
com conhecimento de causa, e parecer de perítos
jul~ará sobre a importancia e utilidade das bemfei
torlas projectadas, e sobre a annuidade, ql!e dos
rendimentos do vinculo ha de ser applicada para
amortisação do capital e juros. (c)

14 J5 Toda outra hypotheca dos bens do vin
culo sómente durará eRl vida do administrador,
que a contraío. (d) .

1416 Pelas dividas do instituidor do vinculo,
ainda que fossem contraídas sem hypotheca., po
dem ser penhorados os hens do mesmo vinculo, '
em falta de outros. (e)

1417 Pelas dividas dé um administrador só
mente podem ser penhorados os rendimentos do
vinculo -' durante. a vida daquelle. (f)

14! 8 O sllccesso~ do vinculo é obrigado a
--~..-----

(a) Alv. de II de Abril de 1815. §. 2. , Lei de ']4 de Novembro de 1823.
§. 4. .

(b) Desideratur·. Cad. de Pruss. 2. p. T. 4. art. 96.
(c) Desideratur. Esta providencia dI> Cad. de Pl'uss. 1. p. T. 18. art.

240. , ·e 2. p. T. 4. art. 96. preenche melhor o seu fim, do que a do Alv.
de 24 de Novembro de 1823. §. 4·

(d) Arg. d~Ord. L. 4. T. 101., Pcr. Dec: 18., Silva ti O/do l.5.
'r. 86. §. 2). n. 77'

(e) Ord. L. 3. 1'. 93. pr.
(f) Cito Ord. §. I.
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contribuir para as diyidas do administrador de
funto, ainda que não queira ser herdeiro deIle ,

,na falta de outros bens, I o se forão contraídas para
servir o Estado: '2 o se o forão para criar e man
ter seus filhos, ou para pagar soJaadas a criados. (a'\

14 19 Esta' contribuição nunca poderá exce~
der aos rendimentos do vinculo em dous annos; e
será paga nos quatro annos seguintes á morte do
defunto, a razão de uma quarta parte por anno. (h)

1420 Ao administrador de vinculo, que ti
ver legitimos Sllccessores é permittido fazer alTen
damento dos prédios vinculados, por longos prasos
de trinta, ou mais annos, mas sem clausula de
renovação de contrato; cqnvindo em taes árrenda-·
mentos o ilUmediato successor, se fôr de maior
idade, on um curador com assistencia de Cónselho
de familia, se fôr menor . (c)

142 t Estes arrendamentos obrigão os suc
cessores do vinculo, salva a acção de lesão; e a
de despejo, se 'o colono ou inquilino fizer deterio~

rações, ou deixar de fazer as reparações. (d)
1422 Comtudo o colono de Io.ngo tempo, a

inda que tenha pagado pensões anticipadás ao admi
nistrador do vinculo, não se livra da obrigação
de as tOI'llar a pagar ao successor, se este não fôr
herdeiro daquelIe, que as recebeo. ( e)

) 42.3 Tamhem o successor do vinculo não
será obrigado a pagar bemfeitorias ao colono ou in
quilino, findo que seja o praso ~do arrendamento ;
-------~--------------

(8) Ord. L. 4. T. 101. §. I.
(b) Cito Ord.
(C) Decreto de 4 de Abril de .832. art. 25.
Ç~) OS correctivos que ajuntamos a este artigo, parecem ser de evidente -

ullhdade. .
(e) Cit, Decreto art. '9,
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nem esse poderá requerer retenção por causa del
las. (a)

.) 424 Nos ultimos vinte annos do arrenda
mento de longo pra7.0 é prohibido ao colono desfa
zer edificios, que tel1ha feito, arrancar ou cortar
arvores, ainda que as tenha plantado ou semeado;
nem póde mudar a fÓl'ma da cultura sem licença
por escrito do administrador, pena de despejo. (b)

1425 O administrador 'que não tiver legitimos .
descendentes não póde fazer arrendamentos dos
bens do vinculo por muitos annos, que obriguem o
successor a mais, que deixar acabar o anno come
çado em vida~do locador. (c)

) 426 E permittido.. ao administrador do vin
culo dar de afo'ramento os béns do mesmo vinculo,
a\.'aluado primeiro o foro com audiencia do imme
diato successor , ' ou de seu curador e Conse.lho de
familia, se fôr menor; e andando os bens em pra
ça por vinte dias consecutivos, para se arremata
rem a quem melhor par.tido qfferecer o (d)

1427 O immediato successor é admittído a
lançar, e será preferido tanto pelo tanto a qual
quer outro. E se outro fôr o lançador , s~rá au
mitlido a requerer caução á boa conservação dos
prédios . (e)

1428 Constando o vinculo de diversos pré
dios, de cada prédio, gue contiver uma geira de'
terra ou mais, se fará aforamento. separado. (f)

--------- ._--------------------
(u) Decreto de 4 de Abril de 183'}. 3rt. '23 .

. (b) Cito Decreto 3rt. 26. c '27'
(C) Cil. Decreto art. ~15. Vejo o art. 848. supra.
(d) Cil. Decreto al't. '21.

(e) Cito art. '21.
(C) Cito Decreto arl. '23.
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1429 Podendo provar-se que um administra
dor recebeo luvas por conceder o aforamento, ou
por fazer a renovação, o con trato será nuUo, con

.demnado o administrador a repôl' o que recebeo ~

e outro tanto a beneficio do accusador, e da caixa
dos pobres . (a)

J 430 A troca de bens vinculados por outros
é tclmbem permittida ao administrador, sendo e
quivalentes os bens subrogados: pára o que (leverá
haver avaluacão .. e audiencia do lmmediato sycces
SOl', e appro'vação do Juiz de Direito, com conhe
cimento de causa. (b)'

1431 Ao administrador incumbe pagar os
encargos reaes dos bens do vinculo, salvo o seu
regresso contra os herdeiros do anteccessor, se es
te deixou de pagar os que se vencêrão no tempo da
sua administração. (c) .

1432 O immediato successor 'é admittido a
requerer sequestro nos rendimentos do vinculo pa
ra pagamento dos encargos, que o actual adminis
trador é negligente em pagan, e estão já vencidos.

143.3 O administrador do Conselho deve an
uualmenfe tomar coutas ao administrador do vin
culo á cerca do cumprimento dos encargos pios da

.instituição; e sendo necessario fazer sequestro nos
rendimentos.. para a cobrança da importancia dos
Legados pios não cumpridos -' officiará ao Jmz de
Direito do lugar, onae o vinculo é sito. ( e)

J4'34 A reducção dos encargos pios excessi-

(a) Ord. L. 4. T. ~I.

(b) Decreto de 4. de Abril de j 83'2. art. 24.
(c) Meilo L. 3. T. g. §. '2g.
(d) Arg. da L. 50. Jr. Ad. S. C. Trebel(, Lobão TI'. dos J.IIJorg. Cap.

J'J. §. Ó.
(e) Estes Administradores parece deverem substituir os antigos Provedores

de Ca pellas.
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vos á taxa das Leis deverá ser requel;ida ao Juiz dé
Direito, súbmettida a questão de facto ao juizo dos
Jurados. (a)

1435 O administrador do vinculo deve ter
em boa guarda a instituição, inventario, ou .Tom
bo dos bens; e: requerer refórma do dito inventa
rio, ou Tombo, quantlo este tenha sido feito ha
mais de 5O annos. (b).

14.36 O immediato successor o poderá obri
gar a esla refórma á custa dos rendimentos do vin
culo, se eIle fôr negligente. (e)

1437 Poderá obrigaI-o tambem a caucionar a
indemnidade dos bens do vinculo, se o adminis
trador os não reparar, ou tiver começado a estra
gar. (d)

1438 Se o administrador - tiver alienado al
guns bens do vinculo, ou fôr negligente em reivin
dicar 'os alheados, é concedido ao immediato suc- 
cessar o reivindicaI-os, e desfrutai-os, ainda em
vida do actual administrador. (e)

1439 Se o administrador tentar dispôr de
alguns bens do vinculo.7 como pleno senhor deIles;
ou se neg':lr a qualquer a qualidade de immediato
successor; esle o póde demandar, para que o re
conheça por seu successor, ou para que reconheça
por vinculados os bens, de que elle tenta dispôr~ (f)

1440 Em todos os pleitos, .em que se con
tender', que certos bens são vinculados, por posse

----------~------~----------------------------
(a) Desideralur. MelIo L. 3. T. 10. §. 1'. Not.
(h) Ord. L. I. T. 50. §. ~., e T. 62. §. 50. e 51., Guerreir. Tr. I.

L. 4. Cap. 7. n. 105. , Molin. de P'imog. L. I. Cap. '18.
(C) Lobão T,. dos Morg. Cap. 1'1. §. ~.
(d) Lobiío iI>. §. 6.
(e) Lobão iI>. §. 8. c Add.
(f) LlJbiío iI>, §. 7, e Add.
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immemoriaL, ou por titulos, que não seja a insti
tuição, inventario, ou Tomho anterior ao anno de
1770, deverá ser ouvido o Procl,radoT llegio, ou
seu Delegado: não bastàndo a confissão da parle,
ou transacção, pa'ra se julgar vinculado qualquer
prédio. (a) .

J441 O administrador de vinculo, que sen
do idoneo para o serviço l\iilitar, se suhtráe a este
dever .sem justa causa em tempo de guerra, é
mulctado em pagar decirria dobrada dos bens do
vinculo. (b) .

J442 O mesmo'é, se o filho immediato suc
cessar, que está dehaixo do patl'io poder do admi
nistrador, fôr idoneo, e deix~r de suppri.r a falta
ou impedimento çlo pai. Cc)

§. 2 o

Do Tombo.

14-1.'3 A collecção das .medições, confronta
ções, e medições dos prédios de um vincuJo, ou
de uni Concelho, ou de outra Corporação", legal

'mente feitas, redig'ida em fórma de livl"o por um
- Escrivão, e o Livro numerado", ruhricado, e en
cerrado por Juiz competente, fórma um Tombo.

J444 Tanto o administrador, como o imme
diato successor", interessado "Qa conservação de
b€l1s inalienaveis, que devem andar conjuntos', é

. pessoa idonea para requerer, que delles se faça
Tombo, ou que se renove o existente, se estiver
antiquado. . .

(a) Desideratul'. O ESlado inleressa em que se nâf} fraude a Lei prohibiliva .
àa amol'lisacão dos bens. '

, .(h) Alv. 'de :l3 de Fevercirá de 1797. §. 4. I Porlar. de S de Janeiro de
18\').

(c) Alv. de 15 de Dezembro de 1809. §. 21



1445 O Juiz do Tombo é como Juiz de Paz
~tltre as partes, para processar as demarcações
dos prédios vinculados, ou ~ejão possuidos pelo
senhorio, úu pelos foreiros e censoarios, que lhe
pagão foros, quando entre 'um e outros não ha
questão. (a) I

)446 Se os foreiros, ou os confinantes offe
recerem Embargos, ou Excepções J que demandem
disputa judicial, o Juiz do Tombo deve ~nviar as
:r.artes para o Juiz de Direito ela situação dos bens.

th) C· J' d T' b ' .1447 omtndo o UlZ o om o podera lm-
pék multas pecuniarias aos foreiros reveis, que nãõ
comparecerem a indicar os prédios,. ou a fazer re
conhecimentos do diveito dominical, ou que não
mandarem legitima escusa. (c)

1448 Os reconhecimentos em pena de revelia
serão abolidos. (d)

1449 Os' foreiros de Bens acionaes, que
não comparecerem a reconhecer ós foros, quando
lhes é mandado, são castigados com sequestros nQS
.prédios foreiros, até comparecerem . (e)

1450 Para verificar os bens, que devem ser
tombados, deve o senhorio exhibir a instituição,
ou titulo do seu dominio, o qual primeiro que tudo
deve ser copiado e concertado, como base do Tom-
ho. (f)
_1LL!Zb:::a . _

(a) Este foi sempre o espirito das Provisões, que mandavão fazer Tombos-;
t'it[o Fin.. reg. in pr., Lobão Tr. dos Pra:,os §. 1210. e 121J.

(b) Pego For. Tom. 5. Cap. 85. n. 69" l! Tom. 7. Cap. 235., Leil50
Fin. reg. Cap. II. n. 25., e Cap.• 3. n. 30. •

(c) Desideratur. Ao exemplo elas mulctas que póde ímpôr o Juiz de Paz aos
membros do Conselho de Familia reveis. -

(d) Porque. são sU6ceptiveis de grande abuso.
(e) Reg. do Juiz do Tombo de Santarém do Iode Outubro de 1586. Cap.

~., 41v~ de 10 de Junho de '775. §. '1.
(I) Ord. L. J. T. 16. §. 2., cT. ~o. §. 1.
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145 • Porém as Cameras são dispensadall de
exhiLir titulo algum dos baldios., e maninho~ sí oa
nos limites do Conselho; porque tem a sua' inten
Çã9 fundada na Lei, que os reputa do Concelho ,
quando não tem possuidor particular.· (a) ,

J ..J 52 Quando não ha outro titulo de serem
vinculados alguns bens ~ se não a posse imOlemo..
rial, a sentença do Juizo contencioso, que os jul
gou taes, deve outro sim ser capiada no Tombo ..
como base deIle. (b) .

J453 Perante o Juiz do Tombo se devem faze...
as Louvações em agrimensores pelas partes interes
sadas; e nenhum confinal1te~ ou foreiro póde declinar
a j llrisdicção deIle.J excepto sobrevindo questão,
que deva ser descutida em Juizo contencioso. (c)

145-1 Os agrimensores d€vem receber j ura
mento perante o Juiz do Tombo, e deve-se-Ihe dar
varé! aferida de cinco palmos craveiros, ou cadeia
de metal com os palmos marcados, para fazerem
as medições com exactidão. l d) .

1455 Os marcos, que se affixarem de novo" de- 
vem ser plantados a aprazimento dos confinantes, em
presença do Escrivão, e de testemunhas, e o auto de
ve especifica,;, os sitios, em que forão cravados. (e)

1<156 E permittido, empregar Geometra, QIl

Pratico para orientar os prédios, e desenhar os
que tiverem figura irregular; e empregando-se,
receberá juramento de bem e verdadeiramente fa
zer o seu dever. (f)
---------------------------------------------~---------..---_..--~ .

(a) Ord. L.~. T.43. §. 9. e l'l. , Portug. de Don. L. 3. Cllp. 45, II. 8a.
(h) Ord. L. 1. T. 6~. §. 51.
CC) Este é o estilo>.
(d) Per ..e Sousa Proc. Civ. Not. 1003.
Ce) Per. e Sousa ib.
(1') Vangue'rve Pr. Jud. p. 4. Cap. ~o., Carvalho Tr. tobre ~ TQ"..

bos §. 1~7' e sego
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1457 Toda a despesa das medições,. e dos
recOll,hecimcntos ,dos foreiros é á cnsta do senho-
rio.' (a) .

1458 Os autos de medicão e demarcacão ori
ginaes serão depositados no a;'chivo da Cam~ra. (h)

1459 O extracto de todos aquelles autos,
que tem 'sido julgados por sentença, fórma o Tom-

I Lo ~ e equivale a uma Carta de sentença tirada do
processo , com a unica differença de serem nume
radas e rubricadas todas as folhas do Tomho pelo
Juiz delle . (c) .

1460 As Gameras terão obrigação de fazer
tombar as propriedades, baldios, maninhos, e
outros Lens dos Concelhos,; e ser-lhes-ha permitti
da a eleição de Juiz e Escrivão do Tombo, e a sus-

-I e1'1são deIles, se forem negligentes, ou prevari
cadores. (d)

J461 Os administradores dos Bens Nacionaes
devem propôr ao Governo a necessidade que haja
de fazer, ou reformar o Tombo dos ditos bens ~

para providenciar o que convier. (e) .
1462 Semelhantemente os administradores

dos bens das Igrejas, NIosteiros, Commendas,
Hospitaes, lUisericordias, e Irmandades ou COl1
.frarias. O WIagistrado encarregado de fazer cum
prir os encargos pios destas instituições, visará an-

_ (a) P,orque as custas de qualquer aclo devem ser pagas por quem o requer;
Per. e SOll~a p,.. Gil'. §. '288.

(b) Desideratur. A falta desta providencia tem occasionado muitos desca
minhos uesles papeis

(c) Este é o estilo. Vejo os DQ. citados por Lobão Di,.. ElIl1Jhyt § 1'218~
(II) Exlinclos os Pro~edores das Comarcas, e Juizes de Fórd, encarrega

. dos destes Tombos, parece adequada esta providencia.
1 (e) As im se pratica.
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Ilu:lhnente os respectivos Tombos, e ordenará a
feitura, Oll J'efórma deHes . (a)

§. 3. o

Da extincçclo, e abolição dos. Vinculos.

1463 Se. Q instituidor determinou, que, ex
tincta a linha dos descendentes do administrador,
o vinculo se haja por dissolvido, o ultimo possui
dor poderá dispôr dos bens, em conformidade com
a disposição da instituição, (b)

1464 Não tendo a instituição aquella clausu
la, e o ultimo administrador não tendo parente al
gum do sangne ao instituidor, os bens do vinculo
se devolvem ao Estado, e ficão sendo bens Nacio
naes, havidos por abolidos os encargos pios, com
qne tinhão sido onualfos pelo Ínstitllidor • (c)

1465 Porém qualquer pessoa, que se mos
tre parenta do ultimo ....administrador, e do sangue
do instituidor, ex.clue o Theso1.U'o Páblico', ainda
qu'e esteja fóra do decimo gl'áo que se exige para a
sllccessão dos bens allodiaes. (d)

, 1466 Qualquer pessoa do povo póde pedir a
J\iercê de uma vida, do vinculo indevidamente
possuido por pessoa, que 'não seja do sangue do
instituidor, o{Terecendo junto 'com o requerimento
a instituição clara e e~pressa, ou sentença. passada
em julgado, pela qual estejão declarados de vi.nCl~

lo taes bens; e offerecendo-se tambem a reiVlllch
cal-os á sua custa. (e)

(a) V. Ord. L. I •.'1'. 16. §. 2. T. 50. §. 2. e 3. T. 6? § '04., Est·
ela Ord. ele Chrislo 2. p. T. 7.1. §. 1. I

(b) Vej. Tom. 2. III l. 970. -
(c) Lei de 9 rle Selembrà de 1769, §. 18.
(d) Barbosa á.Ord. L. 4. T. 100. §.7.. n. fin., l\Ie'lo L. 3. rr. 9. §. '26.
(e] Alv. de '25 de 1aio de '775 §. I.



~238-

] 467 Concedida a :Mercê Regia deve o de- .
llunciante intentar a causa dentro de um anno, pe
rante o Juiz de Direito do lugar, onde estiver o·
prédio principal- do "inculo. (a)

1468 Porém será repelHdo o denunciante,
se o possuidor do vinculo per si ou por seus ascen
dentes legitimos' estiver em pacifica posse dos bens
ha mais de trinta annos. (b)

1469 Da mesma sorte os Procuradores Re
gios na falta do denunciante não poderáõ intentar'
causa, ou proseguir a intentada contra taes pacifi
cos possuidores. (c)

1470 Qualquer vinculo, seja Morgado; ou
Capella, póde ser abolido, se os bens delle não
.renderem 200:000 reis, livres de todos os encar
gos, e contribuições directas. (d)

_1471 Exceptua-se o caso da mesma Casa ter
.diversos vinculos, insignificantes todos ou alguns,
e todos devão andar conjuntos no mesmo succes
SOl' -' e o rendimento de uns e oubos perfaça a
quantia liquida de seis mil cruzados: então os in
significantes não poderáõ ser abolidos. (e)

1472 A abolição póde ser requerida por qual
qner administrador, e se morrer antes de ultimaL

das as diligencias para a obter, qualquer de seus
herdeiros as póde promover, e obtida aproveitará
a todos. (f)

(8) Alv. de '13 de Maio de 1775 §. '1.. Res. ele 5 de Novembro de 18ô4.
(h) Desideratlll'. Este correctivo é muito necessario para tirar °mão gosto

das denuncias; e para senúo inquietarem familias, (lue estúo em paz ha lon-
gissimo tempo. . .

(c) Desideratllr. A Lei deve ser igual para todos.
(d) Oecreto de 4 de Auril de 1831. art. 1. A Lei de 3 de Agosto de 1770.

§" J. e '1. lazia diBerença de Proviucias, umas a '100:000 reis, outras a
100:000 reis.

(e) Cito Oecret. art. 3 , Lei de 3 de Agosto §. 3.
(f) Assento de 8 de Junho de 18.6. I Decreto de 4 de Abril de. 183'2. arte

4; §. [. e 2.
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t 473 Os herdeiros necessarios do administra
dor poderáõ tambem requerer a abolição, antes qtie
o immediato successor se tenha casado., (a)

1474 Por quantoovinculo~ ainda que seja
insignificante, conserva an!es de abolido a nature
za ~e fórma de successão, como se fôra d~, signifi
cante rendimento . (b)

J475 Os crédores do administrador poderáõ
tambem requerer a abolição do vinculo, se eIle
não tiver outros bens, pelos quaes possão obter o
seu pagamento . (c)·

J476 O Juiz de Direito do districto, em que'
forem sitos os prédios ~nais consideraveis do vincu
lo, é o competente para julgar a abolição, ouvido
o immediato Sllccessor, o qual póde contes lar o
facto ~le ser insignificante o rendimento, sobre o
que devem os Jurados deêidir.. (d)

] 477 Por effeito da abolicão do vinculo ficão
os bens, como allodiaes; pddem ser partidos,
vendidos, ou empenhados: e cessão os encargos
pios, com os quaes t'inhão sido gravados pelo insti
tuidor. (e) .

1478 Os vinculos de maior rendimento, qlle
os duzentos mil reis, sómente poderáõ ser a~oli-.

dos a :requerimento do admillistradoi', que não ti
ver descendentes legitimos, se o immediato suc
cesso L' for pessoa do gremio da plebe, sem quali
dade alguma de nobreza. (f)

1479 O vinculo instituido em bens Nacionaes

(o) Dcc{eto de 4 de Abril de 183!1. art. 4. §. 3.
(b) Assento de !! de Junho de 1l$16.
(c) Desideratur.
Cd) Decreto de 4 de Ahril de 18~'2. art. 7, e Sl'g.

(e) Lei de?> de Agosto de '770' §. 1. Cito Decret. arl. '4.
(I') Esta restricção parece se deverá fazer ao citado Decreto de 4 de Ahl"il

8rt. '2., porque neste caso ce~sa o fim ) pelo qual forão instituidos os vinculas.

..._.------------------------------------~--~-------------------~.--.-. __...
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dissolve-se, eis que o administFador seja julgado
réo de Ilesa l\iagestade; ~ os bens revertem ao
Thesoul'o NaciolluL Ca)

---=='S~~>E=_--_

'TiTULO XVi

Das disposições de ultima vontade.

1482 São essenciaes para a validade do 1: es
tamento, ou Codicillo, lOque o testador seja
pessoa habil para poder testar: 2 o que oS,herdei
ros, ou'legatarios sejão capazes de haver o que
lhes é deixado: :j o que o Testamenlo ou Codicillo
s. ja revestido das fonnalidades deteÍ'minuclas pelas
Leis.

1483 As pessoas ltabeis para fazer Testamen
lo, podem fazer Codicillo; e 'Vlce 'versa • Cc)

1480 As Leis.'civís dérão tal latitude ao di
reito de propriedade, que por via de regra é per
mittido ao proprietario dispôr dos seus bens, para
depois da sua morte, .

1481 A disposição, em que alguem institue
um ou mui los herdeiros, chama-se Testamento: a
em que s?mente dispõe de uma cousa, ou deter
mina, que se faça certa obra? chama-se Codicillo.
(h)

-------------------------------------------------------
(a) Ord. L. 5. ']. 6. §. 16.) Alv. ele 17 de Janeiro de 1759'
rb) Ord. L. 4· T, 86, p.',
(c) Cil. Ord. §. o.
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S E C ç 'A Õ I.

Das pessoas, ds quaes é permittido testar.

1484 Pôde testar toda a pessoa, a quem a
. Lei não pro~ibe.

1485 E prohibido ao varão, em quanto não.
tiver quatorze annos completos; e á femea antes
de completar doze. (a)

1486 Os filhos e filhas-familias menores de
25 annos , que estão debaixo do poder de seu pai ;
ainda que excedão a idade da puberdade, não po
dem testar -' excepto dos seus bens castrenses, ou
quasi-castrenses. (b) o

1487 O mentecapto de nascimento -' ou que
por doença veio a perder o juizo, não póde testar,
em quanto fôr conservado em tutella. (c)

1488 Aquelle, que padece contínuo· furor,
não póde "testar; e ainda que appareça testamento
feito por elle -' tão bem ordenado, como faria um
homem de perfeito juizo, é invalido. (d)

1489 O furioso por dilucidos intervallos, se
testar em tempo de sande -' vale o testamento. (e) ,

1490 Duvidando-se se testou quando são,
ou quando furioso, julgar-se-ha pela disposição ,
que fez: se é tão rasoada, como faria um homem
de são juizo, valerá; se não, não valerá. (f)

1491 O surdo e mudo, ou de nascença, ou-

-----~---------~-------------------~-----(a) Ord. L. 4. 'f. 81, pr.
(h) Cito Ord. §. 3.
(c) Cito Ord. pr. , Cod. de Pruss. I. p. T.=I2. art. :H.

é ulil para evitar diSputas.
(d) Ord. L. 4. 1. 81. §. 1
(e) Cito Ord. pr.
( ) Cito Ord. §. '1.

Esta reslricção'
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por moles~ia, póde testar, se poder, exprimir-se
por escrito • (a)

t 492 O cégo p6de test~r, ainda por escrito ~

com tanto que o papel seja lido perante as testemu
nhas' da appravação. (h)

f 493 O prodigo não póde testar em quanto
estivél' tolhido de administrar os seus hens, e su
jeito á tu[ella. (c)'

J494 As pessoas religiosas, que fizerâo votó
de PQbreza, e vivem em communidade, não po-
dem testar. (d) ,

) 495 Porém aos Religiosos egressos por can
sa da dissohlÇão das Communidades, é permittidô
testar, e ser instituidos herdeiros . (e)

1496 Os Cavalleiros professos da Ordem 'de
lUahá podem testar dos seus bens patri~loniaes ,
tendo licença do seu Grão-l\lestre. (f)

.497 Um Bispo para testar dos seus bens pa
tl'imoniaes não precisa de licença; porém para tes
tar dos adquiridos com os rendimentos ·da ]greja ,
deve ter dispensa Pontificia com Beneplacito lle
gio. (g)

] 498 O herege, ou apostata, depois de de
clarado tal por sentença, não póde testar. (h) ,

1499 O réo condemnado á morte s6mente
póde diúpôr .da sua terça para obras pias: e se foi
_~_.... 3 ........ ..__~ _

(a) Ord. L. 4.. 'f. 81. S. 5. I Cod. de Pruss. I. p. T. l~. art. ~6.
(O) l 8. Cod. Qui te~l. fac. pOSSo I cito Coo. de Pruss, art. 113.
CC) Ol·d. L. 4. 1'. 81. S, 4.'
(d) Cito Ord. S. 4.
(e) Lei de 30 de Abril de 1835.; que revogou a Res. de ~6 de Dezembro

dll 1809
(f) Mello L. 3. 1'. 5. .§. 75. .
(g) MeRo supra §. 23. ) Riegger; Juris/lr. E'ccles.· p. 3. §. 40J.
(h) CiI. Ordi §. 4., -
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condemnado por crime de' Lesa j)lagesLade Divin~
ou Humana ~ ou por sodomia, nem da teJ'ça póde
testai'. (a)

1500 O testamento feito por algum -do réos
dos dous artigos antecedentes, ainda que e~ja

feito antes de commettido o crim,e, per~ a vali
dade desde 'a sentença condemnatoria. (b)

1501 Porém o testamento feito pelo fur'f}~ ,
ou mentecapto j al!tes de lhe vir o aGI aqlle, .,ou
pelo prodigo antes de ser privado da administr~ç-ão

dos seus bens, não se annulla pelos 4itos motiv~s

supervenientes, Cc)
t 502 Tamb'em não perde a validad~ o tes~

mento, que uma pessoa religiosa fez, antes da
profissão: antes verificada esta já não p6de ser r~

vogado pelo testador. (d)
t 503 Comtudo um prodigo, que fez testa

mento antes de interdicto, bem póde depois da ,in
terdicção rev9gal-o. (e)

J5{)4 E invalido' o testamento provando-se
que o testador fôra constrangido a fazei-o por for
ça, ou por ameaças; ou movido por engano, ~ue
outrem lhe fez. (f) .

