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A' illustre Çommissjlo do Senado aprosento algumas observações , rói lurando outras
qno fiz sobro o ppo.jcc.'.o do Codig.i Civil,
quando discutido perante a Commissão da
Camará dos Deputados.
Universalidade e unidade são predicados
essenciaes para unia boa codificação do direito civil.
E' indispensável que o código encerre a
solução de todos os problemas jurídicos sus
citados polo constante cruzamento das relaçõòs que se formam na vida civil e que
tabaolucão se enca .eic coliorento como unia
iheoria geométrica, para qu/i o legislador,'
dictando as leis do dire.to, seja o primeiro a
se mostrar obediente ás Íeis que regem as
operações da intelligoncia e dê aos applicadores da lei, juristas e tribuuaes, o exemplo dessa dialéctica incoercível admirada por
Loibmtz nas decisões do.s jurisconsultos clássicos, Tantwn nervi inesl,tantum profumlitatis.
A universalidade não se satisfaz apenas
com o preceito que manda applicar nos casos
omissos as disposições reguladoras dos casos
análogos o os princípios gerais do direito,
art. 7° da lei preliminar ; porque essa providencia foi estabelecida para supprii' as
lacunas da lei nas liypothoics imprevistas,
mult:> rnru nooftre nov.t nntura, e não para
just.fi 'ar o esquecimento do 'ins;ituiçõcs já
conhecida) e e.-studa Ias. Praef, Digcst. const.
Dedit. nobis.
A lei não devo ser m inci, olfendoiido a
esi.luíi.ica jurídica, principalmente quando se
sabe que a divergência das opi liõos, no snp
os casos omissos, soe annullar a cer-

teza do direito subsidiário, que .só pôde ser
ú t i l com uma doutrina incontroversa, ou
uma jurisprudência uniforme.
Mas, para sor completo, o que deve comprehenderum código civil ? Certamente,além
de algumas instituições jnridiuas contempladas em todos os códigos de.ssa natureza, outra •> attcndidas pela situação espacial do
coligo relativamente aos vários departamento-i da íormaçio legislativa, a cujo systema elle pertence.
E' preciso ver mdo o direi í o civil, lato
sensu,.ou .antes- todo o direito privado, como
um circulo inscripto noperimet.ro da nossa
organ.zarão polit, ca, para sabermos que instiMiições devem ou não compor os códigos
resptíct.vos, quer de direito material ou
subsiani.ivo, <]iier de direito formal 011 adjectivo.
Sem um golpe de vista ab.-angendo o conjniKíto da n.issa legislarão sobro o direito
privado, o^ códigos em que omprencndormos
conde.isar o direito civil, commercialo proces^ual, federal ou estadual, hão do só parecer por força com os sãs constriicç.ões submarinas qui! myriadas de animalouios vão
iilev.-uido sem plano racional nas -profundezas do Oceano.
Longe de att.estarem os no.ssos progressos
no conhecimento da própria actividade jurídica, essas accumulaçõcs legislativas, cujo
amorphisino resulta da falta de percepção
das relações da lei civil com os ou t roa districtos do direito privado, só servirão para
medir o gráo de myopia com que olhamos
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para os artefactos jurídicos adquiridos por reito civil e não propriot-iriopclo commercial
imitação ou por herança.
ou vice-versa, credor ou não credor, conOra, um povo atrazado no conhecimento formo este ou aquelle direito. A faculdade
de suas leis, isto é, de seus actos, equivale a do reivindicara cousa movei, einquanto não
um povo que não sabe o que faz. E como prescrever, embora o possuidor seja do boa
o mcthodo de vida, a norma de conducta, fé e a cousa não tenha sido per.lida nem furquasi sempre só se consegue determinar á t-ula, não deve sor admittida pela lei civil e
força de longos raciocínios, ta! ignorância negada pela commorcial, como faz o citado
traz como consequência a infracção dos pre- decreto no art. 27.
ceitos mais salutares, li como grande somma
E na uma venda a credito, sem motivo
de normas jurídicas consiste na consagrarão algum que justifique tal dissonância, pelo
lega! de uma étnica elevadíssima, por me- art. 68, lettra /), a propriedade se ha por
lhor que
seja a nossa índole, havemos de transferida ao fallido, mesmo antes da trapassai1, na opinião dos que nos julgarem pela dição, si jião foi resorvada pelo vendedor e
nossa jurisprudência, por um povo sem mo- si este não foi induzido ã venda por dolo do
ralidade.
comprador.
Portanto, devemos ter o maior empenho
Este dispositivo enxertado om outro syscm exhibir uma Icgislaçilo que demonstre ao toma jurídico pó '.e sar excellensc, mas a
menos o perfeito conhecimento das nossas diversidade quo offereca om relação ao
acquisições jurídicas e das relações que re- nosso direito civil constituo uma extravasultam da respectiva situação liierarchica gância inqualificável, salvo si revogou
inteinos quadros da elaboração legislativa.
ramente o principio romano—tro.d-l : .on-bit; <'l
O numero, a energia, a intimidade dessas iisiicapionibuí dominia rarum transferiintw",
relações augmentam á medida que diminuo mas nesse caso acha-se pessimamente colloi\ distancia entre os departamentos jurídicos. cado om uma lei mercantil.
E' assim que as relações entro os ramos do
Quanto ás relações do direito civil com o
direito privado, civil, commorcial o pro- processual dos Estados, é preciso não olvidar
cessual são tão múltiplas e intimas, que que só é propriamente processual o quo diz
talvez o ideal deva ser compendial-as em respeito ás formalidade! o prazos do proum código único de direito privado.
cesso, nunca o direito do autor considerado
Mas isso no presente está muito longe do em seu conteúdo, nem as responsabilizados
constituir uma noc >ssidado pratica, sobre- do roo e sou património para com olle.
tudo nas condições actuaes da nossa sciencia
Evitando usurpações entro os poderes da
c. com a constituição política adoptada pela União e dos Estados, o Código Civil deve inRepublica.
dicar as regras de direito substantivo que
Quanto ás relações entre o directo civil e um exame superficial faz parecerem a.ijeo commercial, uma vez que adoptamos o ctivas, por se acharem nos códigos procesisystema que os discrimina, o quis cump 'O suaes dos paizes onde não ha dualidade legisfazer logo depois da decretado o Coligo lativa. Na França ou na Itália, ô indillerente
Civil ê rever e simplifica • o direito mercin- que as provas consideradas om sua natuivz.i
til, eliminando nello quanto for propria- se achem no código
civil ou no de procrjsso,
mente civil e pondo-o de aecordo c,m os porque o legis : ador dos dous códigos saúdo o
princípios do novo código em tudo que não mesmo tem mais ensanchas para attondor á
dever constituir uma excepção om favor do symetria e affinidade das mateiras.
commercio.
Mas o nosso dualismo legislativo collocaO Código Commorcial do 1850 contém, como nos em circumstancias especiacs, quanto a
se sabe, um grande numero do disposições osso o a muitos outros pontos que em directo
destinadas a, supprir o silem-io das nossas civil analysarei seguindo os artigos do proleis civis; essas no que forem contrariadas jecto .
pelos artigos do Código Civil devem-se ter
A respaito dessas regras de d reito sub«•orno revogadas, mas por isso mesmo quan- ! stantivo com apparencia de adjoctivo—como
tas duvidas surgirão para só sabor si osto ou j no iat-m, bonum,justum, ccquum,—por terem
aquelle artigo do Código Commercial encer- l applicação pratica quando só recorro ás aura um princ.pio de direito privado ou uma toridades judiciarias, convém que o Código
disposição peculiar ao cornmeivio não at- Civil estabeleça quo ellas são obrigatórias
tingida pelo novo código !
para os Estados, mosmo nos processos moviPor outro lado o decreto sobre fallencias, dus perante as judicaturas locaos, não obde 1890, contém princípios incompatíveis stante S3 acharem consagradas nas leis procom os do direito civil contemporâneo, em cessuaes da União Federal. Com eftoito, si
matérias que só por este deviam ser regula- unia regra õ de direito civil material, que
das, para se não dar,como acontece, o absur- importa que ella seja inserta no Código C i v i l
do de um indivíduo sor proprietário pelo di- ou na lei processual da União, q u a n d o o
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legislador <"• o mesmo e tem competência
pá^ra decretal-a? Si, por iifBuida Io ou attraccão do matérias, a regra passou da lei civi'
para a processual, som pordor a sua indolo
substantiva, o Ha, obriga a todas as justiças
do paiz, sendo conveniente, para remover
duvidas, quo o legislador federal assim o
declare.
O erro dos quj julgam do natureza formal
todas as regras jurídicas ordinariamente insertas nos códigos processuaes faz pensar no
indivíduo quo considerasse satur nome s u b stantivo, só porque o visse tratado por
Hurnouf a propósito da segunda dee'ina<;ão
dos substantivos. Gramrnaire latina § 7.
Nosto assumpto, o Código Civil não pôde
ser omisso, principalmente quando o projecto vão além da doutrina moderada que
defendo, pois desconhece a competência legislativa dos Estados em matérias propriamente processuaes por se tratar do s.mplos movim into da acção cível, de suas formalidades externas, do s !us prazos; porquanto em certos casos estabelece a acção
ordinária, como no art. 227, por exemplo.
Entretanto, a primeira loi judiciaria do Espirito Santo, o decreto n. 9, do 3 de agosto
de 1892, não conheço essa typo do acção,
tendo creado, para os casos que não tiverem
processo especial, uma acção summaria com
cinco dias para a contestação, contados da
citação o da entregada copia dos documentos, vinte para as provas, assignadjs om
audionaia, o quarenta o oito horas para allogaçõos fmaes, som replica nora. treplica.
Si não sn deve exagerar o direito quo
têm os Estados de legislarem sobre processo, p*orquo afinal a acção cível não é mais
do quo um acto júri l.co de direito civil, que
normalmente devo competir ao mesmo legislador, todavia, não obstante ser umjus
singulare, é um direito evidentemente conferido aos Estados pela Constituição da Republica o, ponanto, inalterável ao arbisrio das
legislaturas ordinárias.
O que cumpro 6 segregar das leis esíaduaes do processo tudo quanto não pertencer
á parte dynamica da acção, por allectar a
índole do direito em litígio, ou as rosponsasabilidados das passoas o bons dos liti
gantes.
Com csi as consideraçõas preliminares, passo ao exame do ar.iculado do projecto, assignalando o q u e mo parece dig.io do occupar
a attonção da ilíustrada Commi-são do Sanado, a quem peco om relação a oste parecer
ue observe a rocomm^ndação do semper augustus Jusl.iniano ao sou preclaro quostor:
bed neque ex mnllitudine auctorwn, quxl meliltsel CKgu:Us ext judicalore; cum possil unius
forsiton et deterioris senicnl <( d i,ti<ltnx cl

majores in aliqua parte superara. Const.
Deo auctore § 6°, Praef I, De conceptione Digestorum aã Tribonianum.
LEI PRELIMINAR

Art. 1a

a) Davc passar para o Código, onde ficará
como penúltimo, sob a epigraphe—Disposição
final, 1° porque a loi preliminar sendo
distincta do Código só devo conter disposições
applicavcis ás leis om geral: o lugar das quo
são peculiares ao Código Civil 6 o sou pi-opr o articulado; dos lã artigos prefixados do
Cudice Ci-vile nenhum se applica exclusivamcnto a essa loi italiana; 2° porque em
nosso paiz é uma tradição legislativa collocar
a disposição sobre obrigatoriedade entro os
últimos artigos da lei. Cod. Com. art. 912;
Cod.Penal art. 411; dec. n. 1.030, organisação
da justiça do Districto Federal, art. 206;
doo. n. 181, sobre o casamento civil, art. 108,
etc.
b) Ficando o art. 2° como 1°, colloque-so
depois diille o seguinte:
Art. 2.° A lei que nSo fixar outro tempo
será obrigatória depois de publicada oficialmente, cinco dias na Gap-tal Federal e no
Elado rf-j Rio de Janeiro, um mez nos Estados
muritimos do Rio Grande do Norte para o
sul, e no de M-nas Geraes, e três mexei em
iodos os outros.
Paragrapho único. Nos paizes estrangeiros
a obrig itoriedade começará cinco dias depois
da chegada do primeiro correio expedido da
Capital Federal apó* a publicação.

Ha to Ia a conveniência em incluir na loi
preliminar um artigo quo substitua o 1° do
decreto n. 572, do 12 de julho de 1890, cuja
insufnciencii foz Carlos do C irvalho considerar iiin.la om vigor a ord. I, â, 10 Nov.
Consol. art. 14 letra d. Portanto, o systema
que proponho não só só justifica pelas tradições do nosso direito, como pela inviolabilidade do outro, attestados pelos factos.
Par.i produzir um carto effoito, podendoS3 substituir o acto do Governo pelo simples
decurso do tempo, não ha que hesitar, è proferir o t :mpo.—Vodo os Trabalhos da Comm.
da Cam. dos Dap. II, p. 364.
Quanto ao pintgrapho único, cuja doutrina-em substancia foi brilhantemente dofendúla paio Deputado Azevedo Marques,
não é incortoz, nem injuridico, como só
f] j ^C1"»

Si a lei preliminar, nos arts. 2°, 8° e 13,
para"rapho único, manda observar a lei
brizileira, mesmo em território estrangeiro,
não ha nece.s-iidado mais evidente do quo a
do sã doelarar o momento em que ossa
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Decerto não 6 ás soboranias estrangeiras
que se dirige .-i. loi lir;i.zil 'ira, par;i. quo reconheçam a sua obrigatório, lado, mas á nossa
magistratura, quando tiver de ;i,pp!ic:ir a
lei. que se tornou obrigatória relat .Vãmente
a pessoas encontradas e a actos celebrados
em outro paiz.
Si não houver uma providencia a respeito,
acontecerá como na Itália, onde. na falta iío
disposição especial, a Corte de Roma decidiu
cm outubro rto J 882 que, decorridos 15 dias
após a publicação da :ei, a presumpção do
que se tornou conhecida regge w tittta Ia
sua forza anche in raporlo ili c-:lladini assenti
dal rc.ijno. Isto é, prosumo-so que em l ."í
dias a lei pulilica a em Roma se torna conliecida polo italii.no residente na Coréa ou
do passagem pela Nova Zelândia.
Art. U
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Art. í4

Substitua-se — neste fíod-'ao — por — no
<'ndit/r> (!;v:t.

Esto código, os; i h;!, esto regulamento.
são o próprio código, a própria lei. o próprio regulamento, em cujo articulado só
r.cham os demonstrativos.
Um ,",rtigo da lei preliminar não pôde
di/.er : este Código, quando o Código Civil ó
uma lei distincta. O mesmo diria do art. 1°,
si não houvesse impugnado a sua c >!locação
na lei preliminar.
CÓDIGO CIVIL
Logo depois do art. 18 da Lei Preliminar oantes de começar a Parto Geral, dovc-so inscrever Código Civil. (Vede o Código Civil
da Itália).
Art. 16 n. I

Supprimam -se nelle a palavras—c do tempo.
Ou são suporíluas, porque é na própria
lei do iogar onde se realiza o acto quo vigora a regra lempus regit actum.
Ou são muito pouco jurídicas perante os
princípios do direito internacional privado.
Com offeito, a lei nova do Iogar onde o
acto foi celebrado pôde diminuir as formalidades necessárias para a sua validade.segundo a lei anterior o declarar de modo expresso,
n:miina<im, o seu on"oito retroactivo, revalidando os actos nullos ao tempo da celebrarão, por não terem as formalidades sppprimidas, porém com as conservadas polo
direito novo. Pode mesmo acontecer que no
paiz em que o acto se passou se admitta o
principio da lei prussiana, citada por Savi
gny, Dr. Rom. VIII p. 403, considerai! .o
validos os actos nullos por falta das sjlemnidades da lei antiga, sempre que revestirem
a forma exigida pela lei nova.
Supponha-se que na Itália apparece uma
lei cons.dorando validos os casamentos religiosos celebrados anteriormente. Pelo a:'t. 11
iriam os n -ssos juízos c.jnsidorar nullos esses
casamento.-!, só porque não revestiram a
forma da lei do tompo em que foram contraindo») contra a paremia locus regitacium.
M:is em qualquer intornacionalista á> di
reito privado póde-se ver que o-* moios do
convalidiição-dos actos defeituosa na forma
são us dn lei do Iogar uii .o foram praticadas
e eiitro olle.-i se deve contar o oífoito retroactivo da lei nova, nos paizes que o admittem quanto â validade dos actos.
Supprima-so, pois, o quo, si não é oxplotivo, e erróneo, indubitavelmente.

Supprima-se o final — contanto que tenham património.
Em relação ás fundações, a clausula é desnecessária, porque os arts. 27 e seguintes
deixam Ver claro que não podo haver fundação sem património.
Quanto ás sociedades e associações, a condição imposta é uma novidade muito pouco
jurídica.
Forma-se uma sociedade, registram-se os
snus estatutos. Ou pelo Código ella não pôde
adquirir património e assim impede-se, sem
razão, a existência do urna pessoa jurídica,
ou tem capacida lê para adquiril-o e nesse
caso já é urna pessoa jurídica.
r
Nunca li nem ouvi que, para existir uma
corporação com personalida ..e jurídica, fosse
precisa a posse do um património : uma espécie de nascimento com bens, substituindo
o nascimen o com v.da das pessoas nasuraes.
Dummodo halteal bona ao lado do si vimis perfecte natus est.

Ari. 72
Supprima-se nelle o n. I.
Os bons pertencentes á União são públicos,
art. 08, e os bons públicos podem sor do uso
commum, especial, ou duminiaes, art. (19.
A zjna de que trata o art. 3° da Constituição não se acha entre esses baús, porque
não pertence á União no ponto de vi-;ta da
propri 'dado,mas no da jurisdieção sobro o território do futuro DistrictoFedoral.E' claro quo
ne.sso districto haverá bons públicos, mas, ou
passarão de algum Estado ou município para
o domínio da União, ou serão adquiridos dos
particulares, mediante compra ou desapropriação por utilidade publica,

Incluil-o na enumeração do art. 72 e" commottor cin direito uma incorrecção, análoga
á mio resulta da concomitância de certo^
qualificativo? ou complementos. «O coelho é
,im animal tímido e... alimentício.»
Com mais paridade: «Esta senhora tem um
prédio, 100 apólices e... uma filha.»
Arts. 78 e 79
Entro olles colloq.ui'.-só o seguinte:
Art.
Os casos de arrosto ou embargo,
sequestro, detenção pessoal ou qualquer reslricção imposta à liberdade para segurança
i/e direitos civis são os indicados nas lê s processuaes da Un-/~o.
Não se objecte que a matéria 6 processual,
porque só é processual a forma, o modo de
se prrcedor a embargo ou outra medida prevontiva, não o caso em quo devo sor admittido. São cjusas diderontos o processo do
embargo e o direito a ossa medida.
Si os casos de, sequestro fossem do alçada
estadual, então o Código não deveria ostabulocol-o no art. 240; si o permitiu, é porque
obudeco a.um princ pio superior, quo devo
sor formulado na parte concernente aos factos
jurídicos.
Competência cumulativa da União e dos
Estados 6 que não podo sor, onde as attri
liuições se acham discriminadas.

Art. 90
Substitua-se polo artigo seguinte :
Art. O erro sobre a pessoa a quem se confere um direito só invalida o acto, quando a
consideração da pessoa for a causa principal
do mesmo.
O art. 90, combinado com o 88, é p TÍguso, pois permitto annullar todos os actos
• •m que houver erro sobre a pessoa, ou
mesmo sobre qualidades da pesa ia, com quem
•r contracta, ou a favor da qual se passa o
acto jurídico.
Do modo que um negociante pôde anuulíar
;i venda e pedir a restituição do objecto,
por ter vendido a Pedro,julgando que vendia
a Paulo, quando em regra à consideração da
Pessoa só torn importância tra';ando-so de
Moralidade*.
Em relação ao OITO siobro n possua nos
casamontos. são ospoeiae.-: as disposições dos
arts. aâ3à 2^4.
Ari. 96

parte prejudicada erre sobro uma qualidade
essencial, bastando que o dolo tenha determinado o acto, também o dolo omissivo-,
sendo determinante, motiva a annullação,
mesmo que a qualidade maliciosamente
omittida não seja essencial; pois basta ser
tal quo, si fosse conhecida, o acto não se
teria realizado.
Si ó essencial a qualidade omittida, ella
affecta a substancia do objecto e nesse caso
o erro da parte enganada constituo a causa
de nullidado, prevista no final do art. 89.
Vedo Savigny, Dr. Rom III p. 280.
No\i si r chiede che i raggiri siano tali da
far cadere Ia persona circonvenuta in uno di
quelli errori che per sà soli viziano Ia volonlá, diz Emidio Mazzoni.
Cumpre eliminar do Código tão impróprio
qualificativo, que constituo horrivol solecismo jurídico.
Arts. 111, 112, 115 c 116
Supprima-so nelles a palavra—chirographarios.
Não é só em fraude do credores chirograpliarios que os actos do devedor insolvente
podem ser praticados; podem prejudicar
também a hypothecarios, pois umas vezes
os bens hypothecados tornam-se ináufficientes, por sua depreciação, e outras por divida
de maior valor dão-se em garantia bens
menos valiosos, prestando-se ou não fiança
pela ditferença.
Além disso, segundo a linguagem do nosso
direito, credores chirographarios são só os
que não gozam de preferencia no concurso,
art. 632 do regulamento n. 737, de 1850.
Ora, o facto de ser o credor privilegiado
não impede que o seu direito seja lesado por
acto fraudulento do devedor insolvente.
Então porque eu tenho privilegio sobro
umas cadeiras velhas, quo nada valem, fico
impossibilitado de usar da acção pauíiana
para annullar o acto de um inquilino que
me deve uma grande quantia por alugueis
de. casa /
Sem duvida omquanto o credor privilegiado ou o hypothecario podo Irivcr o pagamento pelos bens especialmente oiu-igados,
não lhes 6 licito, recorrer á acção rescisória,
•;impl(!smente porque, fm tal hypothese o devedor não se acha insolvente em relação a
esses credores.
Mas quando o bem empenhado for insufflciente1? Puó valersene anche un creditore ipotecario.
Art. 121

Supprima-se nelle ;i (w,l ura—essencial.
O arribo trata do dolo noi;-;i,iivo.quo só por
Substitua-se pelo seguinte:
aractoros extrínsecos didere do jwsitivo.
Art. As condições , physica ou juridicaOra, assim como para anuulíar o acto positivamente doloso não é necessário que a mente impossíveis invalidam os actos a ellas
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subordinados ; as de não fazer uma cousa
impossível reputam-se inexistentes.
Pelo artigo do projecto os actos subprdi
nados a condições physicamentc impossíveis
reputam-se incondicionaes, puros.
Dar-tc-hei cem mil réis, si matares. Não
te devo nada, embora coinmettas um homicídio.
Dar-tc-hoi cem contus ^ os rios correrem
da foz para as cabece-ras. Podes exigir o dinheiro, porqu:' a condição suspensiva sendo
inexistente, por impossibilidade physica. a
doação só considera pura. E' a doutrina do
projecto.
Só em relação aos actos do ultima vontade
6 que, para favorecel-os. o direito romano,
por órgão dos Sabinianos, reputava não escripta a condição impossível que lhes fosse
adjecta.
A única innovação que o Código deve introduzir 6 dar forca de lei á doutrina proculean i de Mello Freire, Inst. Júris Civ U*
III, 5, 33, reputando nullos todos os actos dependentes de condições physica ou juridicamente impossíveis, aem distinguir os actos
causa mortis dos entre-vivos, pjis segundo
Gaio, Inst. III, 98, vix idónea diversitatis
causa reddi poiest.