1505 Do mesmo modo provando-se que o
. testador quiz revogar o te tamento, que tinha fei
to, e que oS herdeiros instituidos o impedírão ,com
força 011 ameaças, não valerá consa alguma; e
será applicada para o Thesouro Nacional a herança
deixada aos indignos, que as ámeaças fizerão. (g)
••••----.----------------- -----_._----..- .._---.-_..-.-_ .._- _- -!'

(a) Ord. L -4. T. 81. §. 6.
(b) CitO' §. 6. .
(c) §. I. e :I •. Inst. Quib. no/! e5t perm. fllet. testam.
(d) ~lello L. 3. T. 5. §. 'J4.
(e) Desideratllr Cad. de Prllss. J. p. T. 1:1. art. 34.
(f) Qrd. L. 4. T. 84. §. i.
(g) Cito Ord. §. :I., L. 19. lf. de Ris quae ul indo

FF. -
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• 111111

) 50? Reputa-se feito com violencia, e por
isso nullo, o testamento de um moribundo, que
ápenas responde sim, ou não, ás perguntas, que
alguem lhe faz, sem outras demonstrações de v:on
tade de testar. (d)

I E C ç A Õ II.

Das pessoas capazes, incapazes, e indignas .
de ser herdeiros.

t 51 O . Podem ser instituidos herdeiros todos
aqueIles , aos quaes a Lei ° não prohibe.

1506 Tambem é indigno o berdeiro ahintes
tado, que com força ou enganos, per si ou por in
terposta pessoa, impedio de testar aquelle, que
tinha vontade disso: e a h.erança, que lhe vier,
será applicada para o Thesouro. (a)

. ) S07 Um terceiro, que por nieio de força,
ameaças, ou de engano, impedio' o testador de
deixar herança ou legado a outro, será condemna
do a pagar-lhe o interesse em dobro, e o testa
mento não valerá en), proveito daquelle, que tal
força ou engano fez. (b)

] 508 O Magistrado encarregado da policia,
que tiver informação de qualquer pessoa do seu'
districto deixar de testar, por outro IhJ o i~lpedir,

deve ex o..Uicio ir áquella casa com um Tabellião e
testemunhas, e di;lr-Ihe lugar de testar livremente.
(c)

(a) ardo. L. 4. T. 84. pr.
(b) Cito Ord. §. 3
(C) Ord· Cito §. 5.
(d) Manz. de Testam. vaZ. et inv. T. 3. q. 5., Mello L. 3. T. 5. §.

'lS., Lobão J)iM. 2. ao Liv. 5. de Mello §. 37,
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151 ( Os que ainda não nascerão -' mas ele que
ha e:;;peranças que nasção, podem ser instituidos. (a)

1512 Os furiosos, mentecaptos, e prodigos,
ainda que não possão testar.,. podem ser herdeiros. (h)

,] 5 I 3 Tambem podem ser instituidos os po
bres dê certo-Lugar, ou Fregl1ezia " ainda que se
jão desconhecidos do testador . (c)

)514 Om estrangeiro póde ser instituido, se
pela Lei do seu paiz não fôr prohibido instituir um
Portuguez. (d)

151 5 Os egressoS' secularisados por Breves ,
ou pelo Decreto de 'dissolução dos 1'losteiros e Con
ventos, podem ser instituidos herdeiros. (e)

J5 I 6 Porém as pessoas Religiosas, que tem
os tres votos, e que ainda se conservão na vida
claustral, não podem ser herdeiras, e sómente
podem receber tença vitalicia .de qualquer quantia,
que lhes quizerem deixar. (f)

1517 As Igrejas e outras Corporações de mão
morta não podem ser herdeiras de bens de raiz,
nem legatarias. (g)

I 5 )8 A instituição da alma por herdeira é
nulla, e a herança se devolve aos herdeiros abin- .
testado . (h)

- ......-.--.----<--------------
(a) §. ?7' e 28. Inst. de Legal.
(h) §. 4. Ins. de Haered. qual., L. 5. rr. de Acqllir. 'Uel omito haered.
(c) L. 24. Cod. de Episc. el Cler.· ,
(d) Autb. Omens peregrini. Cod. Comm, sucC., Cod. Civ. F,.anc. art.

912. , Cod. de Prllss. I. p. T. 12. art. 40. A Lei ele 14 de Julho de 1819
de França habiiita os estrangeiros para berdar, e para testar.

(e) Lei de 50 de Abril 'oe 1835.
(f) Lei de 9 de Setembro de 1'769, §. 10., Decreto de 17 de Julho de 1778.
(~) Mello L. 3. T. 5. §. 31.
(h) Lei de 9 de Setembro de 1769, §. 2J., Alv. de 21 de faio de 1796.
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) 519 O Clerigo bem póde ser instituído her
deiro por outro Clerigo nos bens" que este tiver
comprado, (a) ou em quaesquer outros.

f 5.20 O homem nobre, que ,não tem descen
dentes legiti.mos, póde instituir universal herdeiro
a seu filho natural. (b)

J521 Se não tem descendentes legitimas, mcls
tem ascendentes, póde instituil-o em toda a ilua
terça, ou em parte della. (c)

.J 522 Se tem descendentes legitimos, sómen
te póde deixar, dentro da sua terça ~ ao filho na
tural o sufficiente para seus alimentos', QU dote. (d)

J523 O pai ou mãi do filho de damnado coi
to , em regra, não póde deixar-lhe mais) que os
alimentos, ou dote.

1524 Mas se não tiver descendentes ~ nem
ascendentes legitimos, bem poderá deixar-lhe to
da a sua herança, debaixo da condição de obter a
perfilhação Regia; nao a obtendo, devolve-se aos
herdeiros abintestado . (e)

1525 Os nascidos de damnado coito não pre
cisão de perfilhação Uegia, para poderem ser insti

- tuidos pelos avós -' ou pelos transversaes. (f)
1526 Os condemnados por crime de heresia,

apostasia, ou de Lesa Magestade, são indignos de
ser instituidos. (g)

l527 Porém ~s filR~s e ü€tos .daCJuel1e, que

(8) Tendo cessado as immunidades, não ha motivo para continuar a reger
n Ord. L. 'lo T. 18. § 5.

(h) Ord. L. 4. T. 92. §. I.

(c) Cit. Urdo §. 3.
(d) Guerreir. TI'. 'lo L. I. Cap. 3. n. 31. ,
(e) Arg. da L. 6'l. ff. de HaereLl. int. , Guerreir. T. 2. L. 1. Cap. 6.

n. 74.
(f) Carvalho de Testam. I. p. n. 5.6., Portug. de Don. L. 3. Cap.

18. n. 8;.
(gf L. 3. Cod. de Apost. , L. 4. I L. 5. Cod. (Ie Jlaeret.
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commetteo crime de Letla Magestade não tem inca
pacidade de poderem ser instituidos herdeiros. (a)

1528 As, cousas deixadas claramente a um in
capaz, tem-se por não escritas. Porém as que lhe
são deixadas clandestinamente, em fórma de fidei
cOlllmi~so, são applicadas ao Thesouro Nacional. (b)

1529 Tornão-se indignos de ser herdeir.os ,
J. c aquelle que matou, ou procurou a morte ao
testador: (c)

2 c Aquelle -' que accusol1 em Juizo o testador
por causa, de que lhe podesse provir deshonra: (d)

3 c Aquelle, que depois do testamento se tor
nou inimigo capital do testador, ou o injuriou
gravemente-., e não chegou a haver reconciliação
entre arl1hos. (e)

1530 Bem assim aquelle, que com força, a
meaças, ou engano forçou o testador a testar) ou
o impedio de,revogar- o testamento. (f) _

153 t E tambem reputado indigno aquelIe ,
que dispoz da herança ,. estando o testador ainda
vivo, sem este consentir. (g) .

If)32 . igualmente aquelle, ·que arguio nulli- .
dade do testamento por incapacidade do testador,
ou por ser falso, ou inofficioso. (h)

J533 Se a nullidade arg.uida consistir em

--- ,---_....-----------------------
(8) o 8rt. 145. §. 19. da Carta derruga a Ord. L. 5. T. 6. §. 13.
(h) Urd. L. 'l. T. 26•. §. 23., L. 3., L. 0\. ff. de His quae pro non es

cripi. 1mb.
'(c) L. 3. Ir. de Jlis quae ui indigno aujo

Cd) L. 31. §. 2. Ir. de Adm. ei irnnsf. lego
(e) L. 9. ff". de Bis quae ui indigno
(I) Vejo o 8rt. 1505. e sego supra.
(g) L. 2. lf. eorl.
(u) L. .6. If. eod., L. 8. §. 14; fI". de InqfJ. testam., Lobão Acç.

Sumo §. '95. e sego
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defeito de formalidades externas, não illco}-re nas
penas do indigno . (a) /

1534 As pessoas convencidas de terem entre
si comrnettido adulterio, e ou farão condemnadas
pelo crime, ou o crime foi causa de se separarem os
conjuges, são indignas' de haver herança, ou le-'
gado, uma da outra. (b)

1535 As heranças O~l legados deixado(a pes
soas capazes, mas que se fizerão indignas' de as
possuir, devolvem-se. ao Thesouro Público. (c)'

1536 Porém deve preceder sentença con
demnatol'ia -' com pleno conhecimentp de causa. (d)

1537 O Thesouro havendo a heranca deIxa
da a um indigno, é obrigado' a pagar os 'encargos
da mesma herança, a que o herdeiro era obrigado,
se a gozasse. (e)

1538 A capacidade ou incapacidade da pes
soa instituida regula-se pelo tempo da morte do
testador, e não pelo tempo em que o testamel)to
foi feito. (f)

Diversas especies de insiillâç~es de ~lerdeiros .

t 539' Póde o testador instituir um herdeiro
em uma quota -parte· da sua heránça, e não dispôr

---------------...--------
(a) L. 24. !I'. de llis quae ut indiglz.
(h) L. 13. in fino , L. '4, ff. eod. 1 Cod. de Pruas. 1. p. T. 12. art. 35.'
(c) Ord. L. 2. T. 26. §. 19.
(d) L. 15. Cod. de JUI'. fisc..
(e) L. 5., L. 16. II. de Bis quite ut ind., L. 2. §. j, iI'. de Aiim. le

gat., Bollem. Jus. Dig. L. 34. T. 9 n. g.
(f) Mello L. 3. T. &. §. 37" Cod. de Pruss.. J. p. T. 17;"art. 43.

Os Romanos exigião capacidade no acto de testar, e no acto da morte ao
testador.
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uas outras; as qunes em tal caso se c1iITerc'm aos
herdeiros abintestado . (a)

1540 Pois não é opposto á boa razão que a
mesma pessoa falleça em parte testado, e em outra
parte intestado. (b) ..

1541 Bem como póde qualquer fazer um co
dicillo sem ter feito testamento. (c)

15.42 Póde ser instituido um herdeiro até cer
to tempo, ou depois que tenha passado certo tem-.
·po. (d)

1543 Póde-se instituir um herdeiro condicio
nalmente, ou seja suspensiva, ou resolutiva a
condição. (e) . .

1544 No caso de vir a resolver-se a institui
ção, a herança se devolve ao herdeiro substituto ,
ou na falta delle aos herdeiros abintestado. Um
herdeiro instituido com tal condição é responsavel,
como se tivera sido usofrutuario da herança. (f)

1545 nem assim no caso do herdeiro ter sido
instituido até certo tempo, é reputado como' fidei
commissario encarregado de entregar a herança, de-
pois daquelle tempo. (g) .

1546 A instituição de herdeiro póde ser feita

-----------_._---------------...---------
(a) Arg. da Ord. L. 4. T. 82. pt'., Cod. de Pruss. supra 81'1. 'S. e

46. , Lobfio Suppl. ás .I1cc. SUln. Dissert. 8. §. n.
(h) Mello L. 3, T. 5. '§o 32 A Ord. L. 4.' T. Íl~. §. 3. só-o permilte

aos soldados; mas a Lei deve ser igual para lodos os Cidadãos. .
CC) L. 16. tr. qeJur. Codicil., Cod. dePruss. I. p. T. l~. arl. 7,

. (d) l'!,ão está em uso a disposição do §. 9' lust. de Haered. inst.. Vinnio
lb. n. :l. , Stryk Cauto Test. Cap. lo §. J5., Lobão cito Diss. 8. §. 35.

Ce) V. o Tit. fi' de Cond. insto V. Tom'. J. art. 74. e sego
(~).Cod .•dePrlfSs. I. p. 'f. 12. art. 489, Aregra-Quiumelnaefou

exttllt., non desinit esse ltaeres - é destituida de boa razão. Lobão supra.
(g) Cod. de Prt/ss. supro art. 259.
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mJstJcamcnte, com relação a outro escrito, onde
eIla é declarada. (a)

J547 Se este escrito, a que o testamento se
refere, .não apparece, entendem-se em tal 'caso
instituidos os herdeiros abintestado. (b)

1548 A instituição de herdeiro não pôde com
metter-se á vontade da terceira pessoa. (c)

J 549 1\1a8 a escolpa do herdeiro d'entre o
'numero de ce.rtas pessoas, bem póde deixar-se á·
eleição de uni terceirg. (d)

] 550 O testador, que não tem herdeiros ne
cessarids, póde instituir um universal herdeiro,
ou muitos, como fôr sua vontade .. (e)

155 ( Se o testador não declara Çl parte de
herança, que cada herdeiro ha de ter, entende-se
que a herança ha de ser partida por cabeças. (f)

1552 Porém quando eIle nomea uns herdei
ros in dividualmente, e outros collectivamente, v.
gr. - instituo por herdeiros a F., e os filhos de
P. - estes collectivamente nomeados sómente ha
veráõ uma parte da herança igual á de cada um dos
outros Índi, idualmente nomeados. (g) • .

J553 Se o testador institue os herdeiros com
amhiguidade, v. gr. se institue os irmãos, e os
tem não só germanos, mas tambem consanguineos,
ou uterinos; interpreta-se pelo modo que mais se

-~----- --~~-------------~----~---------

(II) L; 36 , L. 3J. Ir. de Haered. inst., Cedo de·Pl'uss. I. p. T. 12.
3rt. 47.

(h) Veet L. 28. T. 5. n. 11;.
(c) L. 3~. Ir. de Haered. insto
(d) L. 7, §. I. lf. de Iteb. dub., Brunnem. á cit. L. 32. de Haered. insto
(e) §. 4. Inst. de Haered. inst.
(f) §. 6. Iost. ced.
(g) L. II. 1 L. 13. n', de Ilnered. insto , Veet. L. 2S: T. 5. n. 'la.
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-
cOl1fórme ás Leis da successão abin testado . (a)

. ] 554 Aquelle, que institue a F. e a seus fi
lhos, entende-se instituir a todos simultaneamen
te, e não que os filhos devão esperar a morte de

. seu pai. (h) .
J555 Se o testador assignou a um ou a mui

tos herdeiro~ as quotas partes, que hão de 'ter na
herança, e a eutros herdeiros as não assignou ~

entende-se que estes devem ficar com o reslo de
herança, que sobejar daquelles. Cc)
. 1556 Se regulando ás quotas partes da he
rança para uns dos her~eiros esgotou a massa, c
nada restar para os outros; deve-se desfalcar das
quotas daquelles o llecessario para fazer a cada um
destes um lote igual ao mais pequeno dos ql:le o
testador desiçnou. Cd)

1557 Se distribuindo quotas partes da heran
ça entre os herdeiros instituidos, sobejar alguma
sem allplicação, será repartida proporcionalmente
entre aquelles. (e) .

1558 nias se eIle dispoz de llma ou de mais
partes da herança, sem manifestar vontade de dis...
pôr de toda eILa, os herdeiros ahil1testado haveráõ
as partes da herança, de que eIle não dispoz. (f)

1559 Se elJe prohibio abertamente o direito

. .-----------------:-------------

(a) Piuheir. de Testam. Disp. -4. n. 309" Gllt'freilO TI'. 2. L .. 4. Cáp
I. n. 13.
. (b) fachin. Cantr. juro L. 4. Cap. i'8., J1ianlica de Cani. L. 4. Cap.
g. , .N?v.. l?urgQI. T,. des Testam. Cap. 8. pago 8r.

(c) ~. ü. Inst. de Idaered. I/lst. I Cad. de Pruss. .. p. T. 12, .art. 268.
rd) .Cod. de PI'uss. I. p. T. n. arl. 'J6g.
(e) ~. 7' Inst. de Haered. inst., cito Cod. ue p/uss. art. 264. e :165'.
(J) Aq,. da Ofll. L. 4. T. 82. pr., cito Cad. de Prurs. al't. '156_

GC. 1\
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1561 Em tal caso os herdeiros abintestado
tem obrigação de pagar os legados, e de cumprir
os mais encargos do testamento . (c)

1562 , Se o testador com prelegados, que dei- .
xou a alguns dos herdeircs, ou com os legados dei
xados a outras pessoas, esgotar a massa da heran
ça, em modo que nada reste áquelles, a 'quem eIle
denomina herdeiros, estes nada poderáõ pedir aos
beneficiados pelo testamento. (d)

1563 ,Em tal caso os prolegatarios e legata
l'ios devem pagar as dividas, e mais encargos da
herança pro rata, seguJ.ldo o proveito que cada um
receber. (e)

1564 O herdeiro ou herdeiros, que tiverem
administrado a herança esgotada pelos legados, ou
que tiverem feito despesas por causa da herança,
sómente terão direito á sua indemnisação.J como se

de accrescer entre os'herdeiros, no caso de um
delles não querer, ou não poder: aceitar o seu qui
nhão, devolver-se-ha aos herdeiros abintestado.
(a)

. 1560 Tambem se' devolverá a herança aos
herdeiros abintestado, se os herdeiros instituidos
lIão quizerem, .ou não poderem aceitar a herança.
(b)

---------....---.~---~---
(3) Cod. de Pruss. I. p. T. 12! art. 285., Lóbão Suppi. ás Acc. Sumo

Diss. 8. § 17. e sego •
(b) Cil. Cod. art. '77' e 'l711. A Novella T. Cap. I. §. r. chama com

preferencia os legalarios, e na falta rlelLes os berdeil'os abintestado.
(c) Cito Cod. art. 279. , e Cito Nov. T.

<ri) Cito Cod. art. 'J75. c 276. A quarta Falcidia e Trebellianica caírão
em desuso entre nós. Lobão Suppl. tis Acc. Sumo Diss. 9.0 tentou resllsci·
tal-as, ,"as nem um só Aresto achou, que âpoiasse a sua lenl~t'va.

(c) Cit Cod· de Pruss. art. 35'1.



-253-

tivessem sido curadores dos· bens de um concur
so. Ca)

t 565 Ainda que o testador dê o nome de
herpeiro a um, a quem deixa certa cousa, ou uma
determinada quantia, nem por isso será herdeiro,
mas legatario. (h)

1566 Tambem ainda que elle denomine lega
tario a um, a quem deixa uma quota parte da he
rança, ou de todos os bens , nem por isso será le
gatario , mas herdeiro responsavel á réspectiva
parte das dividas da herança . (c)

Dct instituição ~ ou deslze!'dação dos herdeiros
necessarws.

1567 Os descendentes, ou ascendentes aptos
para succeder ahintestado são herdeiros necessa
rios, que precisamente devem ser instituidos , ou
desherdados por aquelle, que quer dispôr de todos
os seus bens.

1568 Se o testador preterir herdeiros taes ~

sabendo que os tem; ou se os desherdar -' sem de
clarar legitima causa, o testamento será invalido
quanto ã instituição; mas os legados que coube
rem na terça serão fiI;mes e valiosos. (d)

1-569 Póde o testador, que tem herdeiros
necessarios, preteril-os, se dispozer-sómente da
sua terça, quer seja em legados.) que seja a titulo
de quota de herança. (e)' '. .

(a) Cod. de Pruss. I. p. T. I~. 8rt. 354. e sego
(h) L.•3. Cod. de Hae,.~d. illSi.

• . (c) L. ll. S. 5. fi.'. de Legal. 2. , VaLasc. CQnsi. 1.10" n. 15.
(d) Ord. L. 4. T. 81. §. I., Novel. 115. Cap. 3".
Ce) Cito Ord. pr.
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1570 Os herdeiros necessarios podem consen
tir na sua preterição, assignando o seu consenti
mento ,- ou no testamento mesmo, ou no auto da
approvação, e então será em todo valido o testa
mento. (a)

. 157} Comtudo este consentimento .dos prete-
ridos é equiparado a uma doação callsa:mortis, que
póde ser revogada por eIles, e então~o testamen
to sómente vigorará dentro das forças da terça. (h)

]572 Se os'ascendentes ou descendentes le
gitimos forão preteridos p.elo testador pelos reputar
mortos" ou por ignorar a slla existencia, o testa

'mento annulla-se em tudo, mesmo nos legados. (c)
j 573 Do mesmo modo se annuIla , se depois

do testamento feito sobreveio ao testador algum fi
lho legitimo; com tanto que este não seja abortivo-,
ou incapaz de viver. (d), .

1574 Se este filho que sobreveio depois de
feito o testamento morrer antes do testador, não
se ann l111a por isso o testamento. (e)

1575 Tendo o testador justa causa para des
11erdar o herdeiro necessario, deve declaraI-a no
testamento; aos herdeiros instituidos incumbe ])1'0

vaI', que é verdadeira aguella ,çausa, e pl'ovando-o
subsiste a desherdação. (f)

1576 Se os herdeiros a não poderem provar,
• annulla-se a instituição, o desherdado recebe a sua

I gitima; mas subsistem os legados, que coube
rem na terça. (g)

(11) Gomes I. VaI'. Cap. II. n. 4. , Valasc. de Part. Cap. 16. n. 39"
Pereira Dec. ti.

(b) ADI. Fahro de Rrror. Dec. 51. EI r. 7,
(c) Ord. L. 4. T. 8'2. §. 3 e Q.
Cd) Cil. 01'0. §. 5.• lVhn. BarDOS. ih. n. j.
(e) L. 1'2. fi'. de IlIj rLlpt. irrito test.
(I") Ord. L. 4. T. lho §. 2.

(g) Cil. §. '1.



-255-

1577 :Bem pócle o testador.J que tenha justa
causa para desherdar um herdeiro necessario, em
sua vida justificar aquella justa causa' , com citação
e audiencia do desheruado; e julgada provada fica
sendo desnecessario ao herdeiro instituido fazer ou
tra prova. (a)

1578 'Se o filho, que justamente podia ser
desherdado, for fallec~do antes do pai, não póde

. este deshel'dar os netos filhos do filho ingrato, por
causa da ingratidão deste. (b) .

1579 Os filhos bastardos ainda que, tendo
sido perfilhados, possão succeder abintestaclo ao

. pai que os perfilhou, comtudo se este os preterir
no testamento, não podem querelar delle por inof-
ficioso. (c) .

1580 Dura trinta annos a acção dos herdeiros
necessar.ios preteridos, ou desherdados, para an
nnHarem a instituição de diversos herdeiros: (d)

§. 3. o

Causas iustas da desherdação.

·1581 O pai e mãi, ou qualquer outro ascen
dente póde desherdar aquelle de seus filhos ou des
cendentes.J que diligenciou mataI-o per si, ou por
outrem, ou.que deu azo, favor, ou concelho pa
ra isso. (e)

-..--...__._----------------------~------------~._~---- ---------------._---
. (a) Asseulo de 20 de Julho de 1780. Lobão TI'. das Obrigo recipr.. §.

37°" ,
(h) Gomes 1. Par. C~p. Ir. n. '21., VoeI. L. 5. T. 7. n. 27" Guer~

l'eir. TI' '2. L. .}. C~p. I. n. 126.
(c) r ello de Tesiam. L. '2. T. 4. n, 22., Frall~a fi, Mend. 2. p. L. I.

C~p. 2. §. I. n. 7.
(J) L. 8. Cod. de JLlr deíib.

_ (e) Ord. L. 4. T, 88. §. 8. e 9. , Novel. I f 5. Cap. S.
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1582 ltem aquelle, que lhe poz as mãos iro
samente, espancando-o. (a)

1583 Item ãqueHe, que o injuriou grave
mente, mórmente em lugar público. (b)

1584 Item póde ser desherdado o filho ~ que
houve ajuntamento carnal com a mulher de seu
pai. (c)

1585 Item o filho que accusou criminalmente
a seu pai, ou mãi; ou os denunciou á Justiça por
crime, de que lhes viesse deshonra na pessoa , ou
damno nos seus bens. (d)

1586 Item se o pai, ou mãi ou avós forão
presos por divida, ou captivos; e o filho sendo
abastado os não qu~z fiar, para os livrar da cadêa ;
ou os não remio do captiveiro, podendo. (e)

1587 Item se algum deHes perdeo o siso na
tural, e o filho o desamparou, não lhe procuran
do os remedios adequados. (f)

1588 No· caso do desasizado morrer sem re
cobrar o juizo, o filho ingrato é privado da heran
ça, por virtude da Lei: e se um estranho tratou
deIle na falta do filho, tem direito á mesma heran
ça, de que este é privado. (g)

1589 Item se o filho ou filha menor de 25
annos se caspu sem consentiménto de seu pai e mãi :
ou sem supplemento do consentimento deIles pelo
Magistrado. (h)

-----~---------------------------~----~--
(a) Ord. L. 4. T. 88. §. -i.:
(h) Cit. Ord. §. 5.
CC) Cito Ord. §. 10.
(d) Cit. Qrd. §. 6. e II.

te) Cito Ord. §. n. e 16.
(f) Cit. Ord. §. 14.
(~) Cito §. JS.
(11) Lei de 19 de Junho t e L. de '1'}. de Novemb. de 1776.

•
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1590' Item se.a filha menor de 2:3 annos dOl'·
'mio'com algum homem. (a) .

1591 Ilem se o filho ou filha abandonando a
.Religião Catholica, abraçou a heresia. (b)

1592 Se o pú ou mãi quiz fazer testamenLo ,
e o filho ou filha o impedio; ainda que morra 1n
testado, é o tal filho ou filh~ desherdado pela Lei.
Cc)

-------_.-------------------------------------- -~------
(a) Ord. L. 4. T. 88. ~. I., Novel. 115. Cap. 5. §. II.
(b) Cit, Ord· §. 17' .-~

(c) Cito Ord. S.• 3.
(el) Lobão Tr. das Obrig. recipr. §. 364. li.. citada (}r'd~ ainda aponta

o.utr~s pusas de desherdação; que estão cm desuso, v. gr. '0 uso de rei
ticarla.

'(e) Lobão supra §. 378., Cod. de P1'Ilss. 2. p. T. 2. art. 4/6.
(f) Ord. L. 4. T. 89. §. I. 3. 5. 6. c 7,
(t;) Cito T. 89. §. 2.

(h) Cit. T .. 8~. §. 4.
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1598 Um irmão por via de regra póde prete
rir -' -OH deshel'dar "Seus irmãos ou irmãas, sem
causa alguma. (a) _ '

] 599 Porém se este irmão em seu testamen
to inst~tuir por herdeiro uma pessoa torpe, qual
qüer dos irmãos preteridos, Ol1 desherdadqs (ain
da que seja consanguineo, ou uteúno) póde que
relar do testamento e requerer, que a instituição
seja rescindida. Os Legados todavi~ subsistem. (b)

1600 Diz-se pessoá torpe a que tem algum
VICIO, reputado torpe entre as pessoas de bons
costumes:' v. gr·. o bebado por habito, o jogador
1)01' officio, o alcoviteiro, a meretriz, e outros se-
melhantes. (c) .

] 6Q I ~Hto é adrnittido o irmão a impugnar'o
testamento do irmão, se for pessoa tão torpe J co-

• lUO o herdeiro instituído; ou se tiver sido ingrato
ao testador. (d) \

1602 Reputa-se irmão ingrato,. I o se pro
curou tirar a vida (lO testador; 2 o .se dormio com
a mulher deste; 3 o se o accusou criminalmente;
..J. o se lhe procurou a perda ele todos , ou da maior
parte ele seus bens. (e) .

1603 Tam"bem_ se o irmão aceitQu, o legado -'
que o irmão teslal!lor lhe deixou no testamento, ou
se por outro algum acto approv,ou o dito testamen
to, não póde mais querelar deHe por inoilicioso. (f)

604 Esta açção do irmão para impugnar o
testamento do outro irmão deve ser inlen.tada den-

-------------------~-------------------------_._-------
(a) Ord. L. 4. T. 90. pr., L. 'l7' Cod. ele Inqff. teslam.
(h) Cito Ord. , Novel 118. Cap. 4. ,
(C) Cito Ord. §. I.
(d) Cit Orei. §. lo e'lo'
(e) Cit, Orrl. § 'lo

(r) L. 10 §. t., L, 31. til! ·fI', de llioj: le3[allt,
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Da instituição reclproca.

tI'O de cinco annos depois da addição da herança. (a)
J605 A.. sentença obtida por UIll irmão apro

veita aos outros herdeiros ahintestádo do defunto;
mas são obI:igados a indemnisar ao vencedor ares
:pectiva parte das despesªs, que tiver feito por ~au
sa da demanda. (h)

J606 Ao marido e mulher é permittido tes
tarem ambosjuutos em fi mesmo papel, e ainda
instituirem-se reciprocamen te . (c)

] 607 O mesmo é permittido a irmãos, que
convivem em communião. \.d)

) 608 Ainda que o testamento ~e mão com
mum seja' escrito poi' um dos testadores reciproca
mente instituídos, não se annulla por esse motivo
a instituição. (e) .

J609 Se os conjuges, depois de terem feito
testamento com instituição reciproca, vem a se}Ja
rar-se' por sevicias, por esse mesmo facto se en
tende revogarem-no. (f)

1610 Se um dos testadores depois de feito o
·testamento .coin i}lstituição reciproca revoga o seu,
sem o fazer saber aos outros; por esse mesmo fac-

----~-------_._-------

tIH. *

• (&) L. 54. Cod. de [nof. testam.
(b) L. 6. §. I. tr. de [/la(f testam. -
(c) Valasc. Cans. 7" Cod~ ue Pruss. J. p. T. 1'2. art. 614.
(d) Mello L 3. T. 5. §. 36.
(e) Pereir. Dec. 3? n; '21. , Cocl. de PruIs. '2. p. T. I. art. 484. Vejo

em contrario os DD. que aponta. Lobito SI/ppl. eis ACf. SlIm. Dissert. I
§. 24·

(f) Cou. de Pruss. '2. p. 1'. 1. arl. lif!g.
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to se entende ter renunciado ás yantagens, que
do testamento cO,mmurn lhe podião proyir. (a)

16 I I I\ias simplices mudanças , ou addiçães
em os legados J feitos sem prejuizo dos outros con
testadores; não induzem revogação do testamento

.feito. (b)
16 I2 Se o marido e mulher, depois da ins~

tituição reciproca J substituem por morte ~o sobre
vivo-a um terceiro: o conjuge sobrevivo, que' de
pois de ter g-ozado. os hens do preclefunto quizer
mudar de vontade, deve repôr aç> substituto as van·
tagens recebidas ex vi do testamento commum. (c)

1613 Comludo quando pelas circunstancias
se colija, que o substituto foi nomeado por causa
das relações de parentesco J ou amizade com o con
juge sobrevi vo, bem póde este revogar a sua dis
posição sem pena alguma. (d)

16! 4 Se os conjHges instituindo-se recipro
camente concedem ao sobrevivo a herança do pre
defunto, com poder de alheal', e o 'que restar por
sna morte s.e devolva por metade aos parentes do
predefunto; neste caso o sobrevivo póde dispôr da
herança, excepto por doação, ou por disposição
de ultima vontade. (e) . .

16 t .5 I\ias se sámente foi concedido ao sobre
vi vo o poder alhear, se tiver necessidade; sómen
te o poderá fàzer, quando já não tenha bens seus,
que vender possa, e a necessidade seja'justa, e
nã~ procurada com dólo. (f)
---------------------------------..-------------------------------_.-.._.----_.---

(a) L?b;;o ao L. 3. de Mell~ Dissert. 7, §. 37', pago 'l80.
(u) Cad. oe Pruss. '1. p. 1. l. art. 487' e 488.
(c) Cito Cad. m't. 4g'1., Lobão sopra §.35. Nota.
(d) Cito Cad. art. 49'2.
(e) ulh. CQlIlra roftalLlS, Cad. Ad S. G. 'freúoil., Bruneman ib. D.

1'2, • Lobiío supr. §. 5y. e sego
ir) l3agna Ror. Cap. 10. n. 65. e sego



-261-

16 {6 Se depois de gastos os bens do prede
funto, o sobrevivo vier a adquirir outros, é obri
gado a preencher por estes os que tiver gastado da:
quelles. (a)

• __Gge~

S E C ç A Õ III,

.Das substituições.

(li) Pinheiro de Testam. Disp. 4. n. 1'1'11. •

(h) Ord. L. 4. T. 87' §. I. , PI'. inst. de Vulgo subsl.
(c) Cito Ord. §. 1. e 3.
(d) CiL Ord. §. :>,
(e) Cil. Ord. §. 7, e 8., L. '2. Ir. de Vulgo ct Jlllp. sl/úsl.

16 t 7 Ao testador é permittido além dos hero:
deiros., que institu~, substituir-lhes outros, que
fiquem em seu lugar.

1618 A substituição diz-se J7nlgat:J quando
o testador insLituindo a F. por he:rdeiro, declara
simplesmente, que se clle não ror herdeiro, o seja
1'1. (h)

j 6 I 9 Este substiLuto sómente terá direito á
herança, no caso elo primeiro h~rdeiro ou não que
reI', ou nã.o poder addir a herança. Se aqueUe a
aceitou,. fica o substituto sem direito algt~m .. (c)

162,0 Comtudo se o herdeiro pelo privilegio
de mel~or a aceitar, e depois torne a repudiar a he
rança, neste caso revivirá o direito do substituto. Cd)

1621 Diz-se substituição pupillar, quando o
testador tem um filho impubere dehaixo do patrio
poder, e instituiudo-o herdeiro declara, que se
eIle fallecer impuhere, será hertlei~o outro sujei
to. Ce)

---------~------------~---------------------~-
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1622 Se o filho impubcl'e chega a completar
os 14 anuos, ou a filha 12, e morre depois, a
substituição fica sem elfei to . (a)

1623 Bem entendido que_a substituição pu
pillar não póde prej udicar á legitima, que a mãi
0,"1 avós do pupillo' devem havel', no caso de lhe
sobreviverem. (h)

1624 Não só o· pai, mas tambem a mãi, e
os outros ascendentes, que tiverem filho, ou neto,
com algum impedimento, que o tolha de poder
.testar, v. gl'. furioso, ou mentecapto, póde su,bsti
tuir herdeiros áqu,elle, para o caso de fallecer du
rante o dito impedimento. A esta substituição se
chama exemplar. (c)

1625 Esta substituição fica nulIa , se vém a
cessar o impedimento de testar -' que tinha aquelle
filho, ou neto. E ainda que isto não aconteça,
nunca esta substituição póde ser feita em prejuizo
dos descendentes, ascendentes, 'ou irmãos do her
deiro inhabil para testar. (d)

1626 Qua'ndo o testador institue muitos her
deiros -' póde nomeaI-os substitutos uns dos outros;
esta se chama substituição j·eciproca. (e)

1627 A substituição reciprocã toma a nature
za ~a substituição vulgar, se os herdeiros institui
dos não são filhos do testador; ou se o são, não
são impuberes: porqtle se forení impuberes, to-
·mará a natur,.eza de pupilIar. Cf) .

1628 E permittido' finalmente ao testador
_._Q------------------------------------~----------------------------_....-

(a) Urdo L. 4. T, 87' §. 9,
(h) Gucn·eir. Tr. ~. L. 5. Cap. ti. n. 17" Cod. de PrLlss. ? p. T.

2. art. 530
(c) Cil. Urdo §. Ú.
(d) Cito §. II., L. 9. Cod, de Impub. ct ai. subst.
(C) Cito Ord. S. 5.
(f) Cito Ord. §. 6.
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instituir um herdeiro.J e para depois da morte des
te substituir-lhe outro; a esta substituição se c.ha-

. ma compendiosa, ou fideicolUmissaria. (a)
, 16'29 Nest€ 'caso ao herdeiro instiluido em
primeilo lugar quadrão os direitos e obrigações de
um usofrutuclrio. (b)

1630 Póde porém vender os bens menos
uteis, se preciso for, para pagar os legadbs, ou
as dividas do testador. (c)

1631 E quando restituir a herança, que lhe
foi deixada em fideiconunisso.J póde pedir as des
pesas e bemfeitorias feitas para conservação e re-
paração dos bens. (d) ..

1632 O substituido no fideicommisso tem di
reito de requerer, que o primeiro herdeiro faça
inventario da herança, que deve restituir-lhe. (e)

1633 Se o testador o desobrigou de fazer iu
ventario, entender-se-ha que ene sómeille quiz
deixar fideicommisso dos bens da herança, que
restassem por morte do primeiro herdeiro. (f)

1634 Quando o testador faz substituição dos
bens sómente que ficarem por morte do primeiro
herdeiro, então este póde alheal' os bens em sua
vida, e só os não póde doar, nem testar delles. (g)

_ 1635 Sendo o testador, que fez a substitui
ção fideicommissaria, ascendente.J' ou descenden
te do primeiro herdeiro, não vale a substituição,
_.~------------------------------------------------------------~--------
, (a) §. ~. e II. Inst. de Fideicom. haeref':., cit. Ord. §. 1.2.

(b) Cod. ele Pruss. 1. p. T: 12. 3rt 466.
(c) L. 114. §. 14. ir. de Leg. lo, L. 38. ir. de Leg. 3., Voet L. 36.

T. I. n. 62. '
(d) L. 58. 59. e 60. lf. de Leg '., L. 19. S. fin., L. ~2. §. 3', n·.

Ad Sell. COIlS. 'Frebell.• Guerreir. T,' I. L. 5. Cap. :1. n. 2.

(e) Guerreir. Tr. 1. L. J. Cap. 2. 11. I. '
(f) Cod. de Pruss I. p. T. 12 art.471.
(gl Cod. 'de Pruss. ib. al't. 46~. e 469" L. &4. lf. Ad Sena/o Cons,

Trebell. Vejo o arl, 1611. supra.
I
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se prejudicar aos direitos dos herdeiros necessarios
de primeiro herdeiro. (a)

1636 O filho universal herâeiro do institui
dor do fideicommisso, póde em todo o caso sepa
rar a sua legitima,. c dispôr della; ficando sl~eila

ao. fideicommisso tão sómente a terça do pai testa:-'
dor. (h) .

1637 Não é permiuido porém ao filho tirar
além da sua legitima a quarta Trehellianica, por-
que não está em llSO. ( c) .

1638 Um herdeiro não necessario ou estra
nho, ainda que seja encarregado pelo testador de
restituir a herança toda a um terceiro, não póde
tambem deduzir para si a quarta parte da dita he
rança. (d)

}639 Não será permittido fazer substituições
de substituições; isto é, fazer mais do que um gráo
de subslituição fieleicommissaria. (e)

164.0 Todo o substituto deve ter capacidade ~

.com9 se fôra instituído herdeiro elirectaUlente. (f)
164l Se a pessoa substituida vem a fazer-se

incapaz ele haver a herança~ ou legado do fideico.m-

-------------------'--
(a) L. 3? Cod. de Fideiéom , ~?~el. 39. Cap. J.: .
(1$) L. 6. Coel. ~Jcl Seno COIlS. 11ebell., L. lO. Coel. Ad Leg. Fale. ,

Guerreir. TI' '1" L. 5. Cap. I. n. 'lO.

Cc) Pnez ill Cod. L. 6. '1'" 49 n. II. O conlr?I;Q suslcnlárão alguns.
fundados nos CkPP' 16. e 1 • X. de Testam. Guerreir. supro n. 31.

(d) Cod. de Pruss. 1. p. T. l~. ai L. 467' A Nove!. 1." CkP. I. per~
millindll ao leslador poder prouibir a dedução ria Falcidia, e da TrebeUiani
ca , "eio" destruir aquelles invenlos dos seus predecessores.

(e) A 'oveI. ,59, parece penniltlr fideicommissos perpetnos. Complidío
muito a Jurisprudencia sem utilidade pública. O Coel. Civ. Franc. art. 896.
prohibio lodas lIS substiluições. O Cod. de PI'l/ss. 1. p. T. 1'1. art. 55.
aclm;lle fómelllc I.a e 'l.a SUbSliluiçlio. O nosso arligo eonforma-sc á Ol'd.
L. 4. T. 87' §. n.

(I) L. 67, §. fino Ir. Ad Seno COI/s. Trebell.
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misso, ficâ O, herdeil'o fidncial'io com ella , sem o
encargo de a restitúir. ea)' .

1642 Se o substituto foi nomeado condicio
nalmente ~ são applicaveis as regras á cerca da insti
tuição de herdeiro condicional. .eb)

1643 Quando um filho é instituido com obri- _
gação de restituir por sua l11(}rte a herança a outro,
sempre se subentende a condição tacita - se mor
rer semfilhos legitimos. - ec)

1644 Se o herdeiro e o substituto concordão
elíl se desfazer o fideicommisso, vale a transacção
que entre si fizerem. ed) .'

1645 A simples prohibição de alllear a heran
ça, que o testador faça ao seu herdeiro, ou lega
tario, sem. designar pessoa, a_quem a herança se

. deva devolveI", reputa-se conselho, e não induz
fideicolUlhisso. (e) •

--_HOeO<lO••......--

S E C C A Õ IV.

Da Legitima.

Ir.

J646 A Legitima é a porção de bens, da
qual não póde dispôr por testamento a pessoa que
tem herdeiros necessarios; porque pertence a es
tes por virtude da Lei.

---------~-----------------~-------------~-~-
(o) L. 38. §. 6. ff•. de Legat. 3.
(b) Vejo o Tom. I Gl art. 74. e sego
(c) L. 30. Cod. de Fideicom. , L. 6. Cod. de Cond. et subst., L. 103.

ff. de Cond et demo
cd) L. 16. Cod. de Pactis. , L. !l. Cod. de Transact. I L. IJ~ Cod.

de Fideicom.
(e) L. 114-. §. J4. fI'. ele Legat. I.
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t 6,17 Não' póde Í)or tanto o testador gravar a
]egiÜma com condições, ou encargos alguns. (a)

1648 A legitima entre nós é a somma das
duas terças partes dos bens indispensaveis ~ que o
testador tinha no tempo da morte.- (h)

. 1649 Porém se o pai ou mãi tiver dado ou
dotado em vida a filho ou filha alguns bens ou di
nheiros; estes sendo conferidos á partilha augmen
tão a legitima, sem comtudo augmentarem a terça
de que o testador dispoz (c)

1650 Os prazo.s de vidas e nomeação, em
gra, não augmentão a legitima: exceptua-se o ca
so de terem sido comprados, ou adquiridos á custa
de outros bens dislJoniveis do defunto. (d)

1651 As bemfeitorias feitas pelo defunto, ou
nos bens do prazo de vidas, ou em bens de vincu- .
lo , augmentão a legitima. (e)

1652 A legitima é repartida e!n tantos lotes,
quantos os herdeiros necesl1arios; assim e do mes- '
mo modo, que se o' testador tivesse fallecido intes
tado. (f)

1653 Cada um dos filhos que quer ter parte
na legitima, deve imputar no seu quinhão os bens
ou dinheiro , que tiver recebido do pai on mãi fal
lecida, em dote ou doação: são porém exceptua-

----------~,--_._---------

(a) L. 32. Cad. de IlUúI testam.
(b) Arg. da Ord. L. -4 T. 82. pr., 'Va~asc. de Parto Cap. 17' n. 2. t

Guel'l'eir. TI'. 2. L. 5. Cap. '2, n, I. Pela Novelta d$. Cap. 1. se o pai
tinha ~té quatro filhos, a legitima era a terça parte dos beus: se tinha cinco
ou maIs filhos. el'a metade dos bens do testador.

(c) Gam. Dec. ·53. I Valasc. de Parto Cap. '9' n. 9. e sego
(d) Ol·d. L. 4. T. 97, §. 22 .• Valasc. Cap. 13. n. '97" Guerreir.

TI'. 2 L. 3. Cap. 8. n.•3 , Pego 2. For. Cap y. D. J6.
cc.) Cil. 01'l.1. L. 4. T. 97. §, 22. , Guerreir. supr. n. 29.
(I) Arg. da Ord. L. 1. T. 8'2. PI'.



dos aquelles dons, que segundo a Lei não vem á
collação. (a)

J654 Deve imputar tambem na legitima o va
lor do prazo de vidas, que o pai ou mãi lhe tiver
doado e entregado logo, sem reserva do usofruto ;
ainda mesmo que tal prazo não tenha sido compra
do pelo 'defunto. eb)

] 655 Póde porém o filho em vez de conferir
o valor do prazo, conferir o pra~o mesmo pelo que
valer. Cê) . .

J656 A legitima de cada um dos herdeiros
necessarios deve ser-lhe adjudicada em bens dos
que o defunto deixar por sua morte; e não póde o
pai ou mãi determinar que a legitima seja preen
chida a 'dinheiro, se houverem outras especies de
~ens. Cd)
. ] 657 Não póde tambem o pai ou mãi obrigar
um filho ou filha a aceitar em vida delles ~ legiti
ma. (e)
• f 658 Se amigavelmente concordão, um em
dar a legitima sendo ainda vivo, e outro em a acei
tal'; bem póde o filho, que"'a aceitou, pedir sup
plemento, se o pai no tempo da morte tiver mais
bens, do que tinha quando deu a legitima. Cf)

1659 rice versa o pai ou mãi não Í)óde ser
obrigado em vida a dar legitima a um filho, ou seja
para que este pague dividas -, ou para pagar con-

• ...... • __._.. _ ......_. a __._...._ ..... ... .. .. __ .... _. .....__•••

(o) Ord. L. 4. T. 97. pr. , Cod. de Pruss. 2. p. T. 2. art. 393.
(b) Ord. L. 4. T. 97' §. 2'2. t Lobão Tr. dos Prasos §. 568. e sego
(c) Cito Ord. §. 22. ' •

cd) L. peno Cod. de lnoJj. testam. , Perez in Cad. L. 3. T. 28. n. '57'
(e) Lobão T,. das Obras. recipr. §. ?l10. I

(f) L. 35. §. J. Co~. de [no[f. testo , Perez supro n. 30. t Lobão sup'"
§. 311.,

h. ~
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demnacões pecuniarias, em que tenha sido mulc
tado. (~)

1660 Quando o pai ou mãi com as disposições
testamentarias absorve toda a terça ~ e offende a
legitima, os filhos ou netos frandados nella podem
requerer denti'o de trinta annos o supplemento d~

legitima, sem que por isso se rescinda o testamen-
to. (b) ,

166 t Em tal caso se ha herdeiro da terça, a
este incumbe fazer ó supplemento aos lesados na

.legitima: mas se a· terça foi retalhada em legados,
o dificit da legitima é rateado por todos ~s legata-
rios proporcionalmente. (c)

1662 Se a legitima é fraudada por causa de
dotes ou doações, que o pai ou mãi fez em vida a
outros filhos, ou a estranhos: estes dotados ou do
natarios podem ser obrigado~ ao. supplemento da
legitima dos fraudados. (d)

1663 As doações ou dotes feitos em vida pe
lo pai ou lJlãi ~ considel'ão-se como parte' da sua
herança, para effeito _de julgar ~ se taes doações
ou dotes ofl'endem a legitima . (e)

1664 A doação ou dote mais antigo preen
che-se em primeiro lugar com a legitima do filho.
ou filha dotada, e' o e)Ç.cesso da doação ou dote
preenche-se pelos bens da terça: se desta ha algum

------------------------------------------
(a) Lobão TI'. das Obrigo recipl'.. §. 308., Guerreir. TI'.~. L. 2:

Cap. 5. n. Iq.
(b) L. 50. I Lo 34., L. 36. Cod. de IlloJf. test., Perez supro n. 18.
(c) Urdo L. q. T. 65. §. r. e 2.
(d) Lo 5. Cod de fno})'. Donat. , L. uno Cod. de Illo}}: doto I Macedo

Dec. 9' n. ll:!. I Guerreir. TI'. 2. L. 2. Cap. \0. n.~. Vrj. o Tom. ~ Q

aJ'L. 1080.. •
(e) Voet. ad Pand. L. 59. T. 5. n. 38., Ord. L. 4. T. 65. §. I.
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a~rescimo,. applica-se ao segu1?-do dote J (a) e as- f

SIm nos maIS. .
1665 Se o primeiro dote ou doação absorve

a terça toda, o segundo sómente vale dentro das
forças da legitima do dotado, e o excesso é inof
ficioso: por este excesso é que supplementão as
legitimas fraudadas. (b)

. 1666 Quando o dote ou doação foi feita para
casamento, tem o filho ou filha dotada a escolha
do tempo do dote " ou do tempo da morte do dota
dor, para se calcular a valía dos hen~ do mesmo
dotador J e por eIla julgar se o dote cabia ou não
na terça, e legitima do dotado. (c)

.I 667 Em todas as outras doações sempre se
julga da sua inofficiosidade, segundo o valor dos
bens do doador no tempo da sua morte. (d)

J668 Escolhendo o filho ou filha dotada o
tempo do dote, tempo em que o dotador era opu
lento, ~ o dote não excedia a terça,' e legitima do
dotado; se no temp.o da morte tiver fallido) e não
tiver com que preencha)egítll11as iguaes aos filhos
indotados) recáe sobre o filho ou filhos dotÇ\dos a
obrigação que tinha o pai ou mâi de o alimentar, e
de dotar os indotados. (e) . .'

.1669 -Entretanto não se poderá exigir do filho
ou filhos dotados, que contribuão para 9 estahele
cimento dos indotados com mais de um terço J do
que eIles recebêrão em dote. (f)

(a) Guerreir. Quaest.for. 48. ,- Lobão Tr. das p!?rig. recipr. §. 395. N.
(b) Guerreir. ib. . ,
tC) Ord. L. 4. T. 97. §. 4., L. 29. Taur. el ib. Gomés. .
(d) Cit Ord., Valasc. Cons. 188. e 189.
(e) Vejo o Tom. 'lo arl. 10'2. e seg., Cod. de Pruss. '2. p. T. 2. arl.

313. Este caso não foi previsto) Ilem providenciado pela L. 29. de TOll/o ,
nem pela Urd. L. 4. T. '::7' §. 4.; o que lem lançado os interpretes e)n
grande trabalho.

(C) Cito Cod. de Pruss. art. 315.
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S E C ç A Õ V.

Da Terça.

1673 Ainda que o t~stador tenha herdeiros
necessarios, bem póde dispôr da sua terça, ou seja
em legados pios,' ou em favor de seus herdeil~os ,
ou de es1ranhos. (d)_

1674 A terça é a terça parte dos moveis,
immoveis, disponiveis, e direitos e acções, que
~ testadol" tiver no tempo da morte. (e}

1675 Os prazos de vidas e nomeação não aug
mentão a terça, salvo se forão comprados pelo
defunto, (f) ou se lhes fez hemfeitorias.

(3) Cad. de Pruss. 2. p. T. ~. art. 317'
(b) Cito Cod. ib. art. 5'9'
(c) Cil. Cad. ib. art. 3~0.

(d) Ord. L. 4. T. 82. pr. e 'f. 91. §. l.

(O) Guerreir. TI'. ~. L. :.. Cap. t 2. n. 38. e sego
(l') Ord: L.H. T. 36, §. 3., Pego ~. For. Cap. g. n. 20.

1670 Esta contribuição dos filhos dotados
para os indotados não vencerá jpros' até á época "
em que seja necessario prover ao estabelecimento
destes. (a).

1671 E se os indotados fallecerem antes da
época do s'eu estabelecimento, cessará a obrigação
dos dotados, sem que aquelles possão disp~r dos
fundos, que lhes deverião ser fornecidos no tempo
do seu estabelecimento. (b)

~ 67.2 A mesma obrigação dO"S dotados cessará ,
lambem ~ ,se os filhos indotados no tempo do seu
estabelecimento se acharem pr~vidos dos meios
adequados para isso ~ ou seja por heranças, ou por
lances de fortuna . (c) .
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167G E'm outro lugar se disse, que as doa
ções -' ou dotes trazidos á collação, não augmentão
a terça do dotador. (u)

J677 A terça do pai ou mãi está legalmente
obrigada a perfazer os dotes ou doações -' que o
mesmo pai ou mãi tiver' feito, no excedente desses
dotes á legitima dos dotados. (h)

1678 Portanto se a terça fôr esgotada em sup
plementar esses dotes ou doações, nada- resta ao
pai ou mãi, de que possa testar. (c)

1679 O dote ou doação da terça pelo pai ou
mãi a. filho ou filha, se exceder a quantia da Lei "
deve ser insinuada, para sua validade. (d)

1680 Ainda que insinuada seja, será invali
da, se o pai ou mãi não reservou cousa alguma,
como em outro lugar se disse. (e)

16.8 I Os legados pios e profanos deixados pe
lo testador, que tem herdeiros necessarios, devem
saÍr da terça; se a excedem, desfalcão-se propor
cionalmente. (f)

J682 Antes de apurar a terça, e a legitima,
costuma tirar-se do cumulo dos bens da heranca a
despesa do enterro e funeral, até o corpo ser' se
pultado: os mais legados pios, e l\iissas são os
que incumbem á terça. (g)

] 683 Tambem antes de apurar a terça, e le
gitima se costuma separar a porção de dinheiro ,

------ ------------:-----
(a) Yej. o art. 1649' supra.
(u) Ord. L. 4. T. 9". §.3,
CC) Valasc. Cons. ,sá n. 16.
(d) Assento de 'lI de Julho de"797'
(e) Vejo o art. 93. e seI{. supra.
(f) Ord. L. 4. T. 6S. §. 2. , Guerreir. TI'. 1. L. 4. Cap. 6. n. 3,6.

e sel{., Lobão Obrigo I'ecip', §. 405.
(g) Valasc. de Parto Cap. 19. n. 39. Afitel' Guerreir. TI'.:l. L •. 6.

Cap. 6. n. 49'



-272-

ou de 'bens, que seja sufficiente para pagar as di-
vidas passivas. (a) . /

1684 .Fazendo-se aquelIa separação de hens ,
é livre tanto ao herdeiro' da terça, como a cada
l1erdeiro da legitima, resgatar a sua quota parte
dos bens separados, dando a sua respectiva parte
do dinheiro preciso para solver as dividas. (h)

1685 O pai ou mãi não póde tomar em terça 
a melhor propriedade, que tiver, e dal-a ou dei
xaI-a a quem quízer, em prejuízo dos herdeiros da
legitima.. Havendo esta fraude, -sómente valerá a
doação ou legado' da terça parle do prédio ;- intei-
rando-se a terça em outros bens. (c) .

1686 Porém tendo o testador prédios. de igual
qualidade, bem póde designar para a terça , qual
delles quizer. (d) .

SECÇAÕ VI.

Dos Legados.
.

1687 Uma -somma, ou corpo certo da heran
ça, que o testador manda dar a certa pessoa, é.
um Zeg'aclo; e legatario aquelIe, a quem ~lle a
manda dar. (e)

1688 Tem tambem o nome dê legado aquillo,
que o testador incumbe ao legatario, que ene dê
a outro. (f)' -
--..----------------------..------------------------------_.----.-...--._-.

(a) L. 8. §. 9. ff. de [noD. testam., I•. 3. ff. Fam. ereise., Valasc.
de Parto Cap. ~3. n. ~I.

(h) Guerreir. TI'. ~. L. 6. Cap. 15. n. 7' I MoI'. de Exec. L. 6. Cap.
7, u. 66.• Lobão Aec Sumo §. 334.