Arf. 147
No n. IV falta a palavra descendente logo
depois de ascendente.
E' notável que tratando-se do uma lei
tão importante se tenha perpetuado nas tvos
formas tomadas successivamente pelo projecto um descuido typographico havido na
impressão do projecto revisto pela Comniissão de jurisconsultos.
Si a omissão foi proposital, estamos em
presença de uma doutrina aleijada.

Ar t. 174
Fique assim redigido o n. Ill:
Antes de julgada a evicção.
« Pendendo acção de evicção », parece que
!v prescripção corre emquanto cila não ô intentada, porquo acção pondonte é a que está
sondo movida cm juizo. Mas o pensamento
do artigo fi qm a prescripção só comece a
correr depois do julgamento da evicção, que
forma uma condição suspensiva, para a oxistoncia do direito do comprador.
Art. 182

No § 4° n. II mude-se o final—tio tlia (to casamento para—iln din em que tiverem xrir.iir.in
do casamento.
Si o prazo deve-se contar do casamento,
então é o caso do augmenUl-o, passando-se o
numero para o § 5» ou 6°.

Ari. 188

Em logar de affinidade illicila escreva-se
—parentesco illegitimo.
O projecto reproduz as expressões do decreto n. 181, de 1890, art. 7° § 1° 2a parto.
Mas que ò aífin Idade illicita? Será o parentesco illegitimo ? Nesse caso a linguagem
é imprópria, porque affinidade não se confunde com parentesco.
A affinidado licita é a que une cada con-jugo aos parentes do outro. Art. 340 do
projecto.
A illicita é a que resulta do coito illicito,
vinculando c «Ia um dos fornicarios aos parentos do outro.
Pothier, Du contrai de mariai/c, 162:
« Lorsque deux personnes ont commis onsemble uno fornication, il nait de cetto
union illicite une especo d' aíFinitó entre
T une de c ;s porsonnes et lês parents de
T antro.
Elle cst fondée sur une raison semblable
;i oella sur laquelle est Ibndóe r affinitó
proprcmomit dite, qui nai d'un mariage.
consomme: cos personnos par Ia commerce
chamei, quoique illicite qirelles ont ensemblo, doviennent una caro. Saint Paul lê
dit pxpressóment en sã prcmióra épitre aux
Coriutliions, ch. VI. 16: An nexitis quoniam
qui adhccrct mcretrici, unum corpus c/fidtur,
erunt quoque duo in carne una?
Cette especo d'aífinité forme entre lês personnes entre lesqnelles elle a étõ contractfjc,
un empôchement dirimant du mariage qu'elles contracíeraiont cnsuite.
Lê concile de Trcnte a rostreint cot emprchemont a u promier et au second degré de
cette afflnitó ; et en cela ello, otc.»
Esta noção, sem ser desenvolvida, como
faz Pothier, s:3 acha em Borges Carneiro,
Dir. Civ. § 101, e Lafayotto, Dir. de Fam.,
pag. 24.
Mas será esta afflnidade a do que trata o
art. 188 do projecto?
Nesse caso é um artigo defeituoso: 1°, porque não cogita do parentesco illegitimo,
^° porque só pormitto a confissão espontânea
dos ascendentes, quanto á afflnidade illicita.
Em relação ao parentesco illegitimo,porm não pormiUii 1 que uma mulher possa
i m p e d i r o casamento do sua (ilha natural
com um irmão consanguíneo, flllio legitimo
Io mesmo pac '!
Quanto á afflnidado illicita, a ser admittida como impedimento, si um par-, por tor
copulado com uma mulher, podo obstar o
casamento do seu liilio com olla, o mc.smo se
deve a d m i l t i r por parlo do descendente, si
gosou de uma-dama com a 'qual seu ascendente quer se maridar.

Em relação ao parentesco illegitimo, a deficiência da 2a parte do § 1° do art. 7 do
decreto n. 181 fez Cai-los de Carvalho
augmontal-o no art. 1.413, paragrapho único
da Nova Consolidação, contemplando o referido parentesco.
A modificação que proponho não cogita da
afflnidade illicita, mas a conservar-se o impedimento que delia resulta, o artigo deve
ficar assim redigido :
Art. 188. O parentesco illegitimo só se pôde
provar por confissão espontânea dos ascendentes
da pessoa impedida, que, si outro effeito lhe não
quizerem dar, poderão fazei o em segredo de
just:ça.Do mesmo modo pòde-se provar a affinirlo.de illicita pelos ascendentes ou descendentes da pessoa impedida.
Paragrapho único. A filiação natural, etc.

casamento, quer adquiridos depois, segue-se
o que for pactuado.
Si não ha, é incongruente mandar que a
rcspe.to dos bens extra-dotaes com que os
cônjuges entraram para o consorcio omnis
vitce o regimen seja o da communhão,
art. 294 § único, e a respeito dos adquiridos
se observe o da communhão parcial.
Desde que se admitte este ultimo regimen
quanto aos adquiridos, porque não seguil-o
também em relação ás entradas de cada cônjuge, como se estabalece no art. 276 n. I?
Mas si os beas cxtra-dotaes são communs,
porque excluir da communhão os adquiridos
por doação ou succussão durante o matrimonio, como se fará combinando o art. 295
com o 276 n. II?
A suppressão do art. 295 impõe-se, para
se eliminarem estas distincções arbitrarias,
dosculpaveis unicamente na geologia das leis
Ari. 215
extravagantes superpostas em sedimentos
Colloque-.-e logo depois do art. 219.
seculares, mas intoleráveis em um mesmo
A simples inspecção do projecto faz ver código, onde revelam a ausência de uma
que o art. 215 pertence ao grupo dos artigos unidade superior. Na hypothose a lógica se
que vão de 218 a 220.
acha em dar ensanchas ao principio do
art. 266.
Art. 217
Art. 306
Accrcscente-se-lhe o seguinte:
Par igrapho único. Este direito não se exFique assim :
tingue si, antes de prescrever, o menor gue
Art.
Quanto ás dividas passivas, obnecessitava do consentimento attingir a maio- servir-se-ha
o seguinte :
ridade ou morrer.
§ 1." As do marido, contrahidas antes do
Si não agradar esta solução, que exprime
a boa doutrina perante o nosso direito actual, casamento serão pagas pelos seus bens pró-,
embora desconhecida por uma sentença pro- prios; as contrahidas depois serão pagas pelos
ferida este anno na Parahyba do Sul, em bens communs, si na forma do art. 294, paacção movida por Pereira Nunes contra ragrapho único, prevalecer o regimen do, comFrajpkli,;, seu fllho, então consigno-se no munhão quanto aos bens extra-dotaes, salvo o
Código a solução opposta:
disposto no art. 270, e pelos próprios, si a
Paragrapho único. Extingue-se este direito communhão tiver sido excluída.
si, correndo o prazo '/o art. 182, § 4" n. II, § 2.° As da mulher, anteriores ao casao menor, que necessitava do consentimento, mento, serão pagas pelos seus bens extra-dotaes, e na falta destes pelos fructos dos bens
altingir a maioridade ou morrer.
O que é prudente é prevenir em nosso dotaes, pelos moveis dotaes, e, em ultimo caso,
paiz a renovação de uma controvérsia que pelos immoveis dotaes. As contrahidas depois
pôde mais uma vez ser- resolvida como o foi do casamento só serão pagas pelos bens extrano foro paraliybano, contra o parecer do dotacs, mesmo communs, nos casos do art. 281.
O que está no art. 306 do projecto 6 outra
illustro presidente da Commissào do Sequebra do parai lelismo. Com ollbito, si pelo
nado.
art. 295 é applicavel aos adquiridos o disAH. 272
posto no capitulo attinente á communhão
™ r01?1'™0" q«e nelle se faz ao art. 271, parcial, em relação ás dividas contrahidas
paia substituir a palavra antecedente, do pro- depois do casamento pelo marido também
jecto revisto pela Coinmissão , os Vinto e devia prevalecer a disposição do art. 280.
Exigir, como se faz no § 3°, que, para
Um, osta errada, pois deve sor ao art. 270.
obrigar os bens communs, a divida soja contrahida conjunctamente pelo marido e pela
Art. 295
mulher é 'aberrar dos próprios princípios
Supprima-so:
estabelecidos pelo Código sobre poder ma?* ^ a , convenção expressa sobre os bens rital o communhão de bons, universal ou
extra-aotacs, quer existentes ao tempo do parcial.
vol, ii
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Si o marido, rico em bens communs, não
tiver bons próprios, as suas obrigações só
serão garantidas pelo< haveres da e.ommunhão com oplacet da mnihor dotada! Mas
não ha motivo para firmar esta s i n g n l a r i da ile.
E'preciso corrigir mais este defeito, quo
só estaria bem no começo do uma arto poética, como um esboço toratologieo.
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Ari. 48$
Sub.-stii.ua se — riu o preço ftve as herdeiros
f demai) ntcressaclàs houverem recebido, ele.,
por ou o preço r/ue os herdeiros e d^mnis interessados aitid'1, não houverem recebido pelos
aliena// n • de/.'tempo.
1

K' a dôutriii ', d ' ;:ri . :!i) do Código Civil
da Itália, que corrigiu um defeito apoi
Credite, Písones, isti taliulce fore librwn polés próprios fruicozes no art. !•'>- do
fadigo Ciril. Nós, ao elaborarmos um código,
1'ersi-milam...
depois do tantas crii.icas IVut ,s A lei fraucoza,
Art. 373
i'.oix'V);os a emenda e copiamos o erro. Vedo
os Ti'. da fórum . da Crnn . doa />/'/>. 11
Deve ílcar assim :

A sentença qite, juli/n proeedentt <i aeçau de
investigação pró/luz <)•> nvsmos efleilos do reconhecimento, mas polé negar o pátrio poder
ao po.e ou mãe que houver contestado essa
qualidade.
1

F i q u e assim o n. 111:

A arrematação cm hasta publica, as adjuO artigo do projecto aponas pcnnitt .! de- dicações e remissões.

A remissão, quando não é lei ta pelo próterminar-se na sentença que o (iiho sej i
criado o educado lora da comp u i h i a do pae prio, executado j i m p ii'i.'i. e.m transferencia
ou mãe que houver contestado essa q u a l i - q u e deve rnnstar do regisiro, poli mesma
raflio que a venda em praei.
dade.
Mas me parece do melhor alvitre negar
sempre o pátrio poder a quem não se ai-ha
Arls. 599 e 603
em condições do ter o filho em sua companhia.
Modiliqiiom-s>, para só conservar o di-"
reito
actual.
Art. 388
Legislemos jura o l!r;i,zil, o paiz dos latirniMios, abertos o despovoados. Vedo BorSubstifcua-so por este:
ges Carneiro. l)ir. Civ., tomo IV, p. 57.
Art.
No caso do desgui'c liligio a miKm vez do «com permissão» deve s u- sem
da annullação do casamento, o pátrio /indcr pruh-.bição o em v ,•/ de «sem permissão»
eiiinpet-c ao cônjuge-innocentc que tiver a posse dove ser com prohibicão.
dns filhos.