(c) Valasc. de Parl: Cap. 19. n. 33.
(li) Guerreir. TI'. ~. L. 5. Cap.~. n. 3'2.
Ce) L. 116. pr. ff. de Legal. 1.

(f) L. I. Cod. COnl?lIl1l. de Legat.
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Dos que podem ser Legatarios.

1690 IJodem ser Jegatarios todas as l)c.ssoas ,
que podem ser herdeiros. Um herdeiro póde ser ao
mesmo tempo legatario; e em tal caso póde repu
diar a llerança, e aceitar o legado. (b)

169 f . Os in.dignos da herança são indignos
tambem de receher os legados. (c) .

1692 O legatario convencido de ter do10sa
mente subnegado o testamento, é reputado indig
no do legado, que neIJe lhe era deixado. ~()

1693 O Ueligioso professo, e o filho de dana
do coito, ainda que sejão incapazes de ser 11erdei
ros', são capazes de legado para seus alimentos. (e)

16D4 Podem-se deixar legados ás Jgrejas ~ c
a~olltros Corpos de mão morta. Se Jhes for deixa
do algum prédio, são obrigados a ,endel-o a lJe '
soa secular dentro de um anno, pena de se devol-
ver aos bens N~cionaes. (f) .

1695 Podem tambem ser deixados legados a
heneficio das Escholas de Primeiras Letras ~ c de
Hllmanidades. (g)

1G89 Quando. o legatario é mandado restituir
o legado depois de certo 1emIJo, ou no tempo da
sua mortc, a outro; é UIll fideicommisso partic.u
lar; (a)

(a) Pr. Inst de Sing' reb. per fideicom. relo
. (h) L. '7. §. 2. I L. 87. II". de Legai. .

'C) Demnl. L. 4 T. '1. Secl. 2. art. 4.
(ri) L. 25. Cod. deLegai.

. (c) Lei ele '15 .oe de Junho rle '766, Decrelo de '7 de Julho de '778. ;
Cordoso Pra.'!.', Jlld. vila - Fi(ill~ - 11. 37, .

(r) Ord. L. '1. T. IS. §. 1. A abolirão des dizimos [ar. a,loplavc! esta
Lei. . '

(H' Alv. ele 7 de Junho de '787 §. 4.
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1696 Bem assim podem ser deixados a bene
ficio da alma do testador, ou de qualq.uer outro;

•com tanto que com isso não sejão onerados os pré
dios com prestações reaes e perpetuas; nem seja
fraudada a Lei, que prohihe instituir a alma por
hel~deira. (a)

)697 Se um Pteligioso escrever o testamento
on codicillo, é nuHo o legado que escrever para o
seu Mosteiro ou Corporação. (h)

)698 Tamhem é nuHo o legado, que o escri
101' do testamento escrever para si, ou para nlgull1
seu ascendente ~ ou descendente. ( c)

1699 Porém se o testador por sua letra de
clarar, que mandou escrever aquelle legado, ou
lia approvação do testamento ou codicillo o declarar,
será valioso. (d)

1700 Póde ser legatario uma pessoa incerta,
e desconhecida do testador, se póde vir a haver
certeza dessa pessoa; v. gr. se foi deixado o legado
á pessoa, que vier a casal' com a filha do testador.
(e) ,

170 I E permiltido deixar a escolha da }Jessoa
do legatario , a arbitrio do herdeiro, ou ao de um
terceiro. (f)

J702 Quando o testador manda ao herdeiro,
que faça escolha de uma de certas pessoas ~ para
receher o legado,' e eIle a não faz, o legado_ é re
partido por todas essas pessoas, (g)

- ..-------------------_.-------------
(a) Lej de 9 de Setembro de 1,;69' §. 21.
(b) Alv. de '16 de Marco de 1634., Alv' de 'Z ele Maio de 1647.
(c) L fino tI'. De !tis quae pro non SCl'liJl. Imú.
(el) L. 2. Cod. de l/is qui siú. adscriú. ln testo
(e) §. ?5. C 7.7 . Inst. de Legal., Vinllio ao §. 25. n. 5.
(f'J L. J6. Ir. de Legat. 2.

(SI L. 17. §. 2. , L. 0i'. §. 7, Ir. de Le[;at. J. •
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§. 2 ~

Das cousas, que podem, seI' legadas..

1703 Podepl ser legadas todas as cousas, que
ljodem ser de alguma utilid~de ao legatario, e que
estejão em commercio.

1704 Se for legada uma propriedade púhl~a)
ou um lugar sagrado I será nuHo o legado, e o le
gatario não póde pedir a e~timação. Ca)

1705 Se a cOllsa legada já fôr do legata,rio ,
quando o testador morrer, será inlltil o legado. (b)

. t 706 O testador póde mandar daJ.'l ao egata
rio uma cousa propria do herdeiro. Cc)

1707 Póde tambem mandar ao herdeiro, que
compre uma cousa alheia, e as dê ao legatario. Se
o dono a não Cfuizer vender, deve dar-lhe a esti
mação. (d)

(70S Se por e.rl'o le~ou uma cousa alheia,
cuidando que era sua, é nullo o legado. (e)

1709 Se legou o seu prédio sito cm ... , e
não lhe pel'tencia se não uma parte do dito prédiQ ;
só esta parte póde .pedir o legatario. (f)

J7 I O Se 9 prédio legado estava empenhado a
uma divida, o herdeiro_ deve daI-o desempenha-
do. (g) _

17 I I ~Ias se o testador ignorava a divida do
prédio emp~nhado, deve o legatacio remil-a: 8al-

.
-------------------------------------~~~~~--------

(3) Lo 39. §. peno e un. Ir. de Legal. I;:

(b) §. 10. Inst. de Legal.
(C) L. 67. §. 8. Ir. de Legnl. 'J.
(d) §. 4. Ins~. de Legal.
(e) lbid.
(f) L. 5. §. '2. II. de Legal. I.

(g) L. 57' Ir. de Legal. I., L. 6. Cad. de Fideicom.
JJ. 1ll
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vo se a diviJa fosse tamanha -' que o legado seria
inutil. (a)

17 {2 Se o testador legou uma divida activa,
o henleil'o satisfaz entregando ao legatario os titu ~

los, que deHa tinha o defunto. (1))
, ] 713 Se o devedor mostrar que a divida es

tava c~)Il1pensacla com outra, que lhe devia o tes
tador, o lêgatario póde pedir orequivalente ao
herdeiro. (c) ,

1714 lUas se a divida eslava extincta por ou..;
tI'O modo, ou se o devedor estiver falido; a perda
é por conta do legatario. (d)

1715 Se depois de escrito o testamento o testa
dor cODrou a divida legada, mas guardar separada
mente a quantia della até á sua morle, preSl1111e
se ter tido vontade de não revogar o legado. (e)

17/6 O mesmo é se o testador deu de novo a
juro aquella divida a ontro devedor. (f)

17! 7 lUas se o testador por necessidade co
meçou a demandar a divida legada, ainda que mor
ra antes de acabar de executar o devedor, presu
me-se ter re\ ogado o legado (g)

1718 Em outro lugar se disse.. que sendo'
legado deixado a um criado, se entende ser á con
ta das soldadas, a não hav'er declaracão do testa-
dor. (h) . .

........:·.rrQ.'-----'-------------------
(n) Vinllio ao §. 5. Insl: deLegai. 11. '2.'

(h) L. 'o -. n' de Legai; 1., l. J 8. Corl eoa.
(1:) Cad. ele ['russo 1. p. T. n. art 411.
(.I) §. '11. I mI. de Legal" L. 75. Ir. de Legal. 1., L, '21. 0". de LifJe .

mi. le"ai.
(e~ L'. I!; §'. 13. If'. de Legal. 3. , Cad. de Pruss, Brt. 41'2.
(I) L,: 0;1. Il. ,de Le{{at. 3 • Carl. de PI'IISS SlIP'" art. 413.
(~) \ 1111110 n ~. 7.1. Inst. de Lega'. n. 4, , Vorl. L, 30. n. ?3.
(io) YC'j u '1'0111. 2 o art. 1250.
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J710 Se um devedor legal' ao seu cl'édor
quantia equivalente, ou maior que a divida, pre
sllmir-se-ha tambem ser deixada em compensação
da divida. (a)

] 720 Sendo legada uma casa com tudo o que
se achar dentro della, não se entenderáõ legadas
as dividas activas, ainda que na casa estejão as es

. crituras -' ou instrlUllentos para pro, a dellas, (IJ)
1721 Porém a lUocda papel, e Notas de Ban

co -' que estiverem. denlro da casa legada, enten
der-se-hão legadas, se se não mostrar YOlllade do
testador em contrario, (c)

1722 Tambem no legado dos mQvei~ se não
entenderáõ comprehendic1os os animaes domesticos,
o dinheiro, c os títulos de crédito, se se não mos
trar vontade do teslador em contrario, (d)

1723 Em regra, as duyidas á cerca das con
sas, que fazem o ol)jecto do legéldo, explieão-se
examinando o que o testador enlendia pelas paJa
Vr1.lS de que uso 1; e na falta deste conhecimento,
pela significação que tem no uso geral do paiz . (e)

] 724 Ainda que o leslador repila muitas ve
zes certa cous·a que deixa cm legado, entregue esla
uma vez, nada mais se deve, (f)

1725 Se repete mais de nm?- vez uma quan
tia -' que quer se dê ao Iegatario, devem dar-se
lhe tautas quantias ql1anttl.s cUe rcpetio ;' salvo se
se inferir ter sido outra a .vontade do testador. (g)
------------------------------------------

(a) 5ilvarlOrd. L. 4, T, 31. §. II. IJ. 'r. ·Emcont·arioL. 85. O'. de
Lef!.al. :lo •

(b) L. g'a. lI. de Legal. 3. , Cod. r1c Pl'IIss. I. p. T. 1'2. art 414.
tC) Ci t. Cod. IlI't. 4 f 5. , I.. ~6. O'. de Legal. ?,
(d) Mello L. 5. T. 7. §. lo '
tC) L. ~~. §: 3. O~ de fnsll'llcl. veZ instl'. leg.
(/) ~. :1:1 ~: I,. O. de f.egnt,
Ü;J Cll. L. :l~. §. II ..
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172G Ainda que na herança se não ache a
somma de dinheiro, que eIle mandou dar ao lega
tario; deve-lhe ser (fada, ainda que seja preciso
vender bens. para apagar. (a)

t 727 l\las se mandou dar certa quantidade
de trigo, ou vinho, que por sua morte se achasse
no celeiro; não se deve dar toda a quantia ~ se se
não achar no celeiro. (b)

1728 Se legou o usofruto .de certo prédio,
sem determinar tempo, enlender·se·ha deixado em
quanto o legatario viver. (c)-

J729 Se o legatario fôr uma Corporação,
qu~ nunca morre, entender-se-ha deixado o llSO

fruto por cincoenta annos. (d)
t 730 O legado do usofruto de todos os bens

comprehende tambem os prazos de vidas. (e)
1731 A inda que o usof1'l1tuario de todos os

bens se repute legatario, e por isso não seja obri
9udo ás div.idas da herança; comtudo este legatul'io
e ohrigado a sofrer, que se vendão tantos bens do
usofruto, quantos bastem para pagar as dividas. (f)

t 732 Sendo legada uma quota p~rte dos fru
tos da annual preducção de uma quinta; esta quo
ta deverá ser paga, ainda que o herd~iro venha U

vender a quinta. (g)
1733 Se foi deixado um numero certo de me

didas a F. , da producção da quinta., se esta algum
I

----_._..._---.-._-----------~- ..-.---....-"--_._._---------------._-..-.---------

(a) L. 12. ff. de Legat. 2.

(h) L. 8. §. 2. fI". de Legat. 2., L. 5. ff. de Tril. viII. veZ oleo lego
(c) L. 10 fI'. de Capit minut., Cou. de Pl'IIss. I. p. T. J2. art. 421.
(d) Cod. de Pruss. ib. art. 42).
(e) Calei: de Pol. eéif{. Cap. 17'. n. 23., Lal,ão Direct. Emplt. §. 509.
(f) L. fin. n·. de Um el usu[r. el reli. per lego
(g> L. '21. ff. de dmwis lego
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anilO chegar a produzir' aqtleIIe numero, deverá
supprir-se a prestação pelo maior rendimenlo da
quin ta nos aúnos anteriores ou posteriores. Ca)

1734 A falsa demonstração do testador, ou
seja á cerca da pessoa do legatario, ou á cerca da
cousa legada, não vicia o legado, quando clara
mente se manifesta qual pessoa eIle quiz beneficiar}
e qual cousa quiz dar. Ch)

1735 Em outro lugar se disse quaes são as
condições validas, e invalidas, e o modo como
devem ser cumpridas; bem como as obrigações
cansaes, e modaes. Cc)

Direitos? e obrigações do Legatario. '

1736 O dominio .da cousa legada é transfei'i
do no legatario, eis que o testador morre, inde
pendente da posse. Cd)

17.37 O mesmo acontece nos herdeiros a res
peito dos heus da herança; e nos donatarios morlis
causa, eis que fallece o doador. (e)

J738 Se a cousa legada pereceo sem culpa
do herdeiro, os restos, que deIla forão aproveita
dos, são devidos ao legatario. (f)

1739 O legatario não póde tomar posse do
legado por sua pi'Ívada auctoridade, salvo se o

- ----_._---_.._--_._--------._.---------------~_.---._- ----- .._------.-.
(9) L. 17. §. I. ff. eod., L. .5 lf. de Tril. vin. lego
(I)) L. 34. tI'. de Cond. el dem., §. 29. lost. de L·gat.
(c) Vl!j. o Tom. 10 TIL 4. e T.l. 5.
(d) L. 80. fI'. de Legal. 2.. L. 74 íf de Fu,.as.
(e; L. 50. §. I. Ir. de Rdvilld., L. fino C ,d . .de Dali. 1II0rl. causo
lf') ~Jell'l L 3. T. 7' 17. C<'ulra L. 49. H', de Legal. 2.
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testador lho facultou, e o herdeii'o. lhe não fizer
l'esistencia . (a)

l74 O Os accessorios da cousa legada devem
seI: entregues juntamente com ella, no estado em
que estavão por morte do testador. (h)

1741 Se o testador depois de feito o testa
mento accrescelltou um pedaço á quinta legada, ou
fez algnma hemfeitol'ia, tudo isto pertence ao le-
gatario. (c) .

1742 Se'. o testudor legou o solo para cons
truir casas, depois ellc mesmo as mandou edificar,
sómentc é devido ao legatario o valor do sólo. (<.1)

1743 Os reudiI11ento~ do prédio legado são
devidos ao legatario, desde que este· demanda a
entrega do dito legado. (c)

1744 Em quauto se não yerifiea a condição,
COl1J a qual foi deixado o legado, o herdeiro tem
direito ele o desfrutar. (f) _

i 745 Se uma cousa lmlivÍsivc1 foi deixada a
dous ou mais legatarios J a parte' que um delles re
pudiar acresce aos outros. (g)

174G O direito de acrescer tem lugar lalll
JJcm, fjuando uma cousa em especic é deixada a
duas ou mais pessoas conjun u1l1ente, C pro indi'ui..:.
w, sem q le o testador nomeie suhstituto áquelle ,
(lIte repudiar a sua parle. (h) I •

---------------------------~---------------------------

(<1) Jctlo de U li. vol. Liv . .;. To I~., SlrJk Uso J. L, 30. §. 48.
(b) 1.. 'l4 § '1 n·. de Legnt. I.

(c) L. 44. § 4, Ir. de Ler;al, 1.,1.. lo., L 39 Ir. de Legat. 'lo

rei) L. 93. ~, lin. fI'. de Solut., Cou.. de Prurs. I. p. T. 12. art. 319'
(t') 1.. I , L fin. Cod. de USl/1 el };·/Ict. leg
(I) \ rj. Tom. I 0 11 1'(.9".
(ti) Cod. Civ, Frane. 1\1 t : 045 ~.~., Jato de Legal. Yl'j. LoLiío SI/flpl.

<is Act:, '1I11L, Diss. 10. §. ?o.-
(il) 'L. ~'9' fi', de Legfll. 3., CO(1. t1c l'rus . I. p. T. 1'2. ar'[. 368. ,

ClJ Ci,. F/'ll/lc. an. 1044. .
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1747 Se o teslaoor mandou entregar o I g'a
do, quando o Jegntario fosse de legitima idade,
não o póde pedir, se não depois de 25 annos.J ain
da que antes disso obtenha dispensa para ser havi
do por de maior idade. (a) -

1748 Quando o legado é deixado ~ se o ]e
gatario chegar a certa idade, ~ condicionaJ; porque
se morre antes, não tem effeito o legado. (h)

1749 ' Wlas se a ida'd.e não é marcaua como
condi,çâo; tr'ansmitte-se o legado aos herdeiros do
Jegatario, ainda qne elle_ morra nnl~s de ter aquel-
la idade. (c) •

1750 Póde ser 'demandado o legado não só
no~foro do herdeiro, que o deve dar ; mas-lambem
perante o Juiz encarregado de fazer executar o testa
mento. (d)

- J 751 Se o legado é ,um prédio, ou cousa que
se possa reivindicar, póde intentar a reivindicação
contra o possuidor. ,(e)

1752 Se é uma quantia liquida de dinl1eiro ,
póde ser demandada por acção de assignação de dez
dias. (f) _

1753 Os bens da herança onerados com a
prestação do legado, ficão legalmente IJypoflJeca
dos ao pagamento delle, ainda que passem a ter
ceiro possuidor. (g)

)754 Em quanto o legatario não toma entre
ga do legado, o herdeiro deve cuidar da guarda e

(a) Ord. L. 3. TiL 4'1. §, 5.
(b) L. 49, pI'. e § '1. If. de Legal. I.

(c) L. 'lI. If. Quando dies leg. cedo
Cd) Lei de ;) de Novembro de 15'l'l.

(e) Vionio ao §, '1. 1115. de Legal.
(f) Mor. de E'xec. L. I. Cap. 4, §. 3, n. 55, ) l\leIlo L. 3; T. 7, §. 5,
(15) L. I. Cod. Commun. de Legal. -
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conservação oelle, e é responsavel ainda por cn 'pa
leve. (a)

1755 J\'Ias se o herdeiro fizer alguma despesa
necessaria para conservação ao legado, deve o le
gatario pagar-lha. (h)

. J756 Os foros e encargos prediaes do legado
até o tempo, em que o lega tario começa a ter di-,
l'eito de o desfrutar, d~vem ser pagos pelo herdei
)'0; dahi em diante pelo. legatario. (c)

1757 O legatnrio, que tem a esperar cedo
tempo, ou que se v.erifique algllllHl condição, pa
ra poder pedir o legado, póJe pedir .caução ao
-herdeiro, salvo se o testador o desobrigou de a
dar. (d) •

J758 Da mesma sorte o legatario é obrigado
, a caucionar a restituição do legado, se por sua
morte fôr ~brigado a restitllil-o a alguma pessoa. (e)'

1759 Em outro lugar se disse,' que o lega
tario de llma quota parte da herança é obrigado á
respectiva parte das dividas: c se a herança foi
ex.l1austa cm legados de consas sillgulal'e~, todos
os legatarios são obrig~\dos a conlrilmir para ílS di
vidas passivas do lestador. (f)

I?a plivaçào dus legados .

. 1760 Extingue-se o direi lo ele pedir o lega
do, quando o testador expressamente o revogou, ou

(a) L. ~6. §. I. I L. "7' §. 4· e 5. lr. de Legal, I.

(b) L. 8. II'. de Tril. I'in. vei ol. Legãl,
(c) L. 39' §. 5. fI'. de Le~al. J.. Galho rrcd. ih.
(d) L. '4. , L. 18. pr. n', Uli /r. ". serv. caus. caucal.
(e) L. J. §. 3. LI'. cad.
(f) Vejo o art, 156:1. e sego supra.
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qnaudf! Obl'Oll factos, que mallifestão vontade de o
til'ar ao legatario. (a) .

J761 Assim se o testador em sua vida deu a
outra pessoa a cousa legada, revogou o legado. (b)

1762 Bem ass.im, se depois de feito o testa-
mento alien~u a cousa legada. (. c) ~

1763 Ou se transformou a especie legada em
outra especie diversa, . como se reduúo a vestidos
o panno, q ue tinha legado. (d)

. 1764 Se depois de feito o testamento o tes
tador deu ao legatario a cousa legada, não pó<,le
t01'nal-a a pedir por morte tlelle; porque se não
devem reunir duas causas lucrativas na mesma pes
soa, e cousa. (e

1765 Se o legaturio morreo primeiro que 'Ü

testador, tem-se por nlão escrito o legado. (f)
1766 Se a especie legada pereceo sém culpá

do herdeiro, e sem se verificar móra na entrega,
acabou o leg~do, e o direito de o demandai', (g)

1767 O meS1J,10 é, se um terceiro reivindi
cou a cousa legada como sua; porque o herdeiro
não é responsavel pela evicção, se nào quando o
brigado a'dar uma COllsa indeterminada, deu uma
que não podia dar. (1)

1768 A inimisade capital sobrevinda depois
do testamento entre o testador e o legatario, ou
qualquer outra cauSa de ingratidão, pela qual o
doador póde revogar a doação, se não houver re-

(a) PI'. Inst. de Adempl. lcg , L. 16, (r. eod.
(b) L. .8. Ir. de Adim vclll'a/lf/.leg. . ,
(C) L. II. §. 12 Ir. de Legal. ~ .• Domat L. 4. T. '1. Secl. ,I. art. 13.
(d) L. 83. lf. de Legal. 3. I Oomal supra an. 18. N.
(el L. I I. Cod. lle Legnt.
(C) L. ll!l. §. 4. Coo rle Cnrlue. toll.
(g) L. 'lo. §. ,. de LelJal. I.

. (h).Lo 77, §. 8. LT. de Legal. 2. I L. 29. §. 3. Jf de "Legal. 3. I L.. •
5,8. /T. de EIJíct.

•
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conciliação- entre elles J induz pl'esumpção de revo
gação do legado. (a)

I '7()9 Perde o legado o que é nomeado tutor
testamentario, se se excusa da tlltella. (I:»

.o=wmo_

'SE C ç A Õ VII.

Diversas jónnas de jaze,. Testamento.

1770 Póde-se fazer Testamento de quah'~

modos: I o por lnsti-umento público;
2 o por instrumento particular;
:3 o por escrito olografo J com instrumento

públjco de approvação ;
~1 o nuncupativamente. .

,

Do Testamento por InstJ'lt1nento público.

1771 O testamento aberto é dictado pelo testa
dor peranle um TabeUião, 'e por eIle escrito no
seu Li\'ro de' Jotas J em presença de cinco teste
munhas varões, e maiores de 14 annos; e é por
toJos assignaclo. Se o testador não sabe, ou não
púde escrever, assigna uma das testemunhas a ro
go delle. (c)

1772 Nas aldêas, (Lue !em mais de ~inte vi
sinhos J e estão distantes da Cidade ou V.illa uma
] goa, pócle aCamara elegcl' uma pessoa idonea ,
que escreva os testamentos, como Tabellião, qOS
--------------._--------------.--..--.-----.------------------------.~-------~----

(a) Lo <\. , I. 31.~. '.I. a-_ de Adim, lJe/ transf. lef{,
(b) L. '.15. God ~leLegllt. .
(c) ( 1"1. L. 4, 1. 8o~ pr,
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"doentes. O eleito recebe juramento na Camal'él ,
onde deixa o seu signal público; e deve tcr livro,
em que lance os testamentos que fizer; e dos quaes
deve dar" os traslados com o seu signal ,público,
como os Tabelliães . (a)

) 773 Será permittido tambem a este Tabel
lião testamentario o fazer os autos de approvação
dos testamentos cerrados aos doentes do seu lugar.
(h)

~' ~
\l' 2

Do testam,enlo por ínstrltlnento particulc~j'.

1774 O testador pód~ por seu punho escl'c
ver, ou rogar ã outro qne lhe escreva a sua ulti
ma vontade ~ e lido esle escrito perante cinco ya
rõ~s maiores de 14 annos devem-no assignar todos
seIS.

1775 Se o testador não sabe, ou não póde
escrever, devem ser seis as testemunhas, e a 'que
assignar a rogo do testador deve declarar ao pé do
seu signal, que a rogo delle o assignou, por elle
não sabeI', ou não poder assignar. (c) .

1776 Este -instrumento particular per SI só
não faz prova: depois da morte do testador devem
ser inquiridas judicialtneute as testemunhas, c"om
citação dos herdeiros abintestado, e concordando
que assim passou na verdade, o' J lliz de Direito o
julga com força de instrumento público. (d)

1777 Se algumas das testemlml1as tive_rem
fallecido, mas forem reconllecidos os signaes deHas
----------~---------------------------------------------

(a) Ord. L. 1. 1'. 78. §. 20. .

(b) Assim o pede a utilidade publ ca; ainda que Pego ri Ord. Tom. 4. pag
281. n. 386. lhes denega esta aucloridade.

(c) Ol'll. L. 4. T. 80. § 3.
(eI) Cit. Ord . 3.
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e do testador, e as testemunhas vivas jurarem que
é verdadeiro o relatado no esctito, assim mesmo

'se haverá por provada a disposição. (a)
1778 O mesmo se deve julgar ~ quando as

testemunhas affirmão que o testador testára peran
te eIles, e q ue os signaes são ver~adeiros ; . mas
que se não recordão do que o testador então dispo
zera. (h)

1779 Se duas ou mais testemunhas contradi
·zem ao escrito, ou -seja negando terem assistido ao
acto, ou dizendo falsas as suas assignaturas; em
tn I caso é invalida a disposição. (c)

1780 Uma só testemunha, que contradiga
ao escrito, invalida a' disposição, salvo provando
se que aCJuella testemunha foi subornada para con
tradizer a verdade. (d)

§.. 3.

Do testamento OlOf,Tafo', com instrumento
de approvaçao.

1781 O testador póde escrever, ou mandar
escrever por pessoa ue sua confiança o seu testa
1ne nto .. e assignado por eIle, ou pelo escri.to(~ no
caso de ene não saber, ou não poder assignar ,
mandai-o approvar por Tali'ellião público, sem o
deixar lêr. (e) I

.1 Z"82 O Tabell.ião mesmo póde ser o escritor
do testamen to, como pessoa pí,lrticular; e appro
vai-o depois como pe~soa pública, (f)
-(aI lJoull'. das Acc. §. 181. Not. 5.a Em COnll'3l'b Lobão ao L. 3. de:

Mello niswl. ). ~. 'S? .
(h) Valdsc Cons. 183. n. 7.7,
Cc) Ibid. CO/Ls. D. 58.
(d) V. Lobão ao L. 3. de l'IIello Disr. 3. §. 55.
(e) Ord. L. 4. T. 80. ~. I.

(r) Assent.o de 7.3 de Julbo de 1 II.



-287-
~

1783 O instr~lll1ento da approvação deve C011

ter, J o o dia, mez e~ alUlO ~ lugar e casa, onde é
feito: 2 o se o testador é conhecido do Tabellião ,
ou das testemunhas do instrumento: 3 o declaração,
de que o testador eri.tregou o papel da disposição ao
Tabellião, perante as testemunhas, pedindo-lhe.
que lho aprovasse; pois quer que seja firme e va
lioso: 4 o assignatura do testador, e de cinco teste
munhas varões, 'maiores de 14 annos; e do Tabel
lião com o seu 'nome e signal público. (a)

i 784 Se o testador não ·sabe ou não póde
escFever, dev_e declarar uma das testemunhas, que
assigna a rogo delle; olÍ deve dêclaral-o o Tabel
lião no instrumento. (b)

1785 Ainda que o testador costume assignal'
de cruz, esta assignatura não basta para que dei
xe de assignar uma testemunha a seu rogo. (c)

J78ti Se o papel da disposição tiver espaço
em hrànco, nelle deve comr.çar o Tabelliâo o
instrumento: se o não tiver, deve fazer o seu no
me e signal público em uma das folhas escritas. (d)

J787 Findo o instrumento deve o Tabellião
coser, lacrar, e sobrescritar o testamento, e en
tregaf=-o ao V~stador. (e)

J 788 Para evitar falsidades, deverá o Ta
bellião no seu Livro de Notas apont.ar o dia, mez e
anno, em que fez a approvaçâo do Testamento de
F.; e fazer assignar no Li vro as mesmas pessoas,
que assignárão o instrumento. (f)

(a) Ord L. 4. T. 80. § I.

(h) O Assento de ''] de Agosto de 181 I excitou pleitos, que não pocléri'ío
ser acalma~os pelo Assento de 10 de Junho de 1817'

(c) Perelr. Dec. 3:1. n. ~,
(d) Cito Ord.
Ce) E o fstilo. Porlug. de Don, L. 3. Cap. 16.
(I') Desidera(ur.
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178!) Se o Tabellião não observar aquel1as .
formalidades, e por sua culpa o testamento se an
nuHar, incorre em pena de perdimenlo do Officio,
e responsabilidade aos prejudicados. (a)

1790 Se o Tabcllião não conhecer o testador,
devem conhecel-o as testemunhas do instrumento,
e algumas destas devem ser conhecidas do Tabel
lião; e de tudo isto deye fazer declaração no instru
mento. (b)

1791 Permittindo-o o ·testador póde o Ta
IJcllião lançar urna vista de olhos á escrita, para
notar se nel1a ha entrelinha, horrão, ou cousa
que dúvida faça, e assim o qec1aral'á no instru
menta, resalvando as emendas ou entrelinhas. (c)

1792 Qualquer declaração de vontade que o
testador faça no ins.truli1ento da approvação, vale
como testamento aberto. (d)

1793 Um Codicillo feito em segredo pelo
testador é approvaclo do JiH~SmO modo, só co.m a

, diffcrença de serem bastantes quatro testemunhas
llOmens, ou mulheres, além do Tabellião; e to'
dos devem assignar o instrumento. (e)

1794 O testamento feito' a bordo de navio,
que vai em viagem, póde ser appl'ovado pelo Escri
vão do navio, ou pelo Officil1, que suas vezes fi
2.er, como se fôra Tabellião. (f)

) 795 Os Consules Por~uguezes residentes em
paizes estrangeiros tem o mesmo crédito, que um.
Tabellião Público. Póde por is~o approvar os testa-
---------~---------------------------------------

(a) U,d. L. 6. T. 80. §. 1. e '1.

(b) Urdo L l. T. 7S, S. f.
(c) 11 im se observa por estilo.
rd) Porqne lhe é RI plicHvel R di posição JR Urdo L. 4. T. 80. pr.
(e) Urdo L. 4. T. t6. ~. .. '
(I) :da!c. COI/s. 11I~ .. n. 17" Silva á Ord. L. 3. T. 59. S. 2., Silvo

Lisb. Dir. lIJeTe. Tom. 6. Cap ~5.
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mcntos dos Portuguezes ahi residentes, sellando o
instrumento com o seBo do Consulado Ca)

t 796 O testamento cerrado é aberto por mor
te do testador, ou pelo Parocho, _ ou por Termo

. com testemunhas perante o Juiz; declarando a
Certidão ou Termo, que o testamento estava co-
sido e lacrado sem vicio visivel. (b) .

Do testamento nuncupativo.

t 7~7 Um doente de molcstia 'perigosa póde
testar de viva voz perante seis testemunhas ho
mens , ou mulheres puberes, e capazes de dar ju-
ramento. Cc) .

1798 Se o doente morrer d'aquella molestia,
a disposição deve ser reduzída a púbJica fórma, in
quiridas as testem unhas pelo Juiz, com citação dos
herdeiros abintestado ~ para as ver jurar. (d)

,. 1799 Se o testador convalece da molestia , . o
testamento nuncupativo é nenhum, quaesquer que
fossem as testemunhas, que o presenceárão. Ce)

f 800 Uma só das seis te~temunhas, que con·
tradiga a disposição, não póde esta julgar-se le-
gal. (f) ,

1801. Mas se a disposição nuncupativa fôr
Codicillo, no qual se não institue, nem desherda
herdeiro algum, nos lugares grandes cinco teste-

-----------------------------------.-----
(a) Ordeno da Mar. Franc. L. l. T. 9. art. ~3. c ~4 •• Mascar. Man.

do Cons. n. I~~. e 123. •
(b) Mello L. 3. T. 5. §. 10. I LolJão Suppl. ás sego Linh. Dissert. 6. §. 21.
CC) Qrd. Lo 4. T. 80 •. ,. 4. .
(d) E o estilo. Portug. de /)011. L. 3. Cap. 16.
~e) Cito Ord. §. ~. V. Cgrd. Duú. 2. n. 48.
Ir) L.. 12. Cod. jJe Testam. . .

LL.
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lllunhas são bastantes; e nas pequenas povoações,
onde cinco custão a achar, tres testemunhas bas
tão. (a)

1802 Póde converter-se em nuncupativo o
testamenLo olografo, se o testa.dor proximo á mor
te o lê, on manda ler. perallle seis testemunhas) e
declara, que aquelJa é sua derradeira vontade. (b)

1803 ão póde valer como nuncupativo o
testamento cerrado, a que falta alguma formalida
de -' por isso só que as Leslelllunllas oUYÍrão ao
testador dizer, que aquelJe papel é o seu testamen-'
to, sê este não foi lido .perante eIlas .. Cc)

1804 ão merece o nome de disposição nUll-
-curaliva o dialogo de uma pessoa com o moribun-
-do, ainda flue este responda ás perguntas, fJUO

" aquelle lhe ÜlZ, e estejão prcse'nteti Bmitas teste
munhas. \d')

Das Testenumhas dos Testamentos.

1805
n1llllba de
guinles :

1 o

2 0

Todo e qualqner yarão póde ser tesLe
um testamento, exceptuão-se os se-

os impuberes ;
os furiosos, mentecaptos, e prodigos
tolhidos de administrar os seus bens;
os cégos, surdos, e mudos;
os escravos, onde os ba. (e)

--------------------..------
(8) Ord. L, li. T. 86; §. J. e 'lo

(h) Voet L. 28 T ... n. 10., tI1anzio de Tesl. vaZ. et iI/V. 1'. 4. q.
J. \l. 128. .

(c) Lobão ~o .1.. 3 de Mello Diss. 3. -§. I:'. e sPR.
(d) :Nov. Furgole eles Testam. Cap. 5. Sce-l.. 3. "1om. I. pago 1)5. Vejo

o arL 1509· sUI'I'••.
(e) Cito 01'd. T. 85. pr.



Tambern o póde ser o Religioso pro-

--29 {.-

1806 As mulheres maiores de 12 annos po
deráõ ser testemunhas, não só do testamento nun
cupativo, e do Codicillo, como até aqui ( art. 1793
- 1797); mas de todos os outros testamentos, se
souberem lêr e escrever. (a) ,

1807 O herdeiro instituid~, e os filhos que
estiverem debaixo do seu poder, não podem ser
testemunhas do testamento; nem tambem o pai do
herdeiro, ou o irmãq deste, que esteja juntamen
te com eIle debaixo do patrio poder. (b)

1808 Os legatarios de cousas sing!1lares , e
seus filhos, podem ser testemunhas do testamen

-to. (c)
1809

fesso. (d)

Dos Tesicunentos privileg'iados.

1810 É privilegiado o testamento de qualquel'
l\lilitar, feito em campanha; pois <luas testemu
nhas bastão, homens ou mul,heres, para prova da
disposição, que o lcstãdor escreveo, ou mandou
escrever. (e)

1811 E no conflicto da batalha outras duas
testemuhas são sufficientes para prova da disposi
ção nuncupativa de um 1\'lilitar. (f)

1812 Comtudo taes disposições deixão de ter
'vigor , -se o testador não morre na guerra, ou deu·

. (O) Desideratur. Convém estimular todas 95 classes ele pessoas a oprendc~

rem a lêr e escreveI'. .
(h) Ord. L. 4. T. 8j. §. I.
(C) Cil. Ord.
(d) Mello L. 3. T. b. §. I? Allter Lobão na Addidio.
re) Cito Ord. T. 83 §. 5. •
(f) Cito §. 5.
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1815 É privilegiado o testamento feito a bor
do de um navio, durante a viagem, pois vale com
tr~s testemunhas sómente, se o testador morre an
tes tl'abordar a terra. (d)

t 816 Se abordar a terra do Reino, ou dos
Dominios Portuguezes, o testamento deixa de ter
vigor. (e) _ .-

181 7 _ Se a disposição feita no Mar, foi feita
a favor dos Olliciaes do Navio, e estes não tiverem'
parentesco com o testador, é nuHa a disposição, (f)

1818 Fóra da campanha, ou do conflicto da
batalha devem os 1'1ilitares testar com as mesmas
formalidades, com que devem testar os outros
Cidadãos. (g) .

18 J9 Tambem deve ser feito com estas for
malidades o testamento do pai, que testa a. favor
de seus filhos. (h)

tro de UIll anno depois de despedido com báixa ho-
nesta. (a) _

1813 Os empregados civis do Exercito podem
testar do mesmo modo, estando em paiz inimigo ;
mas se não morrem na batalha; o testamento fica
invalido. (b),

1814 E outro .privilegio poderem os filhos .
famílias Militares testar do seu p~culio. oastrense ,
ou quasi-castrense, tendo mais de quátorze annos.
(c)

(a) Ord. L. 4. T. 83. §. 6.
(h) Cito Ord §. 8.
(c) Cito Ord. §. 1. . .
(d) Ordeno da Mar. Franc. L. 3. T. II. art. ", Silva Lishoa DiT.

Merc. Tum. 6. Cap. 21.
(e) Silva Lisb. ib. I Cod. de Pruss. (. p. T. 1'2. art. 207.
(f) Ordeno da Mal'. Franc. supro arl. 3.
(g) Cito Ord. § 9.
(b) Pego á Ord· L. I. T. 50. Glos. 3. Cap. lo. n. 385. Alite/' Mello

L. 3. T. 5. §. 16. Vejo Lohiio ~o L. 3. de Mello Diss.. 5. §. 33.
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J820 Da mesma fórma deve conter todas as
formalidades da Lei o testamento a favor de obras
pias•. (a}

Do testamenteiro .

S E C ç A Õ VIII.

. 1821 O testador póde nomear testamenteiro,
para executar seu testamento, a pessoa que melh9r
lhe parecer, ainda que seja mulher, ou Religioso
professo. (b)

1822 Ninguem é constrangido a aceitar a
testamentaria contra sua vontade; mas aceitando
a, deve dar-lhe cumprimento. ( c)

1823 Se o testamenteiro nomeado se escusa,
oú morre, e os herdeiros do testador forem inca_o
pazes, o Juiz da execução do testamento deve no
mear uma pessoa idonea para testamenteiro. (d)

)824 Se o testador não nomea .testamenteiro,
a obrigação de cumprir as mandas do' testamento
incumbe ao herdeiro, ou herdeiros mais beneficia
dos pelo defunto. (e)

)825 Se a herança foi distribuida em lega
dos, a testamentaria incumbe ao principallegata
rio; nem este, nem os herdeü;os se podem escusar
disso. (f)

/

-------------------------~----------------
(a) Mello.·L. 3. 11. 5. ~. t7., Lobão ao L. 3. de Mello Diss. 6. .
eb) A Lei de ~5 de Junho de 1766. §. 4. foi suspellsa pelo Deerelo de 11

de Julho de '778.
(c) Guerreir. TI'. J. L. 4. Cap. 6. n. 3,. e sego
Cd) GJ.terreir. ib. n. 1~4; .
(e) Guerreir. ib. n. 76. , Plllheiro Append. Testam. n. 48.
(f) Vejo o art. 1563. supra.
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1826 A primeil'a obrigação do testamenteiro '
é cuidar do enterro, e funeral do defunto. (a)

J827 Em segu'ndo lugar mandar copiar o
testamento no Livro, que deve ter o Escrivão dos
registos dos Testament~s" no termo de sessenta
dias depois da morte ~o testador, e neste tempo é
o registo gratuito. (h)

18i2 Passados os sessent~ dias, se o testa
menteiro foi citado para levar o testamento ao re
gisto, deve pagar as custas da citação, e metade
do salario da copia; e se a citação chegou a ser
accusada em Audiencia, deve' pagar o sa~ario in
teiro. (c)

, 829 O testamenteiro, ou -qualquer outra
pessoa, que tiver o testamento em seu pouer, pó
ue ser obrigado a exhibil-o, a requerimento de
qualquer interessado, ou seja para tirar copia, ou
para examinar se tem alguma falsificação. Cd)

1830 Póde mesmo requerer-se a exhibição
com pena de prisão contra aquelJe, que o tem ~ e
sem justa causa deixa de o mostrar. _ Ce)

. 11{3 t Se . o testador não marcou tempo para
o cumprimento do testamento, é concedido ao
testamenteiro um anno e um mez depois da morte
do testador. Cf)

1832 Mas se sobrevem litigio sobre a valida-

------~~----._---------._._-------------------------.---------~-----_._-

(a) L. 1'2. §. 4., L. 14. § fino ff. de Relig. el sumpt fun.
(h) Lei de 15 de Janeiro de (5g? §. 'J. Este3 registos agora incumbem aos

Escrivi'ies dos Juizes de Paz. Decreto de '21 de Outubro de 1833.
(c) Cit. Lei <1e J5 de Janeiro de 16g'2. § 6.
rd) L. ,. §. •?J. a. de Tabul. exibo , Pego 2. For. Cap. '9, n. 1J3.
(e) Pego d Ord. L. I T. 50. pr. Glos. 3. n. ,8., Stryk Uso Mod. L.

43. 1'. 5. §. I.

(f) Ord. L. I. T. 61. §. '2.
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de ou nullidade do testamento, o tempo conta-se
desde que acabou o litigio. (a)

1833 Se o testamenteiro não cumprio o testa
mento por negligencia no tempo marcado, e é [1-

.chado em falta pelo Juiz da execução, póde impôr
lhe a pena de perdimento do prémio deixado pelo
testador, e é applicado para a redempção dos cap
tivos (b)

1834 Não podendo dar-lhe cUlTIIJrimento,
por nào ter o dinheiro necessario, deve requerer
contra as pessQas obrigadas a isso ~ para o apromp
tarem. (c)

1835 No caso de ser o testamenteiro deman
dado pelos legatarios, e de não ter com que lhes
satisfaça os legados, póde nomear á execução os
hens da herança. (d)

1836 Se ~ testador lhe deu autoridade para
vendér bens para cUlllprimento do testamento, pó
de vendeI-os parLicularmente pelo seu justo preço:
aliás deverá fa~er a ,"enrla judicialmente. (e)

) 837 Ou a venda se faça de uma ou de outra
fórma , não póde o testarnenteiro per si ou por in
terposta pessoa comprar os bens ~ que deve vender,
pel'l:a de nullidade. (f)

) 838 Deixando o testador entregue ao testa- .
menteiro a administração da herança, incumbe-lhe
fazer inventario della ~ e tem as niesmas obrigações
e responsabilidade, como qualquer curador. (g)

------------------_._-_._-------
(ai Ord. L. I. T. 62. S. 2.
(b) Cil. Ord. §. n.
(c) Guerreir. Tr. I. L. ~. Coap. 6. n. IJI.

(d) MoI'. de E:J:ec. L. 6. Cap. 7. li. 7'1.
(e) Guen-eir. supro D. 141. e 146.
Ir) Cit. Ord. §. 7,
(g) Cil. Ord. §. '9' e 2'.1.
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18.39 O inventario deve ser feito com assis
teocia de um Tabelllão de Notas do Lugar ou Ter
mo. Porém o testador póde dar autorjdad~ a uma
pessoa de sua confiança para servir de Escrivão do '
inventario, e da receita e despesa da testamenta
rÍa; e ser-lhe-ha dada tanta fé ,. como a um. Ta-
bellião público . (a)' .

1840 O Juiz ·da execução do testamento póde
l'emover o testamenteiro, se administrar mal, e
privaI-o do prémio. (h)

1841 O tes~amenteiro tem obrigação de dar
contas da sua adl~inistràção, receita ~ despesa pe
rante o Juiz da execução; devendo a despesa fa
zer-se nas cousas ~ qne o testador mándou (c)

, 184CZ Ainda que o testador o desobrigue de
dar contas, esta disposição é nuHa. (d)

1843 Se o testador encarregou em segredo
algumas cousas ao testamenteiro, havel'-se-hão por
cumpridas, jurando elle haveI-as cumprido; (e)

1844 É tambem acreditado sob seu juramen
to á cerca das despesas miudas, de que se não cos
tumão passar recibos., até á qu~ntia de quiI)ze mil
reis; não excedendo cada uma addiçàô á quantia
de 1875 reis. (f)

1$45 Se o testador ordenou, que por bem de
. sua alma se déssem certas esmolas a determinadas
pessoas, ou se casassem tantas ol'fãs, ou se vestis

.sem tantos pobres, e o Juiz da execução achar estas
cousas por 'cumprir, deve obrigar 6 testa.menteiro
__________________________- -----------.- .0.-.

(a) Orrl. L. I. '1'. 62. §. 3. , e T. -;8. §. 7,
(b) Cito Ord. T. 62. §. 12. 14. e 19-
(C) Cito Ord. §. 9· 1'1. e 22. .
(d) Cito Ord. pr.
(e) Guerreir. T". I. L. 4. ·Cap. 6. n. :)11.

(f) Cito Ord. §. "lI. No tempo desla Lei duas onllaS de praIa valião 650
reis, Loje valem J 875. reis. •



a depositar 6 dinheiro sufficiente, e encarregar o'
cumprimento daquellas obras á pessoa idonea. (a)

1846 Mas se o testador mandou dizer certo
numero de Missas, ,o ?eixou em peito do testa
menteiro o despender certa ql~antia em obras me
ritorias; achando-as o Juiz d.;:,l execução POlo' cum-:
priL' dep.os\ta~, o dinheiro correspondente, d(~vc

rem.etteI' duas ter;ças partes ao Hospital Nacional de
S .. José·de Lis.boa" e a outra tekç~ ao Hospital mais
proximo..do domicilio do defu.nto. (h)

1847 I Se o t~stador 9ã9 deixou prémio ao seu
test~uuenteiro, e este não fÔl'.llerdéiro ~ ou legata
rio, bem póde pedir ao Juiz -' que lhe arbitre pré-,
mio'do seu trabalho.. Cc) _

1848 A jurisdicção para fazer cumprir os
testamentos é inteiramelÚe secular, e deixou de
ser de foro mixto. Os Provedores dos Concelhos
são encarregados disto; e os Escrivães dos Juizes de
Paz devem ter livro para copiar os testamentos. (d)

S E C ç A Õ IX.

Direitos e Obrigações do herdeiro.

1849 'Em outro lugar se disse, que a posse
do defunto se transfere ipso jure para o herdeiro
testamentario, on intestado; e esta posse civil.
produz todos os effeitos da natural. Ce)
-~~--~~_._--------------~----------------------------.-------

MM.
.'

. ' .

(a) Ord: L. 'I. T. 6:1. §. 15. e 16. .
(b) Cito S. 16., Alv. de 5 de Setembro de 1786, e Alv. de 3 de Novem-

hro de 1803. Porto de 19 de Janeiro de 1834. .
cc) Pinheiro de 'restam. Append. n. ?5&, l\1el1o L. 3. T. 6. §. •S.

, -'(ti-)...1., de-3-de.NOYembrQ de 16:1:1, Decreto de 9 de Julho de 1834. Porlar.
de 16 de Dez. de 1834. .

(e) Vejo Tom. IOart 6'71 eseg.
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1850 Os direitos' de addir ou _repudiar a he
l'ança, de pedir a herança, ou de reivindicar alguns
bens della; de requerer inventario, collação, par
tilhas,. e sonegados; assim como competem aos her
deiros abintestado, tam.bem aos testamentarios, (a)

"851 Em .regra, todo e qualqner herdeiro
representa a pessoa do defunto, e lhe succede não
'só nos bens, mas lambem nos direitos, e acções,
e tambem nas obrigações. (b)

. 1852 Exeeptuão-se aquelles direitos', que
erão inherentes ás qualidades pessoaes do defunto,
v. gr. os direitos de pai, filho, tutor" e outros
semelhantes - (c)

1853 As acções de injuria e de ingratidão,
se não forão intentadas pelo defunto em juizo con"'";
tencioso, não são transmissiveis a,o herdeiro. (d)

1854 As acções méramente penaes.} que po
dião ser intentadas contra o defunto, se o não che- .
gárão a ser em vida delle, não podem ser intenta
das con lra o herdeiro'. (i)

1855 Porém as acções mixtas' de reipersecu
torias e penaes bem podem ser intentadas contra o
herdeiro.} na parte em que se demanda a entrega
de uma consa, ou a indemnisação do damno cau
sado pelo defunto. (f)

1856 Por quanto é justo que aquelle, que
recebe lucro de uma pessoa, responda pelos factos
della., (g)

1857 Quando os herdeiros são muitos, cada
.-..... -------,--'-
(a) Vejo o Tom 2 o arl. 976. 998. 1007. e sego
(b) L. 59. fI'. de Reg. jur., L. (. , L. 2. Coâ. de Hael'ed. fiel ..
(c) Vejo Tom. IOarl. 51. e52.
(d) L. 15., L. '28. Ir de Injur., Ord. L. 4. T. 63. §. 9.
(e) L. 20, L, 26. Ir. , L. 2'2. Cod. de Poeltir.
(f) Cap. 5. • de Rapt., Vinnio ao §. 1. Inst. de Perp. ettemp. aet. _
(;;) Lo (49. If. de nego jur.
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um sómente representa o defunto, segundo a parte
que tem na herança: por tanto sómente póde de
mandar, ou ser demandado pro rata J sem que um
seja responsavel pelos ~)Utros co-herdeiros. (a)

J858 Exceptuão-se os casos, 1 o se um só
. herdeiro foi onerado pelo defunto de pagar ·uma

obrigação (b): 2 o se a obrigação é indivisivel (c) :
3 o se eIla é hypothecaria, e um só possue a hy-
potheca. (d) -

1589 Qs legatarios de cousas singulares não
são responsavei~ ás dividas da herança; em con

- trario o legatari~ da terça, ou de outra quota par
te dos bens da herança, se antes das partilhas se
não apartárão bens para as divida~. (e) .

1860 Se acontecer que umlegatario particu
lar pague a divida, pela qual estava empenhada a
cousa legada, ficará ipso jure subrogado no direito
do crédor, para poder haver dos herdeiros o que
desembolsou. (f) .

1861 No caso do testador distribuir toda a
herança em legados particulares, as dividas devem
ser rateadas por todos os legatarios á proporção do
valor dos bens, que cada um recebe. (g)

1862 Ne$te caso é licito aos crédores deman.
dar o testamenteiro in solidum, para não sofrerem
o vexame de intentarem tantas demandas, quantos
os legatarios. (h)
-----.---'----- - -------------------

(a) L. Cad. de fiael'erl. acto Vejo Tom. 10 art. 183.
(h) Vejo Tom. f 0arl. 184. •
(c) Ibid. 3rt. Illr.
(d) Vejo os art. 1317. e 1518. supra.
(e) Arg. da.L. 13. Cad. de Hnered. inst., Valasc. Canso lIe. n. 3.•

J5. ,
(1') L. 6. Cod. de Fiil,icammtss. , Cad. Civ. Franc. art. 87~'
(~) Cod. de Pruss. I. p. T.· 12. 3rt. 35'1. Por Direito Homano não valia

o leslamenlo sem insliLuiciío de berdeiro.
(h) Morae.s dê E:t·ec. L 6. Cnp. 7' 11. 7'2 .

•



1863 Pel~ mesma· razão é permittid:o aos cré~

dores demandareiu o herdeiro cabeça de casal, an
tes de feitas às partilhas; (o ual ~ se as dividas fo
rem duvidç~as, pó4e chamar á ca.usa s co-Ire:rdei-
ros, para aJ udarem à defeza. '(a) ,

1864 O donatario de todos os bens é como
herdeiro do doador, ainda que a doação' seja entre
vivos. é por isso obrigaoo a todas as dividas do
doador, feitas até o ãcto

1

da doação. eb) - .
1865 Semelhantemente o donatario da terca.

de todos os bens é responsavel á terça das dividas. (c)
1866 O donatarlO de cousas singulares, á

semelhança do l,egatario, não responde pelas divi
, das do doador. (d)

1867 Porém se esta doacão for feita em frau
de dos crédores do doa~or, p'orque quando est~ a
fez já não t~nha o bastan,e para lhes pagar, podem
os crédores requerer a revogaçã , ou que o dona-
tario lhes pague . (e) •

1868 Quando o. herdeiro aceitou á heranç'a a
beneficio de inventario, livra-se das el:i igações do'
defull~o cedendo. ao~ crédores os bens da herança. (f)

1869 Se não fez invéntario nos dous mezes
depois da addição, ou se fôr convencido de dólo ,
occultando bens da lierança, é o herdeiro respon
savel ás dividas da herança', ainda que superiores
ao valqr della. (g)

1870 Quando o herdeiro testamelltario, para
(3) l\for. L. 6. CRp. I. n. IS. e Cap, 7' n. 54.
(h) L. 1'2. ir. de Donat., L. 19.. I. Ir. de Rejlldicat.
(e) Add. ue Reinos Obs. 42. n. I. • i

(d) L. 15. Cod. de Donat.
re) L. '2. Cod. Revoc. his, quae ínfraud. credo
(f) Nove!. lo Cap. '2. §. J., Valase. Canso 5'.1. n. 59'
(g) V. L. fin. §. '2. Cod.deJlIr.deli~., C.od',Civ. ~'rane. ar~.8o'2.,

Cad. de Pl'lIss. I. p. T. Q. art. 4'2'2., Guerrelr. TI'. I L. I. Cap. 9.
n. 6. Alite/' Lobito Suppl. ris ACf. ~Llm. Disselt. 3." .
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SECÇAq X.

Como se revo{!;a, ou caduca o testamento.

t 872 Até á morte - póde o testador revogar
todos os te tament~s, que tiver feito, ainda. que
nelles haja· clausula Qerogatoria de outra alguma
disposição . (c)

1873 Porém o Religioso depois de professar
não póde revogar o testamento feito antes da pro~

fissão. (d)
1874 Rev:oga-se o testamento fazendo outro,

que valido seja, em que se declare revogado o pri
meiro, ou em que se determine o contrÇlrio Çlo que
aquelle mandava. (e)

) 875 O testamento posterior, sendo nuIlo ,
não produz o effeito dOe revogar o antecedente, se
este estiver illeso. ' (f)

(a) L. 14. ff. de Transact.
(h) Cyriac. Oont1. 17.
(c) L. 6. §. ~. a', de Jur. codicil., L. 4. If, de Adim, veltrnllsf. leglll.
(d) Mella L. 3. T. 5. §, ?4.
ce) §. ~. e 3. Jnst. Quib. modo testam. infirm.
(1) §. 7' Jnst. ead., L. 18. fi', de Legai, J.
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1876 Mas se aquelle, que tinha. feito testa
mento cerrado, o abrir, riscar, .ou lacerar, e co
meçando a fazer outro o não acabou, ou por outro
motivo for nu11o; estes actos são bastantes para se
elltender revogado o antecedente. (a)

1877 Se o testamen cerrado foi acllado en
tre os papeis de importancia do testador, com os
pOlitOS cortados, ou deslacrado, sem outro algum
signal de revogação, não se julga por isso só revo
gado, podendo presumir-se quç o testador o abrio,
pam se certificar do que tinha determinado. (b)

) 878 Porém se no testamento assim deslacra
do e descosido apparecer por letra do testador de
claração de querer, que não valha, será havido
por revogad~. ( c)

1879 . Tambem se não póde julgar r.evogado
o testamento cerrado 1 pOl' isso só de se achar des
cosido e aberto em poder de terceiro .. (d)

18S0 A riscadura de um legado, ou do no
me de um herdeiro, se concorrerem circnnstancias~

que possão ter movido o testador a fazer estas alte
l'i1ções, não hasla para presumir revogado o resto
do testamento, ainda que seja cerrado, e se achas
se descosido . (e)

1881 O testamento público feito em Notas não
se entende revogado por apparecer em poder do tes
tador o traslado riscado, porque a Nota está illesa. (f)
---------- --.--------------------------

(3) L. 1. §. 10. lI'. de Bon. posso secundo tab., L. 30. Cod. de Testam.
(b) Perez in Cad. L. 6. T. :13. n ~o., Lobão Suppl. das Sego Linh.