Posse, dos filhos para cá e pátrio pó ler
para acolá, a mãe com os filhos em sua
companhia o o pão culpado com o usii(Vui'l,!>
dos bens dos filhos, é que ino parece de Ima
lógica.
Si os filhos não devem ficar em companhia
do pae, é justo que se lhe ueguo também o
pátrio poder; pois, sendo cite culpado e a
mulher innoeent:i, esta se revela mais
digna do presidir aos dos inos da prole, omquanto irão incorrer em algum dos casos do
destituição do art. 402.
IJiz oste. artigo, no n. III, que acra destituído do pátrio poder o progenitor que praticai- actos contrario^ á moral e aos boiiá
costumes. Com isto não se harmoniza muiso
o art. 388, conservando o pátrio poder, no
caso de desquito litigioso ou anunllação de
casamento, ao pae que mantinha barregãs,
tentou matar a consorte, ou menosprezou a
honra de unia fainilia com um casamento
Que sabia annullavel.
Domais, querem- maior desordem do q u o
um pfogenitor a governar filhos quo só
acham na posso o companhia do outro ?

Arls. 65'J e G53
4

Substituam o pelo soguintqi:
Art. Rfsoluido o dt>ut>nio /n:ln ,m/i'emen-lit
da condição, adc-Ciilo í/n te-emn mi nuli-a •
superveniente, resolvem-se também as aí
çõcs efectuadas c n s mins reae* cvnceil-'-d.<n:
antes daresolufão ti o projiretnri'1, em favor
lê quem ella se opera, pôde reivindicar a
cou:a do poder de quem a detenha.

Não hamoiivo para, a respeito do termo,
quebrar-se o p irallolismo do art. 131).

O art. 05:> contraria a regra. — Nemo jilus
júris in alium Irans/erre polest, quatn ipse
habet. Dig. L. 10, 54.

Si tenho o domínio do uma cousa quo
d a q u i a dez dias passará necessariamente
p:.i rã o domínio do outro, não posso .Uienal a
validamente s. não na medida do meu direito,
que se acha reduzido a urna propriedade de
doz (Lãs.
Porventura, aquolli cujo domínio 6 incerto, si virá ou não com o implemento do
uma condição quo resolva o domínio de

outro,-tom mais direito do quo aquolle cujo
art. 1.081, do projecto, não pôde ser da
domínio futuro ó tão certo como o advento do
competência das legislaturas locaos.»
do termo do que deponde í
Vede os Tr. da Com. da Cam. dos Dep. p t
Porque o direito incerto ha do merecer 366
e 367.
mais garantias do que o corto ?
Relativamente á arrematação em hasta,
publica dos bons do devedor executado, &
Arts. 999 e 1.000
preciso não olvidar que.si o modo de se fazer
a avaliação judicial, os annuncios e interEntre clles colloque se o seguinte :
vallos das praças constituem matéria pró*
cossual regulayel em leis estaduaes, a neCAPITULO
cessidade jurídica a que se sujeita o devedor
pela venda forçada é direito substantivo,
DA KXBCUÇÃO EM TAGAMUNTO
porque desfalca os seus direitos patrimoniaes.
Avaliados os bens, o valor nm que foram
Art. A ordem <íf>? bens para penhora, a
indicação dos que se acham isentos dessa me- estimados dá a medida do direito do exedida,as deducçõcs de valor depois da primeira cutado: nosso caso, permittir que, para papraça, a admissibilidade da adjudicação, com gamento do credor, elles sejam "vendidos
os respectivos abatimentos e o direito da remir por qualquer preço,constituo quanto ao deveos bens executados, regulam-se pelas leis pró dor uma rcstricção de direitos quo só uma
analyse imperfeita confundiria com as formacessuaes da União.
« A ordem para a penhora não é proces- lidades processuaos da execução. Portanto,
sual, como parece, porque su observa na as deducçõcs nas praças suecossivas formam
occasião do executar o devedor. Também o direito substantivo de alçada federal.
principio de estarem o-- bsns do devedor su- O mesmo se dovo dizer quanto á admissibijeitos ao pagamonto de suas dividas só pôde lidade das a d j ud icações com os seus abatimen •
oporar por moio de uma execução, mas nom tos, porque alfoctam substancialmente o
por isso deixa de pertencer ao direito mate- próprio direito do oxequeate por uma dação
rial, achando-se até consagrado no art. 1.681 in soltttum. que o extingue.
Quanto ao direito de remir os bons exilo projecto (1).»
a sua natureza material 6 in« A ordem para a penhora não é uma for- ecutados,
tuitiva.
malidade processual: cila exprimi, mesmo
sem processo algum ora. andamento, a posição Todos os elementos do artigo que proponho
direito substantivo, marca'ndo a
do património do devedor relativamente ao constituem
extensão e os limites do direito de propriedireito do credor.»
dade em conjuncção com o das obrig .coes.
« Si a sujeição dos bons ao pagamento das Si o artigo se refere ás leis processuaes da
dividas é ae direito material, também o é a União, é porque a conveniência do não sobreisenção dos buns da uma classe, existindo carregar o Código Civil e também a attrabens de outra suíflcientes para o pagamento.» cr;ão das matérias afílns levam para alli estas
« Tenho inoveis e semoventes que, vendidos, normas do direito civil substantivo, enxerbastam para o pagamento do meu credor: tando-as em articulados processuaes, sem
o direito quo mo assiste de conservar os quo por isso percam a sua índole ou deixem
meus immoveis não é matéria do processo do obrigar as justiças dos Estados.
da competência dos legisladores estaduaes,
mas sim do legislador a quem a Constituição
Art. Í.399
outorgou a incumbência de dec 'otar a responsabilidade de meu património para c)m
Addicione-se-lhe o seguinte :
o direito creditorio daqualle a quem me
Paragrapho único. Os ns. If, IV e V não te
obriguei civilmento.»
applicam ás sociedades de fins não económicos.
« O mesmo direito tem o ^ujaito activo
Estas sociedades também se extinguem, si
da obrigação que contraiu: não lhe posso ficarem reduzidas a menos do três sócios, sem
dar direitos e acções, para se pagar ven- prejuiso do disposto no art. 1.364.
dendo-os judicialmente, si tenho dinheiro,
ouro, prata, pedras preciosas, em quanti- Com eíTeito, ou as sociedades de fins não
económicos revestem a forma anonyma e
dade suíficiente.»
« Idêntica observação cabe a rospoito dos são regidas pelas leis commerciaes, artigo
bens que não podom ser penhorados; apon- 1.364, ou não revestem esta forma e se retal-os, iitj e, abrii' uma excepção á regra gulara pelos artigos do Código Civil.
Ora, os artigos que estabelecem as causas de diss jlucão de todas HM, sociedades civis,
(l) O primitivo.
do ãns económicos o não económico*, são os
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arts. 24 na parte gor.il e 1.399 na especial.
Este ultimo em alguns números 6 inaplicável ás sociedades de Uns não económicos.
O n. II, oxtincção do capital social, não
deve motivar dissolução de sociedades quo
podem existir sem capital, embora com
aptidão legal para adquiril-o, pois nisso vão
exactamente a sua personalidade jurídica.
Osns. IV e V são do todo impróprios para
pôr termo a sociedade cujo* membros se
renovam diariamente. Uma sociedade litteraria não se extingue pela fallencia do sjus
sócios nem pela morto ou incapacidade de
um dolles. A dissolução pela renuncia do um

sócio constituiria uma excollento arma do
vingança para aquelles cujas producções não
otivessem applausos, tornando-se o elogio
pouco sincero o meio prudente de manter a
sociedade.
Como profissional e intorssado, porque
noutra rés agitw, hei c irrospondido ao
appello do excelso presidenta da Commissão
do Código Civil, para apontar alguns senões,
facilmente eorrigivds ern um monumento
elaborado com patriotismo e a cujo mérito
intrínseco não devemos regatear applausos.
Barra Mansa, 14 de abril de 1902. — Fernando Luiz Vieira l erre-ira.

Do Sr. J. M. de Azevedo Marques
O convite do Senado mo anima a lembrarlhe algumas ligeiras modificações que se me
afflguram convenientes no projecto de Código
Civil.
Fui membro da Commissão dos Vinte o Um
na Camará dos Deputados, razão pela qual
cjnhoço, quanto possível, o projecto. Penso
sinceramente que elle é bom, abrindo
mão—já se vê—do pequenos defeitos naturaes e inevitáveis. Em r.dação á maioria
dos códigos o nosso projecto, nesse particular, c até pouco censurável, li' f\uo toda
a obra humana não pôde ser perfeita• K,
agora, confiado á reconhecid i competência
e ao patriotismo do Senado, ó de esperar
que o G digo Brazileiro, com pejuonos retoques, torne se um dos melhores do mundo.
Direi, resumidamente, aquilb sobre o
que já tenho cogitado.
LEI PRELIMINAR
Nesta parto, a mais discutida e trabalhada na Camará, nenhuma alteração me
parece conveniente ou necessária. Condensa o projjcto, ahi, não só os melhores
como os ma.s amplos preceitos do direito
internacional privado, que um código—com
o seu car .cter de fixidez—podo consagrar.
O mais convém ficar reservado aos tratados internacionaes. Nenhum código dos
existentes foi tão completo como o nosso
projecto nessa matéria. È a reJacçÃo (digo-o
com o risjo de immodostia) é clara o vernácula.
PARTE GERAL
DAS PESSOAS NATURAES
(

Art. 9 \ pararjrapho único

O exercício de empregos públicos effeetivo
por menores, de 14 annos em deante, já
não é raro entre nós; o, pois, as emancipações assumiriam proporções assustadoras para
a boa organização da família e para a convonienti autoridade paterna. E que espécie
dj. empregos públicos serão esses ? Somente os federaes? Ou também os estaduaes
e ainda os municipaes ? Si, ao menos, só
accrescentassem as condições de ser o empivgado maior de 18 annos e ter economia
própria, supportar-se-hia a regra— que ficaria, mais ou menos, ejuiparada a do
n. I.
O n. V, quo (5 uma emenda do Sr. Fausto
Cardoso, ainda monos accoitavel me paroce.
O quo sjrá estabelecimento cívil ? ! Pôde
ser muita cousa, mas, em direito, nada é.
Em todo o caso ó apenas um facto de
natureza TRANSITÓRIA incapaz de operar
a acquis.ção do direito PERMANENTE da
maioridade.
Alguém, por exemplo, se estabeleço civil
ou commercialmjnte com economia própria
aos 15 ou 16 annos de idade e, portanto,
umancipa-se. Mas, seis ou oito mezes depois
abandona oss.i estado de estabelecido, fechando, pjr exemplo, o estabelecimento, si
for commercial.
Continuará a sor emancipado ou voltará á
incapacidade'!
Eis ahi questõas insolúveis e injustiflc iveis.
Portanto, ou votaria pela emenda seguinte:
«SUPPRIMAM-SG OS NS. III E V DO PARAGRAHIO ÚNICO DO ART. 9°.

PARTE ESPECIAL
Acho inacceitaveis, nesse texto, os seguintes números:
PRAZOS DA PRESCRIPÇÃO
«III — Pelo exercício de emprego publico
efectivo.»
Ari. 182, §ÍO,n. VI
« V—Pelo estabelecimento civil ou commercial, com economia própria.»
E' excessivo o prazo de cinco annos, ahi
Effeutivãmente, fazer cessar a incapaci- concedido, para a prescripção da acção dos
dade dos menores por taes factos é uma 110- serviçaes, operários o jornaleiros pelo pavidado parigosa aos próprios menores.
gamento dos seus salários.
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Nos projectos anteriores esse caso figurava no ^ o» entre os que proscrevem em um
anno. Foi uma omenda do Sr. Barbosa Lima,
approvada pela Camará que transferiu essa
espécie para o § 10.
Não vojo razão plausível para conceder
vantagens aos servicaes, operários e jornaleiros sobre os professores, tabelliãos, médicos, otc., referidos nos ns. VI a X do s (i 0 .
Pela natureza «' condiçõo-i dos .-wviços dos
operários, deve, ser curto o tempo para a
acção de cobrança, mesmo em beneficio delles; e assim 6 em toda a parte.
Opino, pois, pela emenda seguinte:
PASSE PARA o § 6° DO ART. 183 A ACTUAI,
nisposiçÃo DO N. vi DO § 10.
DO CASAMENTO NULLO E ANNULLAVEL

Art. 223, § i°

Foi, creio eu, a disposição mais discutida
e impugnada na Camará. Penso que prestase a infinitas intelligencias e, portanto, a
graves perigos.
Desde quo nosns. 3 a 4 desse artigo se
discriminam os casos quo devem constituir
erro essencial sobre a pessoa do conjugo, é
escusado accroscentar, tão vagamente como
faz o n. I, as qualidades pessoaes. Principalmente definindo-se, como ahi, as qualid ides
pessoaes como sendo a honorabilidade! B o
quo õ honorabilidade, juridicamente fallando ?... Deixar, pois, ao arbítrio da jurisprudência dizer quaes os casos previstos no
n. I 6 pôr em risco a família. Ou a lei deve
taxar as hypotheses, como faz nos números
seguintes, ou não as suppor. E, a ser suppriraido esse numero, deverá sei-o também o
n. I do § 7" do art. 182 que se liga ao outro. Eu opinaria pela emenda:
SUPPRIMAM-SO'0 N. I DO § 7° DO ART. 183
E O N. I DO ART. 233.
PO RECONHECIMENTO DOS FILHOS 1LLEGITIMOS

Arts. 361, 364 c 306
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então ficará, durante a menoridade, sob o
pO'ler do progenitor que primeiro o reconheceu, ou. do pai, si conjunclamente por ambos os
progenitores tiver sido reconhecido.
DA POSSE

Art. 491

O projecto não define a posso. Mas procura
definir ó possuidor sem o conseguir, convenientemente, em nussa humilde e incompotante opin.ão. Entretanto, sorri preferível
definir a posse para deixar claro que o direito de posso só é concedido sobre cousa*.
Vale a pena relembrar o que, em seu parecer, escreveu o conselheiro Duarte de
Azevedo a esto propósito: «O que cumpre <•
não conceder o direito de posse sinão sobra
cousas em que se tenha o exerça poder efectiva, quer sejam ellas objecto de direito real
quer de direito de obrigação. Com essa limitação evita-se o vago, que Yher-ng antevia,
e os despropósitos que lemos presenciado de
pedir-se manutenção de posse contra o penhor
imminente por execução de sentença ou contra
o exercício das funcções da autoridade ou de
direitos participares.»
Segundo ainda diz e.^e illustre preopimuito
«a posse não é mais o animus domini, mas
sim o poder eITcoivo sobro a c msa.» Concordam osCod. Allemão, art.854, do cantão
de Zui-ich art. 64, o aeant-project do Suisso,
art. 961 e outros modernos.
«Essa noção, que é do direito moderno, dá
logar á applicaçao do instituto da posse a
todos os casos em quo, som os attributos do
domínio, o detentor da cousa usa delia no
sou interesso—como o credor piginraticio, o
locatário, o commoilatario, otc. Se applicaria ella igualmente á posse dos direitos
que se exercem in ré aliena, poi^ que todos
elles, com excepção da hypotiieca, manifestam-se como determinada dominação
sobro cousas alheias,ou como elementos destacados do exercido da propriedade.»
E assim ficaria implicitamente definido o
possuidor, do modo mais preciso do que. faz
o art. 491.
Com eílbito, esse artigo .considera o possuidor como aquolle que exerce alguns dos
poderes inhercntes ao domínio; entretanto,
no immediato art. 493 considera—o muito
bem — como possuidores, o credor pignoraticio, o locatário, etc., os quaes não oxorcom funcções do domínio.
Eu proporia, pois, a emenda ;

Estes artigos ligam-se intimamente, completam-se. Entretanto, estão distanciados
uns dos outros no capitulo. Em bem da ordem lógica o, portanto, da maior clareza,
penso que elles podem sor reunidos em um
só, com vantagem.
Proporia a seguinte omenda:
—SUHSTITUA-SE O ART. 491 PELO SEGUINTE:
SUBSTITUAM-SE, os ARTS. 3G1, 304 E 366
Art. Considera-se posse o poder material
PELO SEGUINTE:
que alguém de facto tem sobre uma cousa,com
Art... O filho illegitimo, excepto o inces- a vontade de exercel-o no próprio interessa e
tuoso e o adultcrino, pôde ser reconhecido ; e em seu nome.

Ari. 492
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No paragrapho único do art. 496 se attribuo a pre.iuinpcão do boa fé somente ao
Pôde sor, e convém que soja, melhorada a possuidor (]iie tiver justo titulo.
redacção deste artigo, substituindo a actual
Mas, não é esse o melhor principio. No
pela seguiiuo :
nosso .direito, ( Esboço de T. de Freitas
A POSSE DK COUSA ALHEIA E X E R C I D A TEM- art. 3.728) «TODO o possuidor tem por si a
P O R A R I A M E N T E POR A ( J U E L L E S <oCE A ISSO presumpcão de boa fé; salvo prova em conT E M I A M IMUEITO OU OltlUi l A I ; À O , COMO O USU- fív/rú).» T. do Freitas accroscenta :—salvo
FRUCTUARIO, O f l l R D O U 1 ' K i N O l i . A T l r l O OU O nos casos em que nina fó se presume.» Mas
L O C A T Á R I O , N A U E X C L U I - : A 1MSSE I N D I R E C T A isso porque eile, no art. 3.7,vi9 do mesmo
]>A PESSOA DA (,11'AI, 1101' VEI! AM TA L l >l REITO. Esboço, taxav^ os caios de tal prosumpção,
aliás i n ú t i l e superlluamento, pois que taos
c!,;,::i lic.-iriam comprehendidus e resolvidos
Ari. 508
])('! , expressão—saí to prova em contrario.
O voi-ab ild Injo ahi om>»'ogado é. atécarto
O Sr. Felicio dos Santos, art. 1.312 do
ponto, indeterminado na espécie. O pensa- s'u projecto, dizi i : «a pjssj presumo-se
mento ahi $ que o desíbrcj saja tomado in- S K M P K K dt! boa fé, excepto nos casos em que
contincnti, acto c o n t i n u o , sem s o l u ç ã o de a lei esinhol >c•-, a, prc.suinpção em contrario.»
continuidade entre o e b u l h o e o desforço,
Pároco admittir, em alguns casos, a proi S l,o ii, por aSiim diz,'.r. cm flai/r/mle.
sump(,ão de. má fé. E ir,retinto, no sou comOra, a palavra «logo» também exprimo— mentario, diz : «a má fé, como o dolo, condaqui a p-iuco, cm um f u t u r o próximo, pas- sisto em facto o não só presume ; portanto,
sado algum peruou > espaço.
a p-isáo devo SEMPRE ^o presumir de boa fé
Dahi o perigo, nessa delicada mar/;ria, em e ao rsivindicanta incumbe provar a má f(5
que não devo haver arbítrio.
do possuidor.» O commentario era, pois,
O verdadeiro, pois, é us ir do termo pre- melhor do que o texto do seu projecto.
ciso—in-continenti—quQ é vernáculo e quo
Polo exposto, concilio—de accordo com a
exprime a idéa desejada, isto é, sem i,d.•>•- melhor d o u t r i n a dos o>criptores modernos:
valia, no mesmo insta/lie.
o verdadeiro é estabelecer clara e simplesmente o principio do que—a possse se preEu desejaria a emen Ia :
sume sempre do boa fé, até que soja provado
— S l I l : S T I T I ' \ - S E NO A I I T . .)'K, A I ' A I , \ V U A o c, mtrario, salvo nos casos em quo a
« L u < ; o » POIí—IN C O N T I N H N T I .
lei oxpríK-umontii não admittir essa presumpção.
Arls. 4<J6e l'.)7
nesse modo estatúom-so todos os princípios ooiilusamente escriptos no art, 496 e
Estes dons artigos carecem de certa har- seu
paragrapho o no art. 497, sem os inconmonia que entre olles devia haver.
venientes demonstrados.
O* primeiro, d e f i n i n d o a ])o:;s ; de lio i fé,
Dizendo-sc" — snlon prova em contrario,
prosilppoo, um v-'.c:.o ou obstáculo à ar.quis çfio tem-sn d i t o também,como no art. 497, quo «o
da cousa ou do direito.
caracter (w. diria—qualidade) de boa fé desAcquisiçãn do d o m í n i o da cousa ou da apparece no caso e desde o momento em
posso da cousa 'i Kica-s : eiu d u v i d a , o que é ijin' HS i-irc.Kmslunciax façam presumir que o
mão, pois as coitóoijiieiieiaí jurídicas são fiossuidor não ignora que possuo indevidamente.»
muito dtiferonte$.
Tem-se, finalmente, evitado as perigosas
Além disso pareci; excluir a hyp.-itheu- de c dc<neco;s irias definições do qui; sejam a
posso som vicio, o quo seria absurdo. E, b ia o a má I o . Pareco-iue, por essas o
linalmcnto, falia em p >ss i d<> direito, o qu,; outras rabões, c invonioiite a alteração se<i contrario á ruc-ao m >de,'na e mais conve- g u i n t e :
niente. No segundo, já se não trata da
S l I l í S T I T U A M - S K OS A R T S . -191) K SEU PARAacquisiçfio da cousa ou do direito, porém
.'H i u do posse induoidii, q u e pó l c s".r confun- ( i r t A i M i o E 197 PELO SEGUINTE:
Ari...Todo o possuidor leni por si a pred i d a com a p)ss>! injinta, que é coiisadi ve.rsa
sumpcão da boa fé, salvo prova em contrario,
já prevista no art, 495.
ou quando a lei cj.^jressmnento não ad/niltir
O Sr. Clovis liíivilaqua, cm se:i ])i'iiuitivo essa presumpcão.
projecto, era mais claro e Jurídico dizendo
tudo isso o:n muiio menos palavra-í, no
Art. 498
art. 573 : «o possuidor tem por si a prewnPód-> talvez sor muito melhorada a re'/''.•<~n de boa fé nlè ijuc :e prove o contrario.»
Ainda notamos um outro vicio no actual dacção deste artigo ao qual falioce elegância,
projecto:
dizendo-sc :
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commerciaes por intermédio dos corretores
offlci,i,es.
li' corto que dizendo o piragrapho umco
—li'il.~o publico — compr "hendo as transacções
Ari. 501
de bolsa feitas com as solemnidados lo.,aes o
« Caracteres e qualidades», são synonimos publicamente.
não convém accumulal-os. Eu opinaria pel;
Comtudo 6 melhor esclarecer com a seemenda:
guinte modificação:
SUBSTITUAM-SE AS PALAVRAS : «os MESMOS
DEPOIS DA PAL.YVRA «PUBLICO», ACCRESCARACTERES E », PEIAS SEGUINTES « AS CENTE-SE: INCLUSIVE os PREGÕES NAS BOLSAS
A R T . . . A POSSE PERMANECE COM A MESMA
QUALIDADE COM QUE FOI ADQUIRIDA, SALVO
PROVA EM CONTRARIO.

MESMAS.»

OFFICIAES POR CORRETORES HABILITADOS.