Di~sert. 6. §. 46. pago '1 I I.

(c) L. 30. Cod./de Testam., Lauterbaeh. ad Pand. L 'J8. T. 3. §.
l~. I Lobão eil. Diss. ~. 67, e 6g.

(d) Lobão ib. ~. 4[., Voet L. 28. T. 4. n. 4.
(e) L. ~., L. 3. lf. de H/s. , quae in testo dei., LolJão supro §. 90.

91. e 91.
(I') Vilmio ao §. '1. Inst. Quil!. modo testo bif. n. 5., Lobão supra § 35.

~ 36. , Durantoll Drait. Fr. Tom. g li. 409. pago 465.
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----------------

188~ l)orém se o traslado além de riscado ti
ver decli:u:ação por letra do testador ~ de querer
que não valha., então haver-se-ha como revoga
do. (a)

1883 Tambem se póde revogar qualquel'
testamento, fazendo o Testador escritura em No
tas, em que declare querer revogar o testamen Lo
feito, sendo a escritura assignada pelo tes~ador ,
e por duas testemunhas além do Tabellião. (b)

18R4 A declaração verbal do testador não
basta ·para revogar o testamento público, ou cerra
do; a não ser feita á hora da morte- perante seis
pessoas, como testamento nuncupativo. Cc)

J885 Ainda que o herdeiro instituido no der
radeiro testamento não queira, ou não possa addir
a herança, sempre ficão l'evogados os anteceden
tes. Os herdeiros abintestado serão admittidos a ad·
dil-a, a cargo de cumprir os legados; e se eIles, não
quizerem podem addil-a os legatarios mesmos. (d)

1886 Quando o herdeiro testamentario é
tambem herdeiro abintestado, ainda que repudie a
herança testamentaria para fraudar os legatarios ,
isto não o livra de pagar os legados. (e)

] 887 Em outro lugar se disse, quando o
testamento se· rompe', por terem sido preteridos
herdeiros necessarios, que o testador reputava
mortos, ou de que ignorava a existencia. (f)
-------------------

(a) Cod. Ode Pruss. I p. T. 1'1. art. 594. Contra L. '17. Cod. de
Testam. .

(b) Greonneweg. ao § 7. Inst. Qu.ib. modo testo inj. n. 3., Brunn·em.
li L. '17, Cod. de Test. n. 14.• Cod. Civ. Franc. art. 1035., Domal L.
3. T. I. Sect. 5. art. 1'2. Not. _

(c) L. 'lI §~. Cod. de Testam. .
(d) §. '2. Inst. Qu.iú. mod.. testo infirm, , Lobão a MclIo L. 3. T.5. §

54. n. '2. I Nov I. Cap. I § 1.
(e) L: L § 9 fi'. Si quis amis. causo tes/al/h
(I) Yej. os 3rt. 157'2. e 1573. supra.
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1888 O testamento caduca, se o herdeiro
instituido morre primeiro que o testador, ou mor
re antes de se verificar a ~ondição suspensiva, com
a qual foi instituido. (a)

1889 Com tudo os legados daquelle testa-
mento devem ser pagos pelos herdeiros abintesta .
do ; bem como são pagos, q~ando o herdeiro insti
tuido não quer, ou Dão póde addir a herança. (b).

1890 Se os herdeiros institn~dos forão dous,
ou mais, e um só morreo antes "do testador, a
parte da herança que caducou, se devolverá aos
herdeiros abintestado, e não teráJugar o direito-
de acrescer . (c) .-

. 1891 Por quanto não só aos lUilitares, mas
a todos é permittido . testar "8óroente de uma parte
dos seus bens, ou a titulo de herança, ou de le
gados. (d)

•

---------.......-.--_._----~-~-

(li) Per. Inst. de Haered. quae ab int. defer.• L. uno §. ,. Cad: de
Caduco taU., Cod. Civ. Frallc. art. 1039' e 1040.

(b) Mello L.~. T,'5. § 54., Lobãoib. II. :I., Voet L. :J8. T. 3. II. Ii'
(e) MelJo L. 3. T. 7. § :15. Not., Lol'ão Suppl. ás ACf. Sumo Dissert.

8.· § 19,
(d) Mello L. 3. T. 5. S. 3:J., Lobão supro cito Diss. §. II.

, .
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Aborto, quando se reputa o recem-nascido, 11.

853. .
Absellte, quando se presume modo, !l. 637.
--- se deixou- procurador, II. 752. Ou testa-
. . rnento cerrado, 758.
---o posse que podem requerer oS,herdeiros pre

sumptivos, n. 753 e sego Se estes de
vem pagar os rendimentos, 760. .Se
transmittem os be'ns a seus herdeiros, 768

Abstenção da :lzerança, até quando tem lugar,
ll. 1110. .

Acção não póde fundar-se em direito de terceiro,
1. 26.

--- de Dólo, e lesão, que tempo dura? 1. 255.
_---.de requerer a posse, l. f.i23.
--- de }'ol'ça nova, I. 653. Contra os que re

fusão pagar fóros, 660. Contra os que
. impedem o uso da agua J 664, 667. Ou
de servidão, 67.6.
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Acção de Reiyindicnção, 1. 863 e ·seg.
--- de Nullidade dura trinta annos, I. 134 I .
---l\l.ixta de pessoal e real Clunnto dura,. t 375.
--- Hedhibitoria, JIl. 270. 291.
--- 4e Despejo -' UI. 774.

---- Confessoria, e Negatoria, IIl. 475 e 476.
--- de Embargo de nova obra, 477.
--- de rtedir a renda dos prédios, 755.
Acções, que pessoas as não podem conlprar', III.

205 •.
Accessão, modo de adquirir, UI. 59.
A ccessorios, que se entendem vendidos, III. 26 J•

e seg. .
Accidentaes do Contracto quaes são? L 222.
ACCeitélçào do Tabellião', se é bastante, 1. 280.
Achada de dinlleiro, ou moveis, IiI. 39.
Arüção da herança, como se faz? 11. 977 e seg.
--- tempo de a adir) 988. Condiccional não

é permittida, 98·1.
Arbninistração de cousa commUlll, 1. 826 e sego
Administrador deve dar contas 1. 845.
---. é o pai dos bens dos filos, lI. 564 e seg.
Adquiridos durante o matrimonio por Dote e Ar- .

rhas ~ n. 172. Quando não ha comnumica
ção entre os conjuges, 222.

--- quando póde a mulheI: renunciar, para re..
salvar os seus bens? 11. 248 e seg.

--- pelo filhofamilias, quando pertencem ao
pai? II. 560. e sego

/Idvogado, como se pód~ retractar a confissão que
fez 'nos artigos da Causa, I. 925.

Afel'il7zenlo dos pesos, e medidas ,. J. 1096. r

.Aformnenlo, em geral., III. 894 e seg. Pessoas'
que nâo podem dar de aforamento, 904.
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Aforamento de Casas feitas.., ou de campos já .cul-
tivados, é colo ia, lU. 752.-

Agente de negocios alheios -' seus direitos. IIl.
665. e sego
Agia do Papel moéda, l. 333.
Agua quotidiana -' ou estiva, como se prova a pos

. se, 1. 66<1 e 665.
--- tirada do rio, que inutilisa engenhos anti-

. gos, 667. .
--- devem receber os prédios inferiores, L 672.
-.-- se causa damno a obras superiores, 668.
--- é accessorio do prédio onde mana, 1. 774.
--- se é licito retel-a para não correr para os

prédios inferiores, 1. 775. " -
. --- se se deve partir, nascendo no prédio que

carece de toda eIla? n. 112.3.
---- como se reparte -' se é diminuta? II. J17-8.
--- do rio adquire-se por occupação, III. 20.•

29. e sego
--- superabuildante, póde-se obrigar a ven

deI-a em heneficio da lavoura, lU. 2q.
405eseg. -

Allzear bens de raiz não póde o marido, .sem con
sentimento da mulher, ll. 392 e seg.

AZeijão causado por outro, como se indemnisa ,
I. 513.

Alfinetes promettidos á esposa, II. 2'13.

Alimentos que a mãi é obrigada dar, lf. 50S. 5 J5 ~

--- a que o pai é obrigado, lJ.. 510. 521. ain-
da que sacrílego, ou incestuoso, 629.

- --- quando os devem prestar' os ascendentes 1

~l. 5 f 6. quando os irmãos, 5 18. e quau--
- do os tios e primos, 519. -
-~ Que comprehende a palavra alimentos-, 538,

, 00.
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Alimentos Quando cessa a obrigação de os dar, 523.
___ Quando os ascendentes os podem pedir,

53 t.
....._-- Acção de os pedir é summaria, II. (543.
___ l)rovisionaes, como se pedem, 545.
Alma não póde ser i nstituida herdeira., lU. J518.
Alquiladores , ,suas ohrigações, lII. 868.
Alternativa das obrigações, I. 154 e seg.
Alviçaràs, se se podem pedir? ln. 40.
Ameaças, quaes annullão o consentimento, I.'

238.
Amos, seus direitos e obrigações, li. 121 t e sego
-- - se podem casticar os criados? ]227.
--- motivos para os poderem despedir, 1254.
--.--- attestados q'ue lhes devem dar, 1273;
Analocismo illici lo, IH. ]Jli 5 •
Aninutes que fizerão damno, se se deve indemni

sar? I. li 8 5 e seg.
------ ferozes que se podem adquirir por occupa

ção, UI. 4 e seg .
______ comprados, porque vicios se podem engei-

tal' ~ UI. 271 e seg. Quando se presume
mo,rrerem de molestia anterió-r, 285.

/l1l1LOS de vidct, quantos se presume que uma pes-'
soa ainda viverá, IIl. 248.

Anticresi, que contracto é, tIl. ] 198 1232 e seg.·
Antidata, quando se não póde presumir., 1. 1030.
Apanagios, a que pessoas são concedidos, II. )97 •

13ens sujeitos á prestação deHes, ~O t. Como
se cabrão, 206.

Aposentadorias, a quem, e como se concedem,
111. 855.

Aprendizes de oíIieios mecanicos, j 1. t 276. Suas
obriga.ões., 1278,:.: :Molivos de poderem dci-
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xal' o ~IesLl'e, 1279. fugindo sem causa,
que pena tem, )28 I .

Aqueducto ju:nto á parede do visinho ~ em que
distancia se deve fazer, 1. 819.

----- póde-se obrigar a vender, a beneficio da
agricultura, lU. 405.

ArbitracZ.ores. Vej. Louvados.
Arce-Bispo, ou Bispo morto, quem arrec3:da o es

polio, II. 889.
Arras, que é, 11. 182. Se exigem insinuação?

192. Quando as perde a viuva, 194.
Arrematar-se não deve o prédio ~ que valo dobro

da divida, 1. 1068.
Arrendaf!Zento em geral, III. 736. De meas, ou

de quota parte dos frutos é especie de socie
dade, 738.821 e sego

--- Direitos, e obrigações do conductor, 776.
Particularidades dos inquilinos, 795.
Particularidades dos colonos, 807. Das
herdades do Além-Téjo, 83!.-

--- como acaba, 839 e seg.
Arrependimento, quando é licito aos contrahentes,

I. 287.
Arresto injusto, como se indemnisa, I. 527.
Arvores que fazem sombra á eira, I. 675. Po~

dem-se amputar os ramos e raizes, 680 e seg.
--:----- E as pendentes sobre a casa do visinho ,

800. 4

------ Em que distancia da estrema se devem
plantar, 81) e seg.

------ capazes de construcção de navios, onde se
não podem corla~, J. 77 J•

------ plantadas em terra alheia cedem ao dono
da terra, III. 62.

00 *



Asslule 71(YlJO, que prejudica outros, UI. 23.
Attentado em despreso do embargo feito, 1Lí .

484.
Avaluação dos hens, por quem é feita, II. 1083
e sego
------ de casas, a que se attende, J089, e nos

moinhos e azenhas, 1090.
-----.: do dominio directo, 1092.
------ do ouro, e prata, J094 e 1095.
Avalllação, quando se póde requerer segunda, I.

500. n·.~ 1096. "

Baldios" como se repartem? II. 1 i 8.2 e seg.
---- Póde a Camara aforar, III. 91 4.
Bmwes (Direitos) forão abolidos 9 III. 458.
Beiraes do telhado, de que modo s~ devem constru-

ir, I. 79J.
- Bemfeitorias não se avaluão pelo que custárão ; mas

pelo augmento de valor que dão, I. 548.
------ Compensão-se com as deteriorações" 553.
------ Quaes póde pedir o possuidor de boa fé ,

547. Pedem-se por acção, ou excepção
de retenção, 559.

------ de bens incommunicaveis communicão-se ,
II. 287.
------ de hens de vinculo, on de Prazo descre

vem-se no Inventariõ, II. 1020.
------ de plantação d'anTores, como se avaluão ,

. I 2 J •
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Bemfeitorias de casas anendadas, II r. 793.
Beneficio da divisão do devedor soUdario.J r. 1(39.

Não se concede ao Fiador, [. 433 e seg.
--- da Ordem, quando compete aos fiadores,

I. 42 J• .
--- da Restituição, a quem é -concedido, II.

773. quando cessa, 798 e seg.
--- da subregação, I. 435. .
Bens moveis, e immoveis, quaes são, I. 737 e seg.
__o __ parafernaes, quaes 7 JL. 85. Obrigações

do marido á cerca delles, 11. 174.
Bispo, quem arrecada o seu espolio.J 11. 889.
Boa fé necessaria para a prescripção, I. 1294. em

que consiste, J346 e seg.
------ deve .ser contínua, Jil47 .
Bulrão, quando se não reputa o devellor, I. I J42.

Cabeça de casal póde 'intenlar a acção de força, I.
621.

--- fica o conjuge sóbrevivo, II. 326. excep
tuão-se alguns casos, 330.

---- seus direitos e obrigações, II. 980·. Deve
dar os bens ao Inven tario, tO 13. Fazer
entrega aos co-herdeiros, 1147. e pagar
os rendimentos, 1148.

Cahecel do Prazo, III. 9-16.
Caça ferida, que se acolhe á. quinla murada,

lU. S.
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Caçador deve pagal~ o damno que fizer ~ III. 9.
Calhes das aguas dos telhados, 1, 795.
Campo, é licito ao dono tapaI-o, L 809, ,
Caneiro não é licito fazer em prejuizo de outro já

feito, III. 26. .
CapelZa, que é? III. 1370. '372.. Quem a póde

instituir, 1377 eseg.
Carreteiros, suas obrigações, III. 868 e sego
C.asa feita com materiaes alheios, III. 65 e sego
Casamento cónfórme o Direito Civil, n. 211.
--- confórme o Costume do Reino, 264 e sego

Bens incomniunicaveis neste, '. CZ77 e sego
Caso fortuito, que é? L 2 J I. Quando ha res

ponsabilidade por eIle, 213 e sego .
--o- o rendeiro póde renunciar aos casos fortui

tos, lU. RI5.
Caução do herdeiro ou legatario condicional, r..

76. 86.
---- Póde pedir o herdeiro de cOJildição suspen

siva, 87.
- ---- do Legatario a cumprir o modo, T. 139.
--~- De opere demoliendo, .lH. 486 .

. ---- Deve dar o usofrutuario, fII. 532.
--- quando a póde pedir o Senhorio do Prazo,

IIJ. 985.
Causa falsa, se invalida o legado, ou doação? I.

J50 e sego
Cedencia do crédor, quando necessaria, 1. )] 00.

Quando é obrigado a faze-a, 1) 06. T'empo
de fazer, ) 107.

Cedente deve garantir a certeza da divida, e não
a solvabilidade deIla, 659.

Cessão de bens, como se deve fazer, I. 1127. e /
sego
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Cessão de bens ~ que direito dá aos crédores, I 131 •
Quem a não póde fazer, 114/ e sego

Cessionario que intenta acção cedida é repellido ,
dando-lhe o réo o que eIle deu por eIla, III.
209. 661.

, ---- é o procurador in rem propriam, lU. ôsl
e sego

Censo consignativo, qual é ? III. 1154. O sel~ jus-
to preço, III. 249 e sego

--- Reservativo, qual é? III. t 150.
Chaminé, onde é iIlicito fazei-a, J. 850.
Cidadão Portuguez, seus direitos, quando se sus":,,

pendem, e se perdem, II. 4 e sego
Cisterna, . onde se não póde abrir, I. 779.
Clausula depositaria, quando é licita, I..3~7.
Clausulas repr9vadas nas. Escrituras, I. 326.
Clerigo, ie póde comprar bens Reguengos, I.

760. Se póde ser herdeiro de outro Clerigo ,
762.

Cloaca, onde se não deve construir,. I .. 780. 850.
CodicilZo, que é? III. 148 J • Exige sómente qua

tro testemunhas, J793.
Colisão de direitos, J. 16 e sego
CoUação, quando tem lugar, II. 1043. Como se

avaluão os bens conferidos, t 049.
----'-- Bens que se não confererh ,. 1054 e sego
----- quando póde ser prohibida pelo pai, 108 f.
----- póde ser demandada por acção depois da

partilha, 1082.
---- do Oote feito pelo pai e mãi, 1106.
---- Se os bens já não existem, 1128.
Commisso em que incorre o F'oreiro, se não paga

o foro do Prazo, III. 977 e sego Ou venden
do-o sem consentimento do Senhorio, 987.
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COI'nmorlato., que contrato é? III. 116.3.
Compensação é especie de paga., I. 1164. Opéra

o seu ef. eito ipso jure, 1169. .
----- Em que dividas tem lugar, 1178 e sego
Compra e penda, que contrato é? IH. 182. Quan-

. do é inválida sem escritura, 184. Requisitos
. para sua- validade, 186.

------- Pessoas que não podem vender, 18Z. Pes
soas que não podem comprar, 197. Cou
sas que se não podem vender, 210 e sego

------- Com pacto de retro., 24).
------ Perigo e comn:iodo da cousa vendida, 339.

e sego Effeitos da compra, 380 e sego
Comprado!', suas obrigações, 325 e sego
Comprar., ninguem é constrangido contra sua von-

tade, 401.
Concor:data dos crédores, I. t 13.5 e sego
Concurso de crédores, lU. 1342 e seg.
C01ZrHção suspensi, a, l. 6.'3. Antes' dé verificada

não ha direito adquirido, 74. Se se não veri
fica no tempq prefixo desfaz-se a obrigação,
78. O impfemento della retrotráe-se ao dia
do contrato, 84. e ,ao dia da morte do testa
dor,8.t;.

Condição., quando se ha por cumprida, 102.
. 105. Se se não cumpre por culpa do testador,

112.
------- resolutiva, qual é? 1. 6·1. Os seus effei

tos, 95 e sego Quando se subintende, 99.
--- potestativa, casual., e mixta, 65 e sego
---- impossível, irrisoria, e inutil, 69 e sego

A illlpossivel posta em ultima vontade
tem-se por n - o escrita, II 1. posta em
con ralo, annulla-o, I IS.
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Caçador 'deve pagar o damno. 'que fazer, li t'. 9.
Calhes das aguas dos telhados, I. 795 ..
Campo, é licito ao dono tapaI-o, I. 809 ..
Caneiro não é licito fazer em prejuizo de outro já

feito, 111. 26. '
CapeUa , que é? III. 1370. Quem a póde insti-

tuir, 1377 e seg. .
Carreiteiros , suas obrigações, III. 868 e seg\
Casa feita com materiaes alheios, III. 65 e seg.
Casamento conforme o Direito Civil, JI. 2 t t •
--- confórme o CostUD1t? do Reino, 264 e sego

Bens incommunicaveis neste, 277 e seg.
Caso fortuito, que é ? I. 2 t t. Quando ha respon

. sabilidade por eIle , 2 t 3 e seg .
-~- o rendeiro póde renunnciar aos casos for

tuitos, III. 815 .
Caução do herdeiro ou legatario condicional, I.

76. 86 .
. --- Póde pedir o herdeiro de condição suspen

siva, 87.
--- do IJegatario a cumprir o modo, I. .I 39.
--- De opere df:moliendo, UI. 486.
--- Deve dar o usofrutuario, III. 532.
--- quando a póde pedir o Senhorio do Prazo;

. III. 985 .
. Causa falsa, se invalida o legado, ou doação ? I.

150eseg..
Cedencia do crédor, quando necessaria, I. 1J00.

Quando é ohrigado a fazeI-a, 1106. Tempo
de a faze.r, 1107.

Cedente deve garantir a certezr da divida, e. não
/" a solvabilidade delIa , III. 659.

Cessão de bens, como se deve fazer, I. 1127 e sego
Que..direito dá aos crédores, 1131. Quem a

pp
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não pódc fazer, I 141 c seg.. • I

CessiontÍrio que intenta acçào cedida é repelJido ,
dando-lhe o réo o que elle deu por eJla , 111.
209.661.

___ é o procurador in rem, proprianz, llIo 65 I o
. e sego

Censo consignativo, qual é? lH. Ir54. O seu justo
preço, 111. 2L~9 e sego

_-- l1esel''Vativo , (lual é ? lU. 1150.
Chan2Íné, oude é illicito fazei-a, ro 850 •
.cidadão Portuguez, seus di.reitos, quando se sus-

o pendem, e se perdem, II 4 ~ seg.
Cisterna), onde se não póde abrir, 1. i 79.
Clausula deposita~ia , quando é licita , L .'327 o

Clausulas reprovadas nas Escrituras, 1. :326-.
Clerigo, se póde comprar bens Regllcn~os, 1.

7-60. Se póde ser herdeiro de outro Clerjgo ,
762'-
Cloaca, onde se não deve construir, L 7Eoo 850.
Codicillo, que é ? III. 1481. Exige sómente qua-

tro testemunhas ~ 1~93 o

Colisão de direitos, 1. 16 e sego
eoUação, quando tem lugar ~ no 1043. Como- se

avaluão os bens conferidos, 1049 o

--- Bens que se não conferem, J054 e sego
--- quando póde ser pTohibida pelo pai, 10'81.
--- póde ser demandada por acção depois da

partilha, 182. .
---- do Dote feito pelo pai e mâi, ] 106.'
-'--- Se os bens já não existem, I I 28 •
Commisso cm que incorre o :Foreiro , se não paga
. o foro do Prazo, III. 977 e seg o Uu venden-

do-o sem consentimento do Senhorio, 987. 
Coinmodtelo , flue oontrato é? IlI. 1 t tiS.
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CompenSrtçtio é cspecie ue png:l, l. II G4. Opéra o
seu effeito ipso jure, I f fi!) •

--- Em que dividas tem lu~al', 1178 e seg.
Compra e venda, que contralo é ? UI. 182. Quando

é inválida sem escritura~ 184. Requisitos para
sua validade; 186 •

-.-- Pessoas que não podem vender, 187 Pes
soas que não podem.comprar, 197. Cou
sas que se não podem ven~er 210 _e
sego

--- Com pacto. de retro , 241.
--- Perigo e commodo da cousa vendilla, 339

e seg. Effeitos da compra, 380 e seg.
Comprador, suas obrigações, 3~5 e seg.
Comprar, ningllem é consLrangido contra sua von-

taJe, 401.
Concordata dos crédores , L 1185 e seg.
Concurso de crédores, lU. t.54~ e seg.
Condiçã(r suspensiva, I. 6.'3. Antes de verificada

não ha direilo adquirido, 74. Se-se não yeci
fica no tempo prefixo desfaz-se a obrigação i
78. O implemento della retrotráe-sc ao dia
do contrato, 8 f. e ao dia da morte do testa~

dor, 85.
Condição, quando se ha por cumprida, 102' 105.

Se se não cumpre pOl' culpa do testador ,
112. _.

--- resolutiva, qual é ? 1. 64. ()s seus effei
tos, 95 e sego Quando se subintende, 99.

--- potestativa, casual, e mixta, 65 e sego
--- impossivel, irrisoria, e inutil., 69 e sego Á-

impossivel posta em ultima vontade tem
se por não escrita, 1 14. posta em con
trato, annulla-o, 115.
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Condição Se morrer sem filhos, quando se virifica.
81. Se não casar , se se conservar viuva,
1 17. Se tomar Ordens Sacras, 12 t. Se não
fôr Clerigo ,_ ou Frade, ] 22. Se casar,
123. Se não casar-até certo tempo, 124.
Se viver casta e honestamente, 125.

--- não é o que se deixa na vontade da pessoa
obrigada, 1. 73.

--- se os postos em condição, são postos na
dispüsição ? 83.

Condições, sendo muitas devem-se cumprir todas,
]26.

Confissão, é modo ,de pro~ar a obrigação, I. 922.
Sendo erronea, deve-se reclamar. 925.

--- extrajudicial, como se prova, 928. Se se p6
de scindir? 933.

--- do pai a fa"or de um dos filhos, II. J0.'37.
---o de emprestimo, que se não recebeo, quan-

do se deve reclamar, lU. 1 t 88.
--- dó Dote não recehido, ] 194.
Confusão, é modo de extinguir obrigações, I.

1187.
Canfu ão, evita-se com a separação de bens, 1 f98.
Con-proprielarios de cousa COD1mum, como devem

usar deIla, t 822 e sego
Conjugues , seus direitos e obrigações, II. 375 e

sego I

--- Quando communicão os bens, .264. Effei-
tos da communicação de bens, e quando
cessão, II. 319 e sego Pactos que a ex
cluem, II. 207.

Con entin2ento tacito J quando é bastante, I. 235. r
--- quando é nullo, 286 e seg.

,onlra-letro, J. 1006.
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Contrato, que é? I. 216. bilateral , 2 J7 e 218.
--- Essenciaes deIle, 219. e Accidentaes, 222.

Pessoas capazes deIles., 223. Se os meno
res ? 2~8. Se a mulher casada, 232.

--- feito pelo preso, quando nullo, 242.
--- Simulado, qual é ? 260. Usnrario, qual?

269 e 270.
--- Qual deve ser o objecto, I. 264. suas fórmas,

281. Se for feito em paiz estrangeiro, 282.
Quando exige escrito para sua prova?
285 e sego ,

--- quando se prova sem escrito, 289 e sego
------ Tempo e lugar da sua execução, .'364. Pena

de quem demanda o que lhe é devido an
tes do vencimento, 367.

------ Oa gal'antia do contrato, ·375 e sego
o Como se interpretão, 382 e seg.

Corpos de mão morta não podem adquirir prédios -'
I. 763.

Crédor solidario , se recebeo toda a divida fica res
ponsavel aos con-crédores, ] . 168.

Crédores cirografarios -' quaes são, UI. 1352.
Criq,dos, que se não podem' assoldadar per si sós,

n. 1212.
Criados, quando o amo os póde castigar, 1227.
---Obrigações que 'tem, t z2~, 1230 e sego Em

que tempo devem demandar as soldadas,
125 J.

__o -lVlotivos de deixar o amo antes de acabar o
tempo do ajuste, 1269 e seg:

--- Que não acabão o tempo, 1252 e seg.
". Crias dos animaes são do dono das mãis, llI.

73.
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Culpa larga, qual é ? 1. 20j. L~\'c, qua~, 207. Le
víssima , qual, 209.

J).
Danmo é mais favorecido quem trata de o evitar,

do que quem trata de tirar lucro, 1.• 9. 867.
--- Quem o sofreo , póde-o demandai', ainda

que não queira querelar, L 456.
--- Quem é responsavel por eUe. 457. Se a cul

pa foi leve, 458. Se aconteceo por caso
fortuito, 459 e sego

____o recíproco, 465 e seg. .
------ Quando um é responsílvel in soZiduTrt. 467.
---:..-- }'eito por um furioso, ou impubere, 471 ,

473. Por animacs irracionaes, 485 e seg.
------ feito pela familia de uma casa, J. 484. Por

um edificio que :se arruinou, 491.
, ------ Como se liquida para a indcl11nisação, 494.

Decima paga o foreiro á conta do Senhorio, III .
•00 t.