DA PERDA DA POSSE

ACQUISIÇÃO DA

PROPRIEDADE IMMOVEL

Art. 525, paragrapho único

Ahi temos outra vez «a posse dos direitos»
que vem quebrar a noção da posse. Esta,
como vimos, ao analysar o ar t. 491, invocando códigos modernos e a opinião do
Duarte de Azevedo, é somente o poder marial sobre cousas; nunca sobre direitos. Como
comprehendo a posse, mero facto, não vejo
um só caso do posse de direitos.
Por exemplo, o credor pignoraticio.o locatário, o usufructuario, o cré .or antichrotico,
têm direito sobre a coisa alheia, não ha
duvida. Mas isso não é posse de direitos; é
direito de posse. E a sua possa em que consiste ? Justamente em exercer poder mateterial determinado sobro a própria cousa
alheia.
Este paragrapho único do art. 525 corresponde ao art. 601, 2a alínea, do primitivo
projecto do Sr. Clovis, que dizia: «perde-se
a posse dos direitos reaes desde que cessa a
possibilidade de exercel-os.»
Acerca doste texto, escreveu Duarte do
Azevedo:
« E' obscuro o art.601. Melhor seria dizor:
Perde-se a posse das cousas pela exlinccão do
poder effectivo que nellas se exercia.»

Seria muito melhor assim dizer, em vez
de casuisticamente descer á enumeração de
cinco casos, que podem sor insuficientes.
Para não alterar muito, e, ao contrario,
respeitar o art. 525, eu opinaria quo se o
conservasse; mas que se substituísse o paragrapho único pala regra gorai acerca da
perda da posse. Teria isso a vantagem de
não deixar escapar algum caso de perda da
posse incabível nos cinco números do artigo.
Por isso proporia a emenda:
Substitua-se o paragrapho único do art.525
pelo seguinte:
VI. E, EMFIM, PELA CESSAÇÃO DO PODER
MATERIAL QUE SE EXERCIA SOBRE A COUSA.

Art. 526, paragrapho único
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Art.

534

Diz: «Adquire-se a propriedade immovel :
T.— Pela inscripção do titulo de transferencia no registro predial da situação do immovel. »

No projecto anterior, o do Governo, accrescentava-se a esta disposição, que nelle tinha
o n. 619, o seguinte paragrapho único : —
« a inscripção não induz a prova de domínio
que fica salva a quem de direito.»
Foi supprimido este paragrapho único, por
proposta do relator, Sr.Luiz Domingues, que,
em SM paracer, disse: « não se compre/iende
que, sendo a inscripção um modo de acquisição,
não induza prova de domínio.'» ( ANNAES,
VOL. 3°, PAG. 88.)

Com a devida vénia, parece-nos que não
teve razão o illustre relator. A inscripção
não é propriamente um modo de adquirir
propriedade. E, si fosse, chagaríamos a oste
absurdo: uma escriptura radicalmente nv.lla
im quo se vendessem iinmoveis alheios, por
ixomplo, ou em que um menor tranferisse
illogalmente seus bens, uma vez inscripta,
operaria a transferencia do domínio !
Não pôde ser isso. O pensamento e o systema do projecto são apenas o seguinte : a
nscripção no registro predial ó indispensável
)ara que se consumma a transferencia do
lominio começada pela oscriptura valida e
.egal. Quer dizer quo, mesmo para as partes
íontractantes, não basta a escriptura. Mas,
ião quer dizer que si a escriptura for nulla,
ou inliabil, fique valendo depois da inscripção.
ímbora feita a inscripção, si futuramente se
vier a provar que não era possível a aliena'ão ou que ha nella nullidade, não se opeará a transferencia do domínio. E' oste o
ntuito do projecto e nem podia deixar
lê ser.
Como bem disse o Sr. Andrade Figueira:
—« Converter a inscripção em formalidade

Desde quo se trata ahi de títulos ao porta- lepuro.dora de todas as nullidades é extravador convinha mencionar a compra em bolsas 'ancia que não passou pelo espirito de nenhum

jurisconsulto. Tudo se pôde supprimir mcno
aquelle paragrapho, único que garante a esta
bilidade dos conti-aotos.» ( ANNAES, Vol. 5
pag. 256, 2a columna, in fine.)

O Sr. Clovis Beviláqua, que no seu pró
jocto não consignava tal disposição do para
grapho referido, explica não ter tido a inten
cão de introduzir entre nós o systema ger
pânico em sua plenitude, porque parocia-lh
isso impossível, visto depender da propric
dade cadastral.
Na Allemanha o encarregado do registro
umaaiit jridade competente, habilitada, ton
o direito de examinar o.s títulos o pedir ás
partes que justifiquem a exactidão do que
está noíles contido. (Annaes, vol.5",pag.277.
Entre nós, quo a inscripção escapa a essa»
provas q indagações, dependendo somente
da exhibição de uma escriptura — que pôde
ser falsa, inliabil ou nulla, — não é possivo
dizer-se quo, por si só, a inscripção transfira
definitivamente o domini >. Rui>põo-se sempre
que fica salva a prova em contrario.
Ora, si assim é, p verdadeiro — p.ira evitai
vacillações ou arbítrios de juízos e tribunaes
menos illustra los e perturbações das partes—
será declarar ludo na lei. E, por isso, muita
razão teve a cominissão dos cinco jurisconsultos nomeados pelo Governo, quando intro
duziu o paragrapho, dizendo: a inscripção
não induz a prova de dorninio, quo fica salvo
a quem for. Acho indispensável, pela impjrtancia do assumpto, esclarecer esse ponto.
Houve no seio da CommiSíão uma emenda
do intolligente Sr. Barbosa Li ma, qiu, apczar
de não ser jurista, bom viu o inconveniente
que'estamos apontando. Es ia emenda ó
inteiramente cabível no art. 534. Si o Senado
não preferir reproduzir o paragrapho único
do art. 619 do projecto anterior, ao monos
deverá modificar, como propunha a referida
emenda, assim :

como é commum.
emenda:

Proporia a seguinte

ACCRESCENTEM-SE, DEPOIS DA PALAVRA: «DIVISÓRIAS», AS SEGUINTES : BEM COMO AS DIVISÕES AMIGÁVEIS HOMOLOGADAS POR SENTENÇA OU FEITAS POR ESCRIPTURAS PUBLICAS.»

Art. 552

Convém dizer expressamente que, no caso
de má fó, perderá o direito á indemnização.
Pela redacção actual, podor-se-ha duvidar
disso, visto dizer a segunda alínea que «si
procedeu de má K, poderá ser constrangido a
repor as cousas no estado anterior e a pagar
os prejuizos» ; tendo antes firmado o direito
á indemnização.
Seria um bom esclarecimento o seguinte:
ACCRESCENTE-SE, 'DF.POIS. DAS PALAVRAS
«MÁ FÉ», O SEGUINTR : ALÉM ' DE PERDER O
DIREITO A INDEMNIZAÇÃO,

Art. 553 ,

A segunda parte desto artigo envolve
questão importante na pratica e ás vezes de
liíllcil solução, como já ternos observado.
Dizendo-se : quando o trabalho da plantação
ou construcção se fez em sua presença, deixase occasião propicia ao arbítrio. Em que
consiste a presença ? Ce7mp caracterizal-a ?
O artigo não diz.
Mas, no art. 550, paragrapho único, vamos
encontrar um critério a residência no mesmo
município. Ora, si assim for, "ó insufflciente.
Conheço pessoas que, morando no município
oin que possuem grandes ou longínquas exlonsões do terras, têm Ignofado que nellas
3e planta o se odifica e só muito tempo de>ois, casualmente o descobrem ! Entreanto, pela lettra do texto -que analysamos,
seriam havidas como de má fé, perdendo,
>ortanto, os seus direitos ! .E' mais prudente e mais Jurídico,fazer a
SUBSTITUA-SE o N. i DO ART. 534, PELO
SEGUINTE: «pela inscriprão do titulo H Á B I L •eguinto modificação, que comprehenderá
para transferil-a no registro predial da situa- ,odas as hypotheies:
ção do immovel.»
SUBSTITUA-SE A SEGUNDA PARTE DO ART. 553
Art. 536, n. I

Muito louvavelmente manda inscrever no
registro predial as sentenças nas_acções divisórias das quaes resulte cassação do estado
de communhão.
Mas, cumpre não esquecer, pela mesma
razão, os actos convencionaes, fora do contencioso, que operam a cessação do estado
de communhão. Reíiro-me ás divisões amigáveis entre maiores homologadas pur sentença ou feitas por instrumento publico,
Vol. II

•ELO SEGUINTE:

« Presume-se má fé no proprietário quando
e provar que elle sábio, da, plantação ou contrucção, item impi,ignal-as, ou que as autorizou
xpressa ou titcitamentos.»
USUCAPIÃO

Art. 555

Não me parece juridicamente correcto e
ordadoiro dizer-se—independente de boa f é .
'arocorã assim que se dispensa a loa fé
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mnrno civn.
para a usucapião, quando, aliás, não <'• isso
verdade. O quo se dispensa 0111 absoluto 6
somente o justo titulo.
.. Aquelle que pussue por mais do trinta anjpos fica absolutamente dispensado de pnn a r
justo titulo.
E, mesmo que o proprietário apresou u; o
sou titulo, o possuidor não softrorá com isso.
E' o elfeito da proseripção extraordinária
(La.ja.yeUe, Dir. das Cousas, $ 70 »>. ~ iln
•i* ed.ção.) Mas si o proprietário, além de
provar o seu t i t u l o , provar mais que o possuidor estava do má IV-, isi.o é, qu > p >si ti vãmente sabia não lho pertencer a cousa ou
não ter legitimo direito do possuil-a, e n t ã o
não se operará a p r e s c r i p ç a o ; a u aicapiáo
bera Impossível mesmo depol-i dos 30 â n u o s .
Eis o nosso direito e a no(;ão da usucapião.
Conseguiu temeu te, a boa f' não Se dispensa,.
Apenas só presumo, até prova em contrario. Essa presum peão da boa fé, 0111 favor de,
todo o possuidor, é a regra gorai, como
vimos ao tratar dos arts. 49C o 4'J7; o está
consignada na emenda quo propuzomos a
estes artigos.
, Mas cede sempre á prova em contrario,
como lá dissemos. Nem outro ú o espirito do
art. r>55.
Portanto, não c conveniente dizar, como
faz este, «.independente de In,c. /'<•'.» K' indepondente do justo titulo, o justo titulo não
se presume simplesmente. Dispo isa-se compleiamento o não suppu/la prova oiu contrario. Ao passo que a boa fé presumo-se, mas
contra essa prosunipção udmitto-so prova
contraria.
O primeiro projecto do Sr. Clovis, art. (Via,
era mais preciso e claro na Ihguagom,
dizendo:— «aquello que, d u r a n t e 30 ânuos,
ininterruptamente o sem iinpugnacão,possuo
um immovol, a titulo do proprietário, adqui
ré a sua propriedade sem ter necessidade de
EXI1IH1H TITULO,

NEM

ALLKGAR

HOA.