Deformidade, que resultou de um ferimento, J•.
520:

Delegação da divida, que é? I. 1206. Os seus ~ffei

tos, {~ J5 e seg.
Demarcação dos prédios, como se faz? II. 1 l 7 ••

Quem deve pagar a despesa, t 193 •.
Demo71straçlío falsa se vicía' o legado? IIi. I73-i.
Depoimento. Como se procede contra a parte que

refusa depôr, I. 934 , 935.
Depositario Judicial, suas obrigações, UI. 715.
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Deposito da divida equivale a pagamenlo, I. 1129.
Deposito, que co,ntralo é ? 111. 676 c seg. Obriga

ções do depositario, 680. do deponenle~,699.
------ miseravel, digno de favor, ü97.
Deslterdação, juslas causas para eIla, 111-. 1581 e

sego
Desnaturalisação, em pena de crime, U. 14.
Despejo, antes de findar o arrendamento, III. 772.
Detentor, quem é ? I. 568. 725 e seg.
Devedor originario não póde prescrever, I. 1295.
------- que obsta ao cumprimento da condição, J.

\ 77. .
Devedor não paga o damno acontecido sem culpa,

antes da móra, I. 93 e seg.
Diffamação sobre o estado d'uJlla pessoa, como

se-lhe obsta., II. J294.
Direito., que é ? I. L Concedido, induz obrigação, ,1.

Quem o tem, tem acção , 6.
---- superveniente aproveita, 1.2.
------ Quem delle usa, não responde pelo damoo

que resulta do seu exercício, f 5.
----- mellor cede ao maior, t 6. O mais antigo

prevalece contra o mais noyo, 17.
------ maior encerra em si o menor, 2.1.
--- Constituido para um todo, regllla as partes

que o compõe, 2.2.
----- de terceiro entende-se rcsalvado nas mercês

Regias, 23. e não IJóde ser offendiclo
pelas convenções de outros, I. 57.

-----~.... não' nos póde ser tir.ado sem nosso consen
timento, I. 25 ~ em podemos transferir

/': mais que aquelle que temos, 55.
Direito de terceiro nã~ póde servir de base a uma
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acção, 2G. lUas pôde ser 'opposlo CÚlllO ex
cepção , 27.

Direito de succeder :l inteslac1o, II. 81,.
------ de adir, ou repudiar a herança, II. 93G.
------- de accrescer, nas heranças, III. J559. e ell-

_ tre os legatarios, 1746.
Direitos de Ciel~dão PortllguC.7., lJ. 4. Como se

perdem, 6.
- .--- Civis, quaes são, II. 7. Não dependem ela

qualidade de Cidadão, 1. .28 e seg. , II.
9. Uomoseperdem, .lI. 12.

------- Não os perdem os degradados, II. 15.
_r Pessoas, quaes são? i. 43. ])odem ser cedi-

dos, 50. excepções, 51 e 52.
------- Reaes , quaes são, I. 45, 46, 49.
- .---- Condicionaes, J. 58. Solidarios, L 162 .

.Dispença para pr<?v.a ele Uireito comnullll, J. 306.
----- dos impedimentos do l\iatrimonio, n. 3;{8.
Dividas .de Fazenda Nacional, por que tempo pre

screvem, 1.1312, e as das Igrejas, 1313.
------ um herdeiro· sómente póde ser demandado

pro rata da herança que teve, r. 183. Ex
cepções, 184.

-------- pódem ser demandadas in soli" um ao de
vedor contrahente, I. )86.

- --- dos conjuges , .não havendo communícação
de bens, n. 235 .

. ----- incommunicaveis, ainda que os conjuges
. sejão meeiros de bens, II. 296.

----- que a mulher contrahio para o governo da
casa, n. j 17. .

---- quando sé apartão bens para ellas, 1035 e
1038.
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Divisão dos prédios, com que allenção deve ser
feita, II. 1176 e sego

. ..,.-----. de Aguas , com.o se faz, n. J i 78 e sego
DirJorcio., onde e como se processa, 11. 427 e seo·.
Dizinws prescrevem passados cinco annos, L. 13 J~.

-Doaçtio é modo de adquirir.o dominio, III. 81.
------ não se presume, 82. a escritura quando é

da substancia , 84. . .
-'--- entre os coiljuges, quando se valida, 86.
----- á concubina é nulla, 87.
--_....-- que bens podem ,ser dado~ ? 90 .
...----- interpreta-se estrictamente, 9~.

------ de tõdos os bens sem reserva alguma é nul-
la , 93. .

• ----~-- a aceitação do Tabellião é Bastante, 99.
com encargos, póôe ser revogada antes
da aceitação do donatario,- 100. '

.:....--- para casamepto não tem effeito, se o casa
mento se não effectua, 102..

----- remuneratoria ; .1 03.
------ causa mortis é entre vivos, se o doador

promette não a poder revogar, 12:3.- .
------ inter vivos é causa nwrtis , se o doador re

serva o direito de a re,vogar, 124.
------- revog~-se pelo não implemento do promet

tido, 1~6. por ingratidão, 1.'30. e por su
lJerveniencia de filhos ao doador, 141 e
seg.

----..,.- inoffi(;iosa , qual é? 154.
----- causa mortis, qual? t 59. póde-se revogai' .

por palavras, ou por factos, J 57.
Doador não responde pela evicção, IIl. 104 e seg.
--~~--- sobrevindo-lhe necessidade não é obrigado

a dar tudo o que prometteo, 106.
QQ.
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Dólo, e culpa larga, ]. I !J8. é invalido o pacto de
nfio responder por e1le, :H 5 . .

Dólo não se presume, 249. salvo se ha lesão enor- .
missima , 252.

------ vicia o consentimento, 24R.
------- de terceiro, se annulla o. contrato, 250 •
.Domicilio, como se adquire, n. 25. da mulher ca::

sada, ~8. do filhofauulias.J 32. dos cria
dos, .)4. do degradado, 37. dos Militares
Bt.

____ Obrigações que delIe. resultão , II. 38.
Dona, quem póçle usar deste ti'atamento, U.

41<J.
Donatarios da Corôa não se podem casar sem Li-
_ cença Regia, II. :3:J o. .
Dote, que é ? H. 80. Para gozar dos privilégios do- •

I taes, que é neçessario ? 8 [ .
:----- deve provar-se poi' escritura, 79.
___--- profecticio, e adventicio , 86.
---- se vaI sem insinuacão? 90.
---..:--- quando se desfalca", Ü5.
------ promettido, sem declarar o quanto, 100"
... obrigação que tem o pai de dotar, 102 e

sego , ainda .que o filho seja de coito dam
nado, "112.

_______ pactos d9taes , I 15 e seg. 1

...- ...._-- oLrigações do marido .ácerca do dote, 15.'3
e Sego

& .



- G31-

!J:dificio que ameaça ruina, I. 80 ( .
E.Ueito retroactivo da Lei, l. 9. e sego
------ da condição suspensiva, ]. 84, 85 e

89.
Emancipação, quando tem lugar, II. 5ft7 e sego
---- quando o pai é obrigado, Il. 600.
Emancipado, actos que não póde fazer? II. 604

e sego .
----- peQa que tem, obrando-os, 606.
Embargo de obra nova quando tem lugar, 1lI.

478. I

Empenhá, em geral, lH. 1196.
Empreitada, é cspecie de locação, III. 874.
------ direitos .~ obrigações do empreileil'o, 875

e sego
Emprestinws, em geral, III. 1162.
------ de dinheiro a juro, 1138. devem manifes-

I tar-se no Livro da Decima, 1148.
---- de cousas que se não consomem, t j 63.
---- de cousas uso-consumptiveis, 1177.
---- de dinheiro a filhos familias prohibidos, llI.

t 183 e seg.-
Encampação da cousa comprada, III. 299.
Encargos, .quando se póde pedir abatimento I.

13 J. .
Encravação de prédios, como se evita ~ .IlI. 412

e seg.. .
Enjiteuta, seus direitos e obrigações, llJ. 988 e

sego
o _ ... direito de nomear o prazo, 1002.
----.:.-- direito de renovacão, 1034. e sego

o • jIl

QQ. '.

I \
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1016. quando não
quando ~ l'c.pu,lão

En/erro, espaço que deve medear depois da mor
te ~ II. 504., Onde é prohibido, n. 652.

Entrega da cousa vendida, onde e como deve ser
feita. lII. 263.

Enunciativas, s~ té\es pal,avras fazem prov er-
feit~ do que d'zem., I. 919 e sego

Enxame, quando deixa de ser do Çl lO da col
o ,mea, III. 1O e sego '
Erro soçre a ~ubstancja da cousa que fez o ohj.e.cto

do contrato ~ I. 236. Sobre a peSs9q do C9.n-
. trahente, 23-7.

Erro de facto não impede. a prescripção .' I. ] 34.3..
EsbulllO ~ tempo de requerer a restituição, 1. 688.
------- se esta acção póde ser intentada cQutra ter-

ceiro possuidor, I. 698.
----:- contra varias pessoas, l. 700 e seg:

, Escada na rua, se é licito fazeI-a, I. 798 .
. Esccmzbo. Vejo Troca.
Escolha, quando é do devedor, ou do crédor, L

f 55.
Escravps não se tolérão em Portugal e Ilhas adja

centes, ~I. 1284. O~de se tolérão, 1287.
----- como se lhes dá liberdade, i296.
;Escrilos, ql e o inquilino deve pôr nas casa , 111.

798.' .

--- de p~ssoas no res, quanl.lo fazem prova',
I. ~p4.

------- como se corroborão,
fazem prov~, 1020.
sem data, 1030.

-----. não assig adas pelo devedor, J02 J.
Escritura pública, quando é necessaria, I. 289.
Escritura, papeis que equivalem a ella, I. 294.
------: req nisitos com que d "ve ser fei ta, 3 JOe seg:.

"
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Espaço que se concede ao devedor de boa fé, ).'
1135. '

Esponsaes em geral, II. 42. exigem escritura pú
blica, 52. clausulas que deve ter, 56.

------ não podem contrahir filhos-familias sem
consenso dos pais, 43. Supplemento des
te consentimento, 45. Justas causas pa
r.a os pais disentirem, 50.

------ com? se dissolvem, 63 e sego
Estalajadeiros são como depositarios , IH. 728.
Esierilidade do prédio arrendado, III. 807 e

sego .
Esterqueira, onde se não deve f?zer, l: 780.
Estrada, que alguem dalllnificà,. J. 673.
Estrangeiros gozão dos Direitos civ,ís, I: 29. Não

os perdem por sohrevir guerra com a sua Na
ção, II. II.

Estrangeiros não se naturalisão pelo dómicilio no
Reino, JI. 3.

Esturhntes não 'tem do~icilio na terra, onde es
tão a estudar, 11. 30.

E1Jicção, quando começa o tempo desta acção, I.
1.291.

----- que cOl1!pete a um co.herdeiro, n. 1I55 .
. ~------ que compete ao comprador, I~I. 292. de-

. ve denunciar a lide ao vendedor, 30.3.
- .----- casos em que não tem lugar, . 313 e sego
. . ( Tempo desta acção, 321 ..
Excepção póde fundar-se em direitq de terc~iro ,

l. 27.
$xecução do cOl;ltrato, tempo e lugar onde deve

se~ feila, 1. 361 c sego
Expostos presumem-se filhos legitimos, II. 488.

Pl'ovidencia.s á cerca deJlcs, II. 624.
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Extinçr10 da consa devida, quando extingue a
obrigação, J.. 12G7 e sego E se uma alterna
tiva de cousas é devida. 1278.

F.
Facto nosso é necessario para nos ser tirado o que

é nosso, I. 2·1 .
.Familiaridade (os actos de) não produzP'111 ser-

vidão, !lI. 459. ~

Fiador, quem é? I. 392. Se o menor o pódc ser?
393. Se a mulher? 395. Não se reputa. aqucl
Ie que r~commenda outro, 41 J.

------ idoneo, qual é? 415.
------- beneficios que as Leis lhe concedem, 4.21.
--- é subrogado nos direitos do crédor, 435.
----- casos em: que póde demandal' o deyedor
. antes de ter pagado a divida, 441.
---- casos em que póde demandar o créd~r·, 443.
------- que se obrigou a appresentar em Juizo a

outro, 445.
---.:;..,. do fiador, quando póde ser demandado, 448.
--- se deu dinheiro por se livrar da fiança,

deve o crédor abatei-o ao devedor, ]260.
Fiança do DJ,arido não liga a mulher, II. 408.
-_.- que deve dar oco-herdeiro, que leva os

bens sepal'ados para as dividas, II. 1131.
------ nuHa, qual é? J. 403., 407, 414. , 447~

------ em que crimes não tem lugar, 4 t 8.
----.-- como se extingue? 1. 449. e sego

li
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Fideicol1unisso de herança, 111. J628.
---~--- de legado, 1689.
Filhos legitimos, II. 456. IJegitimados por se-
. guinte matrimonio 4,63 e sego Perfilhados, 477 .

....------ illegitimos, seus direitos, II . .6.21 e sego
------- deve-s~ provar que forão herdeiros do pai,

par~ ~esponderem por elle, 996.
----- do J o' JU.atrimonio, que' vantagem têm,

444.
Filiação prova-se pelo Livro do Baptismo, lI. 4.95.,
------- paterna, como se prova? II. 6.26.
------- a quasi-posse como se prova, II. 547.
Fonte ~ que outi'o fez seccar , 1. 77.2 e sego
Força, e ameaças vicião o consentimento, I. .238

e sego
'------- Vej. Esbul1w.

...------ não faz o que concerta o aqueducto, 1. 678 •
. ------- ,:elha, quando teul lugar, I. 715 e sego

Forcador não é ouvido sem restituir, 1. 534.
For;nas Zegaes, se a falta annulla, -r. 32.
---~-------------- presumem-se estabelecida~ para
. maior segurança, não para annullar,

,33.
Forno, onde se não póde -construir, l. 778,

850.
Foro póde-se renunciar, 1. 35~ e sego
------- do Prazo, III. 928 e sego Como se repar

te entre os ,con-possuidores do prazo, 950
e sego

Foros do prédio arrendado são pagos pelo Locador,
III. 829 .

. Frutos que cáem no prédio alheio', J. 679. . ,
.a; do Dote no ultimo anno do l\iatrimonio,

como se rateão, 11. 171.
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Frutos dos bens da sociedade, como se parlem,
11. 1204 e sego .

~--,_.- do prédio arrendado eslã·o hypothecados á
renda, 111. 770. Porque preço os deve
pagar o rendeiro moroso? 785. .....

----.- são. pertenças da terra, I II. i I .
Fumo-que faz daOlno aos visinhos , J. 67-1.
Funeral, por quem é paga a despesa? 645 e

se CT

T:' o d' l' .1'llrlo ~ qnan o e trIlo comprar a consa furlada ,
1. 8D9 e sego

G.
Gado perdido, como se arrecada l llJ. 35.
Ganhos do filho estando CQll1 seu pai, II. 1068.
Garantia do contrato, I. 375 e sego
Garantias que os co-herdeiros se devem, II. 1 f53.
Geira, que medida é? I. 1087. N..
Gestor de negocios, seus direitos e obrigações,

III. 6(55. '
Grdos em que é prohibido o casamento, lI. 466.
Guarda da cousa commum, a quem é dada, 1.

837.
_ •• r_ da cousa vendida até a entrega, lII. 268.

Iferança suspensa por uma condição J como elevem'
requerer os interessados, I. 88.
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Herança quando o possuidor deve exhibir o titulo,
I. 627.

------- vaga, quem a arrecada, II. 882.
------- acção de a pedir, II. 998 e sego

, ------- de pessoa viva não se póde vender" IH. 39 1.
. ------- que se póde vender" 392 e sego

Herdeiro condicional é herdeiro desde a morte do
testador" se a condição se cumpre, l. 85.
Retem a herança, dando caução, 86. Se a
não possue, póde pedir caução, 87.

------- não paga rendimentos do legado suspenso
pela condição, l. 90. nem o herdeiro fi·
duciario rendimentos do fideicommisso
suspenso, 9 I •

-------- escrito que não quer usar do testamento,
para não pagar, 1. 110. nem adir a he-
rança, ] II. . 1

------- caso em ql~e responde por toda a divida,
J84. póde pagar a sua quota da divida,
1067.

" ------- se vaI a promessa de instituir alguem por
herdeiro, J. 347.

llerdeiros, pessoas capazes, incapazes, e indig
nas de o serem" lll. 1510 e sego

---- diversas especies de instituições, 1539.
--'---- necessarios, quaes são? 1567.
------ ( direitos ,e ob~~gações dos) )849 e sego
J-lerdades do Alem-TeJo, casos em que se póde

requerer o despejo dos colonos, IH. 831.
Homi'Cidio, como se indemnisa, 1. 505 e sego
Honra (ataques da) como se castigão, L 522.
Honras do marido que pertencem á mulher, II. 4 f 3•
.Hypothec{/, dos bens do marido pélo Dote, II. 14),

148.
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liypotheca se o marido a póde constituir sem con
.sentin1ento da mulher? II. Ll05.

------ lacita dos hens do tutor; II. 7 J2.
-----~ não segue os moveis alheados pelo devedor,

III. 389, 1262.
---~-. nos 11loveis ql;le estão na casa arrendada,

ou nos frutos do prédio, lII. 770.
------- nos bens do Prazo tem o Senhorio, 955.
------- que é? UI. J199. legal 1216, J287. pri-

o vilegiada, qual é? 1247, 1266 .
.....--- .. convenCional, 1248. exige escritura pllbli

ca, J25 J. seus effeitos.1 J299 e sego
-.-.---- como se extingue, 1363.
-_.-.--- obrigação de a registar para dar l)['eferencia

em concurso, 1.) i i.

JanelIa , onde se não póde·constl'nir, I. 78 J•
Ignorancia ~e direito não aprovei ta, j. 30. uem

valída os actos nullos, 31.
---- da Lei, em que casos não uesculpa.1 :34 e·

sego
......--..-- de direito, que foi causa de ;uma obrigação,

se se póde annulJar? 38. Não annulla o
pagainento do que era devido por ol)l~iga.

ção natural, 40. '
~._--'-- de facto, que desobrigava de pagar; é

motivo para pedir o que se pagou, LJ2.
Ilhas descobertas de novo, de quem são? IH.

34.
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11#quido não suspenue a pa1'l Hha do liquiQo, H.
f 13.'3.

Impedimentos civis do lUatl·jmonio, II. 337 e
~eg.

Imprimir obras alheias, é illicito -' III. 4ü e sego
Incapazes de ser herdeiros, III. 151 ü e' sego
Indemnisação por um homicidio, 1. 505 e sego
----- por um fe1'imento, 51 {. e se resultou de-

.,. formidade, 520.
Indignos de ser herdeiros, lU. 1529 e sego
Indi1-'~sibilidade da obrigação, 1. 180 e seg.
ln{?;t'iLar -' quando se póde a cousa comprada, e em

que tempo, III. 279 ~ sego
Ingrato, qttando se julga o donatal'io, BT. 13 r.
------- quando se reputa um irmão -' III. t 602.
------. os herdeiros do donatario não podem ser

demandados por ingratidão, Jlf. 137.
Indebito, como deve restituir quem o recebeo com

má fé, l. 1.046, e em boa fé, 1047.
------- se reputa o que se pagou' ex vi qe testa·

mento nulIo, 1048.
Inimigo capital, quem se reputa ser, J. 976.
Injuria, esta acção não póde ser cediqa, III.

663.
Imputaçq,o do pagámento, ·em que dividas se faz?

I. J108.
Inquilino, seus direitos e ohrigações, III . 795 e

seg:
Insinuação, em que doações é nec~ssaria, III.

107 e sego a quem se requerer, 108. Quan
do é desnecessaria -' J1'7, 122.

----. a falta deHa, por quem póde ser arguida ~

125.
Instrumento de Posse, como se lavra, 1. 6t 2;

RR. "
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};lstnmzentos públicos, .9:uaes. são? I. 984' e seg~
----- particulares, quaes, 988.
--- como se devem trasladar, 992.
--- ultramarinos, por quem devem ser authen- ~

ticados, 996.
--- de Nação estrangeira ,997.
-- colisão entre eIles, 1005.
--- particulares, que prova fazem, to f 2.
Instituição de herueiros por diversos modos, IH.

I539. reciproca, 1606. .
Intento retido na mente nada opéra, I. )46.
Interesses , em que consistem, I. t 95.
Interpretação dos contratos ( regras da) I. 382 e

sego .
..-:._- applicaveis aos Testamentos, 39). .
Interpellações extràjudiciaes, se interrompem a

pre.scripção, I. )306.
Invenção, modo de adquirir o dominio, III. 31.
Inventores de inventos uteis são premiados " III.

53.
Inventario, se o pai deixa de o requerer, que pe-

na.tem, 11. 583, 8ô7. -
--- desobriga de pagar as dividas que excedem

o valor dos bens, 995.
--- Como se processa? n. 100f! e sego
--- tempo de o requerer, 1012. Nelle se não

tratão questões d'alta indagação, )029 ..
--- se um contende que neHe se escrevão al-

- guns bens, e outro impugna, 1026.
Juiz é s~lspeito, se não observa a Lei que lhe é

. apontada, I. 37.
--- faz-se parte, se não guarda as Leis da or

dem do processo, I. 615 e sego
--- do domicilio do defunto é competente pa-
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•

/ ra o Inventario e partilha, 11.·39.
Juramento. promissorio , e assessorio, I. 329, 330.
--- in litem, quando tem lugar, I. 884, 959.
---- de affeição quando, 1. 961. em que cousas .

. não tem cabimento, 963.
------- decisorio, quem o póde requerer, 1. ,938.

se a parte -refusa prestaI-o, 945.
------ suppletorio, quando. tem lugar, 959.
Juros, se podem produzir outros juros, 1. 203.
Juro legal, qual é? UI. ] 139. e entre Negocian-

tes, 114 I.

------ a capital perdido, III. 1140, 1143.
------ a risco, é livre a quantia á convenção das

partes, I J !~2. .
---.--- se póde converter-se em capital? J 146.

L.
Laudemio devido ao Senhorio do Prazo pelo ven

dedor, III. 961 é sego
------ a certidão do pagamento deve incorporar

se na escritura, III. 432.
Legado por falsa causa, I. 150.
---- que é? III. 1687 c seg., e dos moveis,

. 1722.
Legatario não vence rendimentos em quanto o le

gado está suspenso, J. 90 .
-~- quem o póde ser? [Ir. 1690 c sego
--- cousas que .podem ser legadas, IH. 1703 e

sego ;
---..- (Direitos e obrigações do) /736 ·e sego
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QUílndo deve dar caução? 1758.
Legatario se é obrigado ás dividas? 1759. Como

se extingu~ o legado, 1760.
Legitima, que é? 111. 1646. Preenche-se com o
. dote ou doação, J653. em bens, e não em

dinhei"ro, .J656.
- - sendo fraudada compõe-se o damno,

. J660. .

Legitimação por seguinte JUat~imonio, II. 463.
verifica-se mesmo nos fallecidos antes do J\ia
trimonio, 47'.~ E ainda que o lUntrimonio não
seja consulTImado, 472. '

Legitimados não preferem aos legitimos mais artti·
, gos na legitimidade, II. 470.
Legort, qlle-extens~o tem, I. 10,86. N.
Lei que dá direito 1 impõe obrigação, J. 4.
------- se impõe obrigação, concede direito, 5.'
------ concedendo direito dá acção para o fazer

effectivo, 6.
------ ainda que não imponha pena, é obligato-

ria ~ 7. .
--- só ohriga depois de promulgada, 8.
------ não tem effeito retroactivo, 9. salvo se é

interpretativa, I o.
Leilão, o Juiz que preside não póde lançar nos

bens, III. 20 I. .
Lesão ~norme, qual é? l. 25 J.; que tempo du

ra, 257. enbrmissima, 253. a sua duração,
255.

---- quem não póde usar desta acção, 259.
~---- não se póde renimciar no contrato, ~58 .
.....--- nas partilhas qual é aUendivel, II. 1 t 58.
------- nas vendas em leilão não tem lugar, 111.

257.

•
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Liberdade pessoal não se póde vender, H. 1302.
--- a posse della por dez aonos faz presumír a

- pessoa livre, JI. 1293.
----- contra eIla não ha prescripção, II. 1292.
Licitação, que é? Ir. {097. em que casos se não

admitte, 1099, 1J03. Se um estranho deve
ser admittido a licitar? I IOI•

Lisboa é patria commum, II. 40.
Litigiosos os bens, como se partilhão? II. 1 t 33.
----- não se podem vender, lU. 2 f 4.
Livro de razão, que prova faz? J. )023.
------ dos Casamentos, II. 365. dos Baptismos,

49 I. dos Übitos, 497.
------- que prova fazem estes Livros, I. 299.
------ o autor de um Li TO qu'e privilegio 'tem?

III. 42.
------ póde-se ingeitar por falta de folhas, III.

274.
Locador, seus direitos e obrigações, III. 753 ~

sego
Locatario, , seus di~eitos e ol)rigaçõe~, IH. 776 e

sego '
Locupletar-se, nillguem deve com o alheio, 1.

39.
Lotes da herança podem os co-Iíerdeiros trocar sem

pagar siza, lJ. I) 36.
----- são tirados, á sorte, J r35.
Louvados, como se elegem,). 495. Podem ser'

compellidos, 497. se d'iscordão, ,como se'
faz? 498.

Lucro é menos favorecido em colisão com o dam-'
, no, de outro, 1. 19.

Lugar onde deve ser executado o conLr' f ó, L
370.
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Lume, onde se não deve accender, 1. 778.
Luto (tempo do) 11. 659 e sego

1\1.
Mâfé, que é? L 572, e 889. Não se presume,

574.
ll1ãi, seus direitos e obrigações ,11. 607 e sego
------- póde demandar o :Rai pelas despesas feitas

na criação dos fillíos, 631>.
Mandato, que contrato é? 111. 600. de cousa

torpe ou injusta é nuIlo, 611.
--- obrigações do mandatario, 6/9. e do man

dante, 633.
------ como acaba este contrato, 638.
Mandaúzrio '. quando não responde pelo delicto ,

1. 475.
_Manin7ws, a quem pertencem, L 766. 860.
----- Posturas das Camaras sobre eIles, 86 J.
Maracllão, se a cheia o destruio, quem o deve

reparar? I. 804.
111arcos não se devem cravar sem a llresença dos

confinantes, II. 1 (86.
Marido não póde alhear bens de raiz, sem consen

timento da mulher, II. 221, 387 e sego Se
o consentimento póde provar-se por testemu
nhas, 397.

Matta onde se acolhem animaes daninhos, I. 808.
111atrimonio , seus impedimentos civÍs, 11. 337 e

sego . .-
-----..- razões porque os.,pais negão.o seu consen-
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timento aos filhos menores, 352 e sego
Matrimonio, Clandestino qual é, e penas que

tem, 361.
----- Putativo qual? .3.'32. Não legitima os filhos

tidos antes, 473.
------ pócle-se contrahir por Procurador, 870:
------ Se -é ou não valido, pertence ao Juizo Ec-

. clesi,atic.o o julgar, 372.
Medida pela qual se deve pagar, I. 1084.
-'---. de cogulo foi prohibida, 1089. .
------ differença do lugar do contrato ao lugar do

pagamento, 1095. . '
lJfenores, de que contratos são capazes, r. 228.
----- gozão do beneficio da restituição, H. 773.

. ]>essoas equiparadas a eIles, II. ·733.
J.J.1ente do disponente vaI mais que as palavras .,

por que' se não explicou e~actamente, 1.
136. '

Mentira do possuidor que nega possuir, como se
castiga, 1. 6,'30, 634.

lJlerc~s Regias entendem-se feitas sem [prejuizo de
terceiro, I. 2.'3.

}Jfinar por baixo de terra alheia é illicito, 'I..
821.

Minas metallicas a quem pertencem, Ui. 33.
Ll1istura de cousas de diversos donos, como se

procede, III. 75 e seg;
Modo em que differe da condição, I. J 34. Póde.

.ser cumprido pelos herdeiros, t ...17.
------ quando a obrigação é modal, 14~.

--- em proveito de quem recebe, reputa-se
conselho, J37.

----- impossível., ou torpe tem-se pôr não es
crito, 141, 14.2.

Ss.
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lJfoécla, em que se deve pagar, I. 1072. Se ha
alteração nOo valor, J079.