FÉ. »

Dahi so concluía que a Qxhibição de titulo
era dispensável sempre, e q u o a A I , u
de bua fé não ora necessária. Mas ficava
salva a prova da má fé por parte do proprietário, visto como, no art. 573, o Sr. Olovis, mui juridicamente, estatuía que o possuidor tem pjr si a presumiu,; 10 do boa li'
fiiiijiianln não sn prurnr o contrario. Havia
harmonia, eutre esse i textos, l i m a i s uma
ra/.ão para se v<!j' a necessidade da emenda
que propuz aos arts, 4U(i e -Í'M.
Proponho, pois, a seguinte emenda:
—SUPPIIIMAM-SE AH PALAVRAS:—«E DOA FÉ
QUE SE PRESUME. »

Ucsta ar tis flca bom claro que o titulo C
absolutamente, dispensável. E, quanto á bo£
fé, flca prevalecendo a regra gorai ost,a,itele
cida na, nossa emenda aos arts. 4!)6 o i'.»7

<to ó quo sempre so presume a !">a fé, salvo
)rova em c o n t r a r i o ; regra esta que não prensa de sor repetida.
D 1 R K I T O I)U TAPACiEM

Ari. r,0:i

Falta nesse artigo, q u o t r a t a d o direito do
ipagom, o principio salutar d o u s s o d i r e i L o
— de s 'i'om as despe/as da-; Upageus ropar,idas poios confinantes. Na pratica, I.CCOITC
consiautemonte a lij-putlioso. o Sr. Dr. Assis Urazil escreveu nesse mosm > sentido
ima lembrança á Gamara, publicada no Jor••itil >lt> Cniitiiitíi-rio. K o depiuado J í u '.110 de
'aiva oiloreeoii emenda, e o , i v v n i o n t e , q u c ora
poprodu/,,). Como omra.s e m e n d a s i de, que
iqui mu oeouparoi) loi essa rejeitada para
"aiíilitar o t uballio do votação o redacção
Inal na Camará, mas o soa conhecimento
,'icou reservado1 ao S MI -i.do, e >;no so vê do
u l t i m o parecei da Commissão dos Vinte o
Um.
Proponho quo ao art. 503 accrese.mto-se:
§ 6." 08 OONFINANTEÍ5 SÃO O M K K I A D O S A COXO R R L R ( o.M A SUA P A U T K PROPORCIONA T, NAS

DI-:SPJ-;/,AS DK coNsTitucçÃo E CONSERVAÇÃO
DAS l A P A O E . N S D I V I S j R I A S I I . )S RKSPUOTI VOS
;KK.\OS UiiJSANOS Oli A(nilCor,AS.
A I ) M l M S T I ! A i ; . \ o l > 0 CO

Arls. 0 10 a O tC,
V' i n ú t i l , si não iiiconve- áonte, esta K;'C.,-ão
cuja epigra,pho — Atliiunistruç^n do i-nnilo,,,1.1,1,
pur si s6, demjns5ra defeitos. «
O condomínio é uma Situação da ivto do
más consequências, cuja cessa eáo o direito
devo e costuma l a c i l i t a r .
Pódo-se a d m i n i s t r a r a cousi commum;
não, porém, o próprio condomínio.
Mas o esioncial é que a razão expressa, no
a r t . 040 para a a d m i n i s t r a r ã o da cousa, não
a j u s t i f i c a . Kisa razão õ. como a.lli si- \ è , c
imposs bilidatle do uso e y/>s/i cm foi.innmi.
Ora. eísa impossibilidade deve conduzir,
não il administração, mas sim á divisão, quo
os condóminos serão os primeiros a desejar
e promover, já facilitada piilo art. 031.
Si não for pjssivol, ou não convier a,os
donos, o uso e goso em c o m m u m e a rnisa
for divizivel, o '"melhor r, -médio (o mais natural) será a divisão, acco^ivel a qualquer.
Si, pjivin, Io r indivisível a cousa, ou não
uàli.iavol quaii Io d i v i d i d a , o remédio so acha
ministrado polo art. 037.
Tudo ostá, )i irtanto, providenciado, sem
necessidade da, so.ce.ão II, cujos textos ou são
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jnutois, ou antagónicos com os bons princí- TK 1'AZER AO C A N C E L L A M E N T O DA I N S C R I P e Ã O
pios anteriores.
DA S E R V I D Ã O , NOS CASOS S E I K J I N T U S !
li, note-se, devo so tratar, segundo a epiAri. 710
rapho, somente da administração, lintreTambém esto é confuso o obscuro. Prouito, cogitam os artigos da venda ou
l ugiiol!
ponho que fique assim redigido:
IÍXT1NCTAS AS SERVIDÕES POR" A U I T J M DOS
Penso que o mais que ahi se dispõe, ou
ilccorre do art. 040, ou representa medidas MODOS R I T K R I D O S NO A R T I G O A N t I Í R I O R , O
i|iie devem depender ovcliisivamento das DONO D O P l i l i D I O S K l i V I l i N T K TERÁ O D l l í l ITO
convenções particulares, das combinações DE PRO,M(IVI:Ro CANCKM,AMUNTO DAS HI:SPI>
CTIVAS lNSCKIPeõl-:S, M K D I A N T K A E X I I I
euiitractuaes das próprias partes.
DO TITULO C O M P R O I 1 A T O K I O DA KXTINC(.'ÃO.
Na pratica podem pioduzir parturbacÕcs
os textos criticados.
DIREITOS R I v V K S ]>K G A R A N T I A
Proponho:
AH. 7o'/, n. ///
SOPPRIMA-SK A SLCeAO I! COM 1 ' R I O I I K N S I VA
I.OS ARTS. 0-10 A 040
DAS SIÍRVJDÕKS

Ari. 703

Supérfluo, omisso e obscuro o disposto
nos to artigo.
Não 6 verdade quo as servidões não apparontej se estabeleçam por m:io da inscripcão ;
\ assim como não é verdade, como parece
í so d e d u z i r do artigo, quo só tis não apparentes estejam subordinadas á inscripção.
As servidões Imlas, apparontes ou não apI parentes, estabelecem-se por meio do um
\lilulo ; o ambas estão sujeitas á insi-ripção.
A inscripção sorve para dar vida j u r i d i e \
l e effoit.os logaos a i titnlo jiri^^rixlmilo. Mesmo a servidão adquirida por pruscripçáo.
l isto e, pelo decurso de tempo, que em sua
"rigom não tem t i t u l o material, tel-o-ha
|com a sontenç,'. quo j u l g a r consumiu ,do a
|iisuca])ião, como é expresso no art. 704.
Uma voz que o art. OS1 já est ituiu a
l regra geral do quo — todos os ónus reacs,
[inclusive TODAS as sorvidõ.w (art. 071', n . 1 1 )
se adquirem depois da inscripção '/»s ruslí^cíiuos tittilon,ft supérfluo e oscusail') repetir,
JcoiTio_faz o art. 703, essa mesma regra em
Imolação ás servidões e com a omissão incono que apontamos. Conseguiu temeu te,
pasta o art. 081 e:—SUI-PKIMA-.SU o AIIT. 703.

Ahi se considera vencida, a d i v i d a pela
impontualidade no- pagamento, das prestaç'o"fts.
E'já do nosso direito o boa medida.
K' liem du vor-sc quo taes prestações comproiiondom também os ju 'os ^quando csjcs
devem ser pagos isoladamente em prestações
ou conjunct'<m3nto com as prestações de capit ,1.
Entretanto, temos visto, demandas di3c u t i n l o o julgados vácillando si taos prestações são unicamente do capital ou também
de juros ! Acho que nonhuin inconvoniento
haverá, ao contrario, sorti vantaj 1*0, tornar bem claro o principio com a seguinte
( emenda :
AO N. III DO A R T . 707, D E P O I S OA P A L A V R A :
«PRUSTAÇÕHS» ACCRICSCENTE-SE:-^- DM C A I ' 1 ' I ' M :

ou DE .untos.
Capítulo X — Da Anlicltresc

OÍIercic; á Camará um"1, omonda, tarnlieni
subscripia polo Sr. A d o l p h o (lordo, propphdd
i | i i e se lacult;;,s:e ao devedor, ou a q u a l q u e r
ilos seus credores, p igar integralmente a divida garantida por antichrose; licanjo oxtincta esta.
O meu i n t u i t o foi e v i t a r a seguinte anomalia, quo so observa, ao menos no meu listado.
li m regra, vencidas as hypotheeas da Ias
aos BaiJCO* de Credito l!o;il. estes — usando
do direito outorgado pelo S -" do art. 311 do
regulamento hyput.heoario do X de maio do
Art. 714
l SOO — convertem o sequestro cru antichrese,
q u a n d o o devedor não lhos podo pagar, e
• rl lív idonternonte está mal redigido, até entram n a posso do immovol para o adi
nistrar até o pagamento da divida. Acoil°smo sob o ponto de vista grammatical.
teca, porém, muitas vezos, que — embora
Proponho a redacção soguint >:
pequena a, d i v i d a — - o banco, para proteger
D NO I)0
° °
PRÉDIO ST2RVIKNTB PODERÁ OliRI- o devedor o do accordo comeste, age do
EM juízo o DONO DO PJIEDIO DOMINANTK modo a demorar o.normomonle a oxUmvao
da divida, sem Jossar o devedor. K a.ssim
nu guAT.guuTi OPPOSIOÃO QUE
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evita que segundos credores hypothecario!
executem o immovel. cx-vi do art. 343
E quando esses segundos credores propõem
se pagar o banco para libertar o immovel da
antichrese que olista a execução, recusa-se o
banco a receber; e os tribunaes lho têrr
dado razão para assim proceder. Não mo
parece procedente esse modo de entender.
Desde que a divida está vencida, a qualquer
ê liei to pagal-a.
Mas a jurisprudência tem sido essa. Ta!
situação cumpre evitar por disposição clara, á
semelhança do que se faz com as hypotheivis
segundo o art. 819 do actual projecto. Por
isso, e até uniformizando o direito, eu proponho a emenda, agora mais claramentL
redigida, para que a sabedoria do Senado
examine o caso :
AO CAPITULO
SCENTE-SE UM:

X,

DA ANTICHRESE,

ACCRE

Art. Ao devedor, ou a qualquer dos seus
credores, é licito pagar integralmente ao
credor hypothecario anterior a divida vencida
garo.ntida também por an-.ichrese; ficando,
então, extincta esta ultima.
DA IIYPOTIIECA

Art. 818
Peço a máxima attenção do Senado para
esto artigo, que diz : « Vencida a hypolheca
posterior reputa-se vencida a anterior, e o
segundo credor não poderá executar a hypolheca sem notificar judicialmente o primeiro. »

Si é má a redacção, péssima ó a substancia ; talvez o maior defeito deste projecto esteja nesse artigo, pelo perigo que
ello encerra, contrariando os mais elementares princípios do direito.
E' elle urna emenda do Sr. Adolpho Gordo,
adoptada pelo relator desta parte do projecto, Sr. Rivadavia Corrêa. Por occasião
da discussão no seio da Conimisfão dos
Vinte o Um, o Sr. conselheiro Andrade Figueira e eu impugnámos essa emenda.
Mostrei-lhe os inconvenientes, em discurso
que se vê no Diário do Congresso, de 3 de
abril andante, concordando com a censura
também íbita pelo Sr. Augusto de Freitas,
quando, em plena Camará, se discutiu o Código. Offereci então uma emenda, que ora
reproduzo, com as considerações que escrevi :
« Supprima-se, por ser uma innovavão
prejudicial' ao credito hypothecario e contraria, aos princípios do direito e á estabilidade o fitmeza dos contractos. — Azevedo
Marques. — Luiz Piza. »

Eu e outro collega, o Sr. L. Piza, propuo
nhainos, pois, <i .suppre.-ssão desse texto, quno projecto discutido na Camará tinha o
n. 820 e hoje 6 o 818.
Mas, não contentes com isso. propunha- j
mós mais o restabelecimento do nosso direito, que também 6 de todos os povos j
cultos, constante da seguinte emenda, que j
hoje seria adaptável ao art. 817 :
Accrescente-so o seguinte : « Paragraphoj
— Nesse caso não podem os credores por hy-\
poíhecas posteriores promover a ezecuçãol
sobre o immovel, antes de vencidas as pri-\
meiras. » (E' o principio salutar consignado j
no art. 84 do decreto de 23 de janeiro do j
1886, que já se entendia em vigor no regimen da lei hypothecaria .e 1864a (Laffayette,
Cousas, vol. 2°, § 273 e nota 8 ), expressa]
no direito romanj e nas mais adeantadas legislações estrangeiras.) — Azevedo Marques, j
— Luiz Piza. »

A maioria da Com missão dos Vinta e Um, j
ao elaborar o parocer para a votação, na
Camará, das emendas—tomando por norma
rejeitar todas as que affectissem as doutrinas do projecto—recusou essas ; declarando,
porém, que algumas oram dignas do consi-j
deração e que o Senado delias conheceria.
Seja-me concedido o amor próprio do j
uppôr que estas estão em tal caso.
Faço delias grande questão, porque estou i
:oavencido firmemente, e commigo os maio-j
rés jurisconsultos deste paiz, (aos quaos
tenho ouvido) que attendorn exclusivamente j
ao interesse publico.
Peço ao illustre relator desta pivrte, noj
Senado, a gentileza do meditar sobro as]
ninhas toscas palavras no discurso citado—
Diário do Congresso de 3 de abril—que ora|
/ranscrovo:
«Sr. Presidente, afinal chego a um ponto j
m que posso ter o prazer de concordar in-|
tei rã mente com o distincto representante ai
juom tenho a honra de responder. E' a cri-j
tica ao art. 820 do projecto, que diz:
( Vencida a hypothese posterior, reputa-se\
vencida a anterior, e o segundo credor não j
>oderá executar a hypotheca sem notificar ju-i
•iicialmente o primeiro.»