----- é illicito cerceaI-a.s, ou desfazeI-as, l. 769,
...:----- 77). Papel, I. 333. de prata e ouro,

lI. 1094, t095.
--.;.--- é ilIicito o ajuste de pagar em moédas an-

tigas, I. 331. _
Moinho de um casal, como se parte, II. 11~4.

---- destruido pela cheia do rio, 111. 27.
Móra, quando se julga que a houve, I. 202.

Q9ando se julga moroso o devedor, I. 1'27 t.
Moratoria, quando e çomo se concede, I. 1[44.
---- se aproveita aos fiadores, ./. ft 60.
Morgado, que é? I IJ. 1371. quem o póde insti-

tuir t 387 e sego Com que rendimento, 1390.
com que encargos, 1398. Como se prova a
itlstituição, 1401 e sego

--- direitos e obrigações do administrador,
)408. ,

Morte, presumpções á cerca della, II: 631 e sego
Moveis e immoveis, 1. 737; 738. IiI. 1722.
Mulher casada não póde contratar, I. ~32. Se

póde receber o pagamento do que se lhe de
ve, I. J055. Que dividas póde contrahir sem
o marido, II. 240. ão póde requereI" em
Juizo sem auctoridade do marido, II. 383.
Q~e outros actos não póde fazer sem licença
delle, 420 e seg

---- dev~ ser alimentada pel marido, 424.
---- não póde ser fiadora, I. 395 e sego
Jlful"O de separação de pateos, I. 85 I. se ameaça

ruina, 859.
Mutuo, q~e contrato é? lU. I 177 e sego
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N.
Nacionaes, qu~es são? ll. 2. "
.i.Yaufragio, a quem 'pertencem os despojos, UI.

55. .
---.- como se arrecadão? 57.
Nojo, dias que a Lei concede, II. 663~

Nosso, não nos póúe ser tirado sem facto nosso ,
I. 24!

Novação da obrigação, quando se verifica? I.
1205. casos em que a não ha ~ 121J. .

N017zeação do Prazo, lU. 1002. Se póde ser one·
rada com encargos, 1029. Se podem 'nomear-"
se duas O~l máis pessoas, 1028.

------ do direito de pedir a renovação, 1033.
Nullidade, quando não resulta da inobserv,:,ncia

das fórmas da Lei? L 32.
------- em que tempo se póde arguir, 24~,

134 I.

Nupcias segundas são licitas, II. 440.
------- providencia a favor dos filh-os do primeiro

Matrimonio, 11. 444.
Nimciação de obra nova. "y-"ej. Obra nova.

o.
Objecto do contrato, 1. 264.
Obito, modo de fazer o Termo, 11.498. certi

dão prova a mprte, 505.
S · •.... s.
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Oblatas pelos defuntos, quem as recehe, II. 655
e sego

Obra nova não pôde fazer o socio de cousa com
111U1O, 1. 840. Se um socio não quer con
trib'uir, 'como 'se procede, 84 [ e sego

~---'- quando se póde embargar? III. 478. Se é
feita ás escondidas, ou á força, 490.

----- se é feita em desprezo do embargo, 484.
,Obra feita com materiaes alheios, III. 78.
Occupação, modo de adquirir o dominio, III. 2.

.Oiferta do pagamento, I. 1118. .

Opção que' compete ao Senhorio do Prazo, 111.
19t.

Obrigação, que é? I. 3. real, qual é ? ,46. tI'ans-
fere-se transferida a cousa, 47.

------ pessoal, qual é? I. 43. não se transfere
. ' sem consentimento do crédor ~ 48. .
------ condicional, 58., .
--:...---- pura·é transmissivel aos herdeiros, 60.
------ torpe é nuHa, 142.
------ alternativa, 154. solidaria ~ 163. indivi-

. sivel, 179.
---- de dar, em que importa? 188. de fazer,

ou não fazer, 1 9 I •

------ se paga a pena convencional fica dissolvi
da? 360.

--- do fiador é acce1'lsoria , 392. é Dulla se o é
a obrigação principal, ·403.

------ como se prova, 1. R21 e seg,
O/fão não póde casar sem Conselho de Familia ,

II. 342, 348.
O/fão , o Juiz .e Escrivão não podem arrematar
. , para si os bens delles , III. 200.
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P.
Pactos dotaes , que são lícitos, II. 115 e sego
Pag'amento do que 'se devia naturalmente não se

annulla, 1. 40.
Pagamento, que é? 1. 1044. Quem póde pagar,

1049 e sego Quem póde rer.eber a paga, J ..
1045 e sego

------ em que llloéda deve ser feito? ,°72 e sego
Por qUfles pesos c J;nedidas? 1082 e sego

----- em que di, ida se deve imputar? 1 r08.
------ Prova e presumpções delle, I. 11 I I C

sego
------ offerta e deposito da paga, r II ~.

Pai, quando responde pelo delido do filho, r.
473. e pela sua imprndencia ,·482.

------ quaes os seus direi los e obrigações, Ir.
489.

------ é usofrutuario dos bens do filho, 572 e
sego _

------ natural, não se declara no Termo do Bap
tismo, se elle não consente, 49.'3.

Pardieiros não se consentem na Cidade, I. 803.
Parede entre duas casas de qtial dos visinhos se

presume? J. 846.
Parlil1Ut como se regula? rI. ri 06'. Como ,se fa

zem os Lotes, I 1 13. Se se devem retalhar
todos os prédios, I 120. .

------ se o defunto regava dous prédios com a
. 9gua nascida em um delles, I r23.

---- se póde ser pl'ohibida por pacto, 1142. Se
~ por disposição do test~clor, 1143.

------ se aquelle qne a p de refusa descrever. al-
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guns bens, como se procede, 11. 1033.
Pal'tz"llul amigavel, quando tem lugar ~ II. .1 139.

effeitos della, l144. quando se póde rescin
dir? ] 157.

Parto supposto é crime, 11. 620.
Passadiço por cima da rua, se é licito? 1. 7B7.
Pastos communs não embaração o tapar, L 809.
Patrio poder, seus effeitos, II. 549 e sego (abuso

do) é constranger os filhos a tomar estado ...
que eIles não ql1eirão -' 542. _

----- quando acaba? 59] e sego
Peculio castrense, e quasi-castrensc, III. 573.
rena convencional, 1. 340. Se fôr excessiva ~

modifica- se, 34 J •
-----~- é l1u11a, sendo-o a obrigação· principal,

344. e se é junta á promessa de instituir
herdeiro, 347.

------ de prisão, caso o devedor não pague,
352. -, "

---- de ser demandado executivamente, 353.
------ se se dissol ve a obrigação , . pagando a pe-

. na" 360.
Pena de sonegados não póde ser demanda~a aos

herde~ros do occultante, II. 1] 68.
Penhor, que contrato é? III. 1197.
------ anticretico, qual? 1198.
-----.... direitos e obrio'açães do crédor pignorati-

cio, 120 I e :eg. , e do anticretico, 1232
e sego

------ com9 se extingue, 1220 e sego quando co
meça a acção pignoretica? 11. 1292.

Perda da cousa, quando extingue a obrigação, I.
92. Se concorria condição rc. olutiva, quem
ofre a perda, 96.

, .
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Perda do escrito da obrigação, L 309.
Perdão da divida, quando se presume, J. J262.
Perdas e interesses, em que consistem, I. t 95 ..

Se forão estipuladas em quantia certa, não se
póde pedir mais, 200. / _

Perdimento da cousa não' se incorre ipso jure, é
precisa sentença condemna toria, 1. 148.

Perigo, e commodo da cousa vendida, lU. 339.
e sego

Perfilhação confirmada por EI-Rei, II. 477. é
dispensa para succeder a intestado, 482.

---,-- não se concede em prejuizo dos descenden-
tes ou ascendentes legitimos, <18 J .

--- --- não confere patrio poder ao pai, 486.
Pesca, onde e quando licita, lII. 15 e sego
------- com peçonha é prohibida, 19.
Petição de herança, a quem compete, II. 999.

Póde cumular-se com a reivindicação, t 004.
Pintura em taboa alheia J a quem cede, III. 74.
Poço, em que distan~ia do alheio se deve abrir,

1. 820.
Pombas, quando deixão de ser do dono do pombal,

111. 12. Se é }jcito mataI-as, 13.
Posse J títulos para a adquirir, I. 57 t. Viciosa

qual é? 584. CiviI"qual? 587.
--- civil a quem. compete? I. 617 e selY.
--- Modos de a tomar J 588 e sego Clausula

constituti, 595. De direitos, como se
toma, 597. De direitos prohibitivos,
604.

• . --- o instrumento como se lavra, 612.
--- póde provar--se por testemunhas, 600.
-~- Civil produz ás mesmas acções, como a na-

tural, 619.

•
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Posse, da heranéa póde requerei' o herdeii'o, I.
623. e o substituto, ou fideicommissario,
638. e o successor ,do Vinculo, 639. 'ou do
Prazo, 641.

--- Como se conserva? G17. e ~nt~rrompe,

!35L
--- ,diveI'sos modos de a turbar, 660 e sego
--.- acçã.o de a recuperar depois de esbulhada ,

, 688.
--- em colisão de posses como se ju19a, 659.
---;- de trinta annos faz presumir titulo, J.-

1342.
--- como se perde? 720.
--- immemorial é de alta indagação, 640.

1337.
faz presumir Vinculo, 1378.

_-- (ninguem póde mudar a causa da sua) ,
726.

Possuidor presnme-se senhor: I. 529. 746. é d~s-

obrigado de mostrar o tItulo da posse, 530.
--- deve ser protegi~o pela Justiça ~ 532. 049.
--- dóde repel~ir a força pela força, 533. 685.
--- de boa fé faz os frutos seus, 535. e póde

pedi'r as bemfeitorias, 547.
- --' de má fé paga o que deixou de arrecadar,

538. paga juros da ,quantia que deve,
542, e as d,eterio, áçõe~ que causou, 544.
Quaes bemfeitorias póde pedir? b57.

- -- ' obrigadó a todQs os encargos reaes -' 567.
--- perfeito, e imperfeíto qual é? 569 e 570.'
--- qnal é simples detentor? 568. (,lual é o

d má fé? 572, 575 e 576.
---- civil não póde esbulbar o cabeça de cilsal

antes de partilhas, 620.

(

,
--
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Possuidor quando .se julga' que deixou de possuir
com dólo, 887 e sego

Prazo fateushn J quando é incommunicavel en1re
os conjuges? Ir. 280. .

----- de Vidas comprado ante~ do mall'imonio é
incommunicavel, ~82. Comprado depois
do casamento, como se parte? 284 e
1022.

--.---- Caso em que a 2. a Vida o não póde nomear
em filho do 2. o.1\'Iatrimonio, IJ. 454.

-.---. de nomeação, quando vem á coUação,
. 1072. '

.---- compr.ado, quando se não estima? J077.
e quando se estima 2. a vez? 1075")

------ quem succede· neUe? II. 890. e quem suc
cede no da nomeacão? 899.

Prazos; deqtlUntas especie~ são? J11. 92' e sego
quando se devolvem ao senhorio ~ -971 e sego

direito de os nomear ~ 1002.
------ direito de pedir a renovaçãõ, 1033 .
.Preço de a{feição , quando se deve pagar,. T. 503.
------ da compra deve ser dinheiro, 111. 2~U.

deve ser quantia certa, 230.
------ quando o comprador póde pedi l' rebale,

. 286.
------ justo, qual é? 237.'
Preferencia dos crédores em concurso, 1H. 1342.
--_.:- um dos .crédorcs póele impugnar as dividas

d,os outros, de ficticias, 1357.
Prescripçtío é interrompida por um só elos crédores

solidarios, 1. J67.
------ de trinta annos ,. q llando não obsta á acção

de partilhas? H. 1141.
-:------ é cxtillctiva, e adquisiliva, I. 1279.

TT•.
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. Prescripção circunstancias da extinctiva, 1282.
---- Causas que a interrompem, J298.
---- que dura mais ou menos de trinta annos ,

] 3 J2 e sego .
• - FC • não pód.e. valer ao devedor originario que

está em má fé, 1295. '
----- se uma só é bastante para extinguir presta

cões annuaes? 1297.
----- se' o Juiz póde valer-se della não sendo al

legada pela p~rte? 13 J I . ,
----- justo titulo para a acl<Juisitiva, J333 e 1358.

Tempo da posse, 1361 e sego
------ se a má fé do defunto prejudica ao herdei

ro? 1336.
Presumpção legal exime de provar, I.. 918. 1032.
---- quando a parte pôde provar o contrario ~

J033. e quando não, 1034.
_- colisão de presumpções, 1038.
Presumpções geraes de direito, 1041. .
Prisão injusta, como se Índemnisa ,. I. 525.
Primeiro em tempo é primeiro em direito, I.

17.
Privilegio dos bens dotaes, II. 'J 33 e sego
---- dos crédores, III. 1266 e sego
Procurador, que não pôde rece.ber o pagamento ,

I. ]057.
-- . não pôde comprar as cousas, que lhe en

carregárão vendesse, III. 203.
--- geral, que actos pôde fazer, III. 606.
--- negocios que exigem poderes especiaes na

procuração, 606 e 607 .
.-..,... judicial, quem o não pôde ser, 615 .
........- quando se pôde revogar a procuração, 644

e sego
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. Procuradol' in rem pl'Opl'iCllJ1, é cessional'io , .65 •.
Prodigo sendo o marido, póde a mulher requerer-

lhe curador, II. 386. -
--- como se julg~ que alguem o é, IJ. 731.
--- se tiv~r emenda , como se procede" 746
Propriedade (em que consiste o direito de), I.

732. Cousas incapazes della, 735 e sego
Proprietario , seus direitos, l. 732.
--- pessoas que podem ser prapl"ietarios,

759. .
---- actos que póde [az~r no que é seu:, 768.
Prova incumbe a quem. allega, 1. 9) 5.
'--- se exime della a confissão tacita, 917.
--- por teslemun las, quando tem lugar,

961.
------ dos contratos, quando deve ser por escri.

to, I. 289. 992.
----- de Djl'eito cOlIlmum, 306.

Q.
Querella do Testamento inofficioso, 111. J599.
---- em que tempo se deve intentar, 160....
Quitação nas costas do Escrito da obrigação, I. I

300, 301 e 1112. .
Quitação, quando não faz prova? I. 1026•

• --- quand,o se póde pedir, J. 1 t 13.

TT. -
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R.~

Récisão.das partilhas, lI. I J 57 e sego
Reclamação da confissão do empreslimo, quando

tem lugar, III. J) 88. .
Reco17unendação nào é mandato, 111. 6) 8.
Reconhecimento ficto de uma letra, I. lO 13.
--- de u~ Tabellião, que vaI, I. to 18.
Reconduçãu tacita, lIl. 806.
Registo das hypothecas, III. 13).2 ,e sego
--- dos Teslamentos, 111. 1827.
Re"lvindicação compete ao senhor da cousa, T. 863.

Se a póde intentar o filho, quando o pai alhe-
. ou os bens delle, 868. _ .
--- se o doador a póde intentar, 871.
---- se o vendedor a retro , 874.
--- se aquelle que transferio a cousa por con-

trato nuHo, 878 e sego
-.-- 'processo desta acção, 879. Que deve pro

var o antor, 896.
Reivindicar se. não póde a cousa, por ser COIll

prada com o nQsso dinheiro, I. 907 e
sego

--- nem o que foi vendido em hasta, 9 tO. nem
o que esLá prescriLo, 9) 2.

Remir ( direito de ) p<?r pacto, 1. 874. .
---- quanJo póde o eudedor, lU. 364 e sego
Remissão do penhor, alé quando é licita, III:

. ] 201'
Rendeiro, seus direitos e obrigações, 11I. 776 e

sego
Rendimentos da tegitima, II. t 148'. .
--,-~ q lIe pngn o possuidor de boa fé, L 909.
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ReJ20Vaçào do Prazo; quando se póde pedir, 111.
10.34·

----- podem nella alterar-se as clausulas do pra-
. zo antigo, :0.19.

----- da es.critnra do Prazo fateusim, 1O[j~.

Renuncia de direito deve sel'c1ara, ,. 51~.

------ da acção de lesão é nulla, L 258. 35:). do
Vellcano, 337. da excepção non 111117Ú!-

ratae pecuniae, 384. .
---.;-- da acção de re voga r a doação, 338.
---- do direito de appellar , 3::59. do direito de

embargar, 355 ..
------ do fôro Judicial, 356.
---- de direito, em que importa, 1. 1250.
---- qualidades que deve ter o renunciante,

J253.
-----... como se interpreta? 1257.
------.- quandó delIa se deve siza, 1256. .
Reparações da casa alugada, a quem incumbe,

IH. 768. .
Repetição do que se deu por causa torpe, 1. 144

e sego
------- do que se pagou por ignorancia, L 38.
Representação na linha dos Descendentes JI.
. . 823.
--- --- na dos transversa'es, 824. nos ascendentes

não ha J 825.
Repudiar a herança, como se faz, Ir. D83.
----- em franue dos crédorcs , '992.
-.-----.... quando é simulada, . 998 .
Resirlencia de quatro annos é necessal'ia para adqui

rir visinhança, II. 23
Reserva do doador, qual é rasoa ve1, 1Li. 94.
- --- para teslar, quanto se entende reservado,
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95. Se n'ão testa, a quem pertence a re
serva? 97.

Restituiçãó in integrum, a quem. é concedida, lI.
773. , em que casos cessa? 798 e sego

Retenção. por bel'nfeitorias, I. 559 e seg.
Rigueiras nos campos são licitas, .I. 817.
Rio ou ribeira que alguem seccou em prejuizo de

obras feitas, I .. 667.

S.
Se?lo necessario nos instrumentos, L 990.
Senhor da sLlperficie da terra é senhor do ter.reno

de baixo, e do ar superior, J. 6~ I. .
Sentença que passou em julgado contra a Lei in

terpreta.tiva publicada depois, 1. t l.
------ obtida por um herdeiro, se oproveita aos

outros, H.· JJ10.
Sep{~r.ação de bens para evitar a confusão, quem

a póde requeTer? I. lIg8. '
----.:.. de' bens entre os conjuges, II. 219.
------ de bens para funeral e legados, II. 1129..

a quem são adjudicados os bens separa
dos, 1130 .

.-'-- quando a póde requerer o ccédor" UI.
l358.

Separaçlio dos coujuges, a quem se requer -' II .•
247. .

Sepultura que qualquer póde escolher, II. 640.
--- religiosa, a quem se denega? 653.
Seque tro pelo temor de brigas, l. 64-1 e sego

/
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Sequestro em geral, UI. 70 I e sego
Servidão não adquire quem passa por um prédio ,

por estar inundada a estrada, 1. 602.
--- natural dos prédios inferiores, L 67.2.
--- llecessaria para agricultura, póde deman-

dar quem a não tem, UI.. 409. _
Servidões, suas especies , UI. .J 3 3 e seg. pessoal

e real qual é? 436 e <43"7. - -
--- afiirmativas e negativas, 440. conlÍnuas e

"descon"tÍnuas, 441. apparentes e não ap
parentes, 442. urbanas e rusticas, 443.

--- como se constituem? 445 e sego
--- podem-se constituir em partilhas, 148.
--- pessoas que as podem constituir, ou-não,

452.
,.---, direitos e obrigações do clono do prédio

dominante, 464 e sego
--- como se extinguem? 49 t e sego
Seteiras para ter luz são licitas, I. 782.
Sevicias dão lugar á separação dos casados, 11.

427.
--- revogão a instituição de herdeiro ant~l'iol' ,

lH. 1609. -
Simulação de um contrato, I. 260 e sego
Sinal da compra e venda faz o contrato resoluvel ,

lHo 3it 7 e sego
Sizet, a falta della annulla a compra, J. 876.
--- quando se deve da transacçãõ ~ 1. 1256. e

da Doação remuneratoria, lU. 12 t. 
--- quanto é" e quem a deve pagar, 4.'39.
--- não se deve do censo consignativo, I 160.
Sociedade de todos os bens entre os casados Con

fórme o Costume do Reino, H. 266.
--- entre pessoas de uma fall1ili~ , II. J J95,
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Compra feilas PO!' um dos sócios, 1191L
Como se parlem os frulos prodl1lidos pelo
trabalho commum dos sacias? 1204 e

. .
sego

Suciedade quando se póde l'emlllciar ? UI. 1 I '9·
___ como contl"tllo ,em ge~'al; 1I1. I05.'!. unI-

versal e particular, 1056. 10G3.
___ nâo é à communião incidente.J t 064.
___ como se dissolve, 1109.

, d' 2--- a cerca e alllmaes, 112J~

Sacias, seus direitos, e obrigações, 111. l065 e
sego

Soldadas, o pagam n lo prova-se pelos assen los do
amo defunto, I. J029.

___ não·deve opai aos filhos, II. 559. nem a
m~ti se lhas nfio pl'ometteo, 614. J223.

_ ----: Como se demandão, I I. 1,24.4. Como se
provão, 12./7.

___ porque tempo prescrevem, 1. 1318. ll.
125[. .

Solidariedade de direito, e obrigacão, I. 160.
--- não se presume, 177. e não resulla da

indivisibilidade, 185.
Sonegados, pena de 'quem encobre.bens com dólo

ao inventario, Jl. 1163.
_____ em que tempo se intenta a acção, 1167.
Suborno de teslemunhas, quando se póde al'guic.J

I. 980.
Slfbro{{Cldo nos ~ireilos cio crédor é quem pagou

por conta do de\'edol~, I. 1097 e sego ~

Snbstituiçao de herdeiros, IH. 1617. VulgJl',
1618. Pupillar, 162!. Exemplar, 15'24.. Ilc

, ciproca, 162ü. Fideicommissal'ia, 16:8.
Sub-tulor, quando se nomea; 11. U7t).
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__ca

.T.

S'lLccessào a intestado ~ II. 8 f •• dos descendente.s,
.,828. dos filhos natul'aes, 842. dos filhos de
coito danado, 839.

--- dos ascendentes, 857. dos transversaes,
869. do Conjuge sobreviv~ ~ 880.

--- dos Prazos perpetuos, 890. dos Prazos de
Vidas, 899.

--- dos bens Vinculados, 938 e seg. .
Suspeição ao Juiz que não observa. a Lei que lhe é

apontada, 1. 37'

Uu.

Tapagem de parede, de vaIJa, ou de arbustos em
que distancia é lici ta? J. 8 ro.

Temor reverencial, se induz nullidade por faha
de consentimento , I. 24 I. .

- Terca, se o pai p6de designar os bens, em que
. eIla ha de .ser inteirada? 11. I 116. III. 1685.

--- em que consiste? III. 167~. Deducções a o

fazer anles de se apartar, 1682 e sego
--- é obrigada a perfazer os dotes, 1677.
.Terceiro tem acção para demandar o. interesse, se

verifica a condição, '. 82.
--- não p6de iniredir a restituição da cousa es-

o bulhada,. 708 e sego .
Teslmnento, quando tem vicio visivel , J. 625.
__ que é, e essenciaes para a sua validade,

o III. 1481. 1482.
____ pessoas que podem teslal'r '484. -

._--- inofficioso, qual é? J599.
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Testamento, como se fnz no Livro das Notas,
177 ~.

--- com instrumento <.1ç approvação, 1 'i8r.
---- Por escrito pa rticulal', 1774.
_-_ NUllcupativo, 1797. .
--- as testen~unhas que qualidades de,;em ter,

1805 e sego .
--- Como s~ revoga, ou caduca, J 872 e

sego
Testamentos privilegiados, JRlO'. - e sego
Testamenteiro, quem o póde ser, III. J 821. Suas

obrigações, 1826 e sego Se póde pedir pré-
mio, 1847' -

. --- Não póde comprar os bens da herança, IIl.
202.

Testemunhas, que pessoas podem ser, 1. 974.
quaes são .repellidas, 975. Su }leitijs
ql1aes, H79. Podem s'er"contraditadas ,
977,. ' e as das c9ntraditas teprovadgs,
ü82.

_- -- quantas bastão para prova ~ 967. e nos Tes
tamentos, lil. 1805 e sego

.TILesPlWo achado a quem pertenc~? lli. 32.
Titulo do réo, se é tão bom CQl1l0 o do autor,

. prevalece pela posse, l. 914. .
__- quando se presume que aIgu.c111 "O te I) , l.

J.'342. e qual1do não? 1345.
TOInbo, como se faz? lU. 1 q.q.3 e sGg.
Torna de partilh~s vence juros, l. 1 J~7.
TOJ]Je, quem se reputa seL', III. 1600.
Tradllccão de obras alheias se é Jici ta? JII. 5 I .

TJ'(l17sa~çi7.o qu~ é? L ! 2?3. . Pcs<'o . qne 1I~1O pó.
<1em lransigir.J 122G. Sobre que ncgDciu se
nâo pódc 11'aJlsi~iL', 123 I.
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Tl'nnSaCçeLo, quando póde HeI' rescindida, 1240~

--- póde-se-Ihe juntar a clausula depos.ital'ia ,
1247.

Transmissão nã1> se impede pelo '.não implemento
do modo.·1. 147.

Traslado de traslado não prova, J. 324. ÓI r.
Traslados authenticos quaes são, J. 991 e sego

antigos -quaes? 994. da Torre d'Ú Tombo,
995.

TrQ?)ejal' na parede alheia quando é licito, 1. 848.
Troca é contrato consensual, UI. 176. Sê a uili

dos perll1'utantes é yencida a cousa que rece-
beo, 178. -

Tuitivas., a quem se requeriao ,. L 684.
Tutor póde nomear o pai, II. 664. Teslamenta...

rio', se póde escusal'-$e, 667.
--- póde ser a mãi, ou avó, 669.
-- -o'pessoas escusas de ser tutor~s, 680 e sego
--~ como deve adrllinistrar, 707 e sego
--- dativo, que tempo deve servÍl', 729. e o

'-. tutor do desassisado, 747.

Uso e h:abitaç-ão, como se constitue" III. 588.
Direitos é obrigações do suarlO, ou habita

, .d0:t:, 590 e sego
Usofni'to' é servidão pessoal, IIT. 504. De bens

fungíveis,. 508. De todos os bens, se com
prehendc os Prazos de Vidas, 5 I I .

Du. ~



I

VSOfiulO c.omo acaba? 569. Se se perde pelo máo
uso dos bens? 584.

--- do pai nos hens dos filhos, 1I~ 572 e seg._
--- de usofnito não se concede, II. 582.
Usofruluario, obrigação do pai que o é, lT.

584.
__o - (Dfreitos e obrigações do) III. 51~ e

sego
---- se póde codar arvores? 521.
-:--- reparações que deve fazer, 539 c sego
--- ~e deve pagar as dividas do casal, que lhe

fo~ deixado em usofruto? 531.

J

,

V.
]Ialia de escoadouro das aguas, I. 806 ..
rara de medil' deve ser aferida', 1085.
rasos nas janellas, se são permittidos, I. 799.
]Ielleano, se este beneficio concedido ás mulheres

póde ser -renunciado? I. 402.
renda, pacto de ser desfeita, se Qutro offerecer

maior preço, lU. 357'
--- pacto de ser desfeita, se o preço não for

pago até certo 'dia, 361.
--- pacto de poder remir, 364 e sego
0:-- - de herança se vai? 391 e seg..
--- coacta, quando tem lugar, 401.e sego
--- Judicial, suas formalidadea, 416.
render não deve a estranho, o companlleiro ile

cousa commum, 11. II25. III. 196.
Yendedor, suas obrigações, II J. 258 e sego não é

,
- .2=.

<""'
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obrigado a declarar os vicios patentes; 27ô
YinClllo, em geral, III. 1369. Devoluçào, c a-

bolição, 1463~ U. 974 •
.--- quando se póde denunciar? 1466.
-- Como se regula a suçcessào? II. 938..
--- Clausulas exoticas da instituição são repro-

vadas, lI. 964.
rinho, se se estruio depois de justo quem sofre

a perda? IIl. 341 e sego
risinllO de uma (jidade, quem é? n. 17. Uomo

se adquire direito de visinhança, 19.
rislas de mar não são attendidas, 1. 790.

FIM'-

._-
... Vende-se· na Praça ,da Independe'ncia

loja de Livros n. 37 e 38.
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