Eu penso que a Camará deve prestar j
nuita actenção a este ponto. Reputar ven:ida a hypotheca anterior polo facto do voniimento da posterior 6 um perigo de ordeu
ravissima para o credito hypothecario.
Esta disposição não é da Commissão ;
ima emenda do meu illustre patrício, o|
jr. Dr. Adolpho Gordo, que foi approvada
10 seio da Commissao contra alguns votos,,
nclusivo o meu.
Em discurso, que consta dos Annaos
Commissão, combati tal idéa, contra a qual
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também se levantou a voz competente d
illustre Sr. Andrade Figueira. A minh
opinião é, pois, conhecida nesse sentido ; e
embora eu respeite o voto da maioria d
Commissão, não posso deixar de declarar qu
so;i contrario ao principio, que considero pé
rigosissimo, do art. 820. Dosculpar-mo-ha
maioria da honrada Commissão.
Devo, porém, em nome da Commis.ião
deixar consignado expressamente qual o pcn
samento não só do autor da emenda, o Sr
Adolpho Gordo, que ora vejo aqui presente
como da maioria da Commissão. E' que
segundo credor hypothecario de divida ven
cida não fique privado de forçar o pri/
meiro a executar o immovel, mesmo quand
o prazo deste credor seja maior e não estoj,
Toncido.
Só o enunciado da questão deixa claro
absurdo da di ^posição.
Pretende-se com isto favorecer os de
vedores,facilitando-lhes as segundas hypothe
cãs. Mas esquecem que assim difficuitam a
primeiras hypothecas o, pjrtanto, causam
maior mal aos que necessitam do capital!..
Quem colloca seus capitães garantidos pó
hypotheca com prazos estipulados, certa
mente tem interesso e direito a que tae
prazos sejam respeitados. A contingiiiici;
para o credor sor obrigado a executar a hy
potheca antes do vencimento, quando, muita'
vezes, não lho convém ou não pôde fazel-o
enfraquece o instituto da hypotheca, do qua
fugirão capitães em prejuízo de quem dolles
carecer.
E' certo que o artigo procura attenuar os
seus máos elfeitos, prohibindo ao segundo
credor executar a sua hypotheca antes de
notificar em juízo pessoalment-j o primeiro
credor, para que este o faça por si o promova
a venda do immovel.
E, por iss), dizem os propugnadores da
emenda, não haverá prejuízo algum para o
primeiro credor, pois quo, além do direito do
executar o immovel, dirigindo o processo da
venda, terá ainda o do se pagar com preferencia sobre os outros credores. Mesmo
•'ixsira, grande é o inconveniente.
Quem colloca os seus capitão por prazo
determinado conta comossa situação durante
tal tempo. Do reponte, antes do vencimento,
Recebo notificação para vir executar o
immovel,
porque assim quizeram o devedor
0
um segundo credor !! E' escusado comSi o primeiro credor não attonder á noti«caçao c obstinar-se em acudir a ella, não
'luerendo promover a execução ? Neste caso,
Poderá o segundo credor eaçjkoutar f Parece
lue sim.
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Mas, qual o prazo que tem o primeiro
para acudir á notificação ? O projecto não
marcou ; e, pois, ficará dependente do arbítrio do jiiiz.
Si o juiz determinar pequeno prazo, ha de
o primeiro credor reclamar ; si for grande,
reclamará o segundo. E sempre surgirão
diíficuldades em prejuízo do credito hypothecario !
E' tudo isso contrario á índole da hypotheca .
Em todas as legislações se tem procurado
dar ao primeiro credor todas as garantias
em biiiioiicio dos próprios devedores. Quanto
maiores garantias e tranquillidade encontrar
o capital, mais facilmente se prestará ás
necassidades dos proprietários.
p art. 820 vem, pois, não só alterar o direito, no que tem do mais elementar, como
acarretar a incerteza e instabilidade dos contractos e do creditj hypothecario.
O SR. SERZUDELLO CORRÊA—Apoiado.
O SR. MAYRINK—Annullará, esse credito.
O SR. AZEVEDO MARQUES—Principalmente
no nosso paiz, que tanto delle precisa ; principalmente quanto aos bancos de credito
real, que por sua natureza fazem omprostimos a longos prazos...
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO—Si o devedor
pagar ? Elle tem o direito de pagar quando
quizer, até no dia immediato ao do contracto.
O SR. AUGUSTO DE FREITAS ^ O devedor
tem esse direito ? ! Penso que não.
O SR. AZEVEDO MARQUES — Evidentemente, não tem ssmolhante direito, salvo
quando ha, no contracto, clausula expressa
facultando-lhe solver a obrigação antes do
vencimento.
O devedor é obrigado, • como o credor, a
respeitar o prazo cio contracto.E. tanto assim,
que a Coinmissão julgou conveniente'eliminar ou rejeitar o art. 960 do projecto do Gorerno, que dizia:
«Qualquer que yja o prazo estipulado no
ontroelo da hypotheca, o devedor pôde rénil-a passados seis annos, contados da data
contracto.»

O principio verdadeiro e conveniente,
osde o direito romano, é o consagrado na
ossa legislação, decreto do 23 do janeiro de
886, art. 84:— « Não podem os credores por
ypothecas posteriores promover a execução
obre o immovel antes de vencidas as priteiras. » — Já Laíayetto,
Dir. das Cousas,
ol. 2°, § 273, e nota 8a, ontendia assim no
omiaio da lei hypothecaria de 1864, apezar
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de não consignar ella expressamente o principio que mais tardo, om 18rG, foi esculpido
tão claramente no nosso direito.
K o humilde orador teve occasião do sustentar que está om vigor no regimen da
a c u i l l e i de 1890. (REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA. Vil 7°, pag. 97.)
Apresentarei, pois, com a devida v é n i a ,
uma emenda nesso sentido, para que, si a
iilustre Commissão não qni/er voltar ati ás,
seja pelo Senado apreciada a questão. »
Nutro esperanças do quo o Senado tomará
o melhor alvitro attcndendo ás referidas
emendas, om bem dos cré litos do nosso direito privado. O projecto anterior confirmava, o principio que acabamos do defender
dispondo no art. 957: «na bypatheea /io*ierior não pôde, ser csli/nilailo prazo que ter•iitind a n! e s iln veneiiiie.idn da milerior. »
Poderá sor isto um cerceamento ao direito
do contrai!t ir, porque impedi» uma convenção licita, mas, o quo bom podo sor proliibido, como fazia o art. 81 do decreto do
1886, é qiíe os segundos credores h y p o t h e carios promovam a sua oçxocução antes de
vencidas as primeiras hypothocas.
AUDITIVOS AO CAPITULO DAS 1IVPOTIIECAS

O projecto não consignou o salutar principio de ser licito ao devedor ou á sua, mnllier, aos ascendentes o descendentes remir
ou dar (•'Miçador aos bens. (Kog. l(i'J A, do
19 de janeiro, art. 14 S 3".)
Entretanto, trata da remissão pelos credores posteriore;, no art. 819.
Nem só diga que é do processo a, matéria
da remissão. Ao contrario, dar o d i r e i t o do
remissão o o modo do opjral-a é objecto de
rogra viaiarial o nunca p f o e - s s i t a l . Além
disso, eu continuo a, sustou MU' qno a lei hypotliooaria, c mi i a de falloncias, é quasi
toda de procos-io, mas èspeiialissimo, tão intimamente ligado ao direito substantivo,
que devo cabirá competência do Congresso
Nacional. (Revista de Jurisprudência, vol 12,
pag. 19;).)
, .Deixar o processo hypothecario aos Estados
não podia ter sido o pensamento constituinte,
si interpretarmos racionalmente o texto
constitucional, como fiz na Reoista supra
citada.
Por isso, penso quo o Código Civil devo
estatuir certos princípios, como jã foz, e
muito bom, uo art. 830, que a alguns e:piritos se aíHguram como de processo, masque
orn verdade são regras de direito material
quando se trata de kypotheca. li' Q meio de
un'/ormi:ar a marcha do direito hypothoc a r i o que, afljml, diz respeito ao creditopublico da Nação, quo não devo ficar á morcj
das rariit.iiins. dos processos ostaduaes.

O estrangeiro que pousar om trazer osj
seus capitães para o Brazil (de que tanto
precisamos) indagará apenas da lei hypo-j
thecaria cm geral o não irá estudar os pro-j
cossos ostaduaes. E' o que se observa agora. .
Por iss-o, julgo indispensável estabelecer ao j
monos alguma coisa do mais essencial,}
razão pela qual me limito a propor os seguintes addifiivos:
- DEPOIS DO ART. 83•), ACCRESCENTEM-SF, OSJ
SEGUINTES P.\RA'5RAPIIOS, NA ORDEM DA COL-]
LOCAÇÃO QUE FOR CONVENIENTE:

E' licito, não só ao devedor, mas lam-\
bem no seu cônjuge, ans seus ascendentes e\
descendentes remir nu dar lançador a todos]
ou a idtjuns tios bens penhorados, tdc á as-\
ira ilo aalo da arrenmltição "'« tia j
iidjutheação, sem necessidade de citação previu]
do cré lor.
l'ar a isso c preciso qin; cx
preço igual ao da arrematação ou ailjudi-\
Cação.

^. A venda do immOVel hypolhecada f a r - \
se-ha em hasta publica, para a qual servirá]
d f. base o preço que for fixado por avali-l
tição feita por peritos nomeados a aprazi-]
mento tias parles, cano estas não te n liam \
no contracto da hypolheca estimado preço\
para isso. Em falta de licitantes que
fereeam pelo manos essa preço, será o
movei i mm cd latamente vendido em leilá
quem mais offcrecer.
S. -Io credor hypolltecario è licito con-i
correr à hasta publico, como qualquer
diante, ou requerer a adjudicação dos bens
pelo preço da aealicçno, si não liouoer liei—
laules.
K assim oxtinguir-sc-hã.o as trcs"i)ra( 0 'anJ
acliuacM do ollouos negativos. O próprio]
Sr. Andrade Figueira, tão cioso do direitoj
velho, acha quo basta uma só pra<;a. «E'J
domais essa multiplicidade de praça, dissoj
ollo. Desde qno o objecto tem de ir á praça,]
polo maior lanço offorecido, ninguém con-j
corre á primeira praça... Os arrematantes]
sérios são logrados com esses successivoaj
adiamentos, com esses successivos ed-itaes. que\
consomem 50 ou 60 dias., e a consequência^
è que o circulo dos arrematantes, que já i
limitado no paiz, sobretudo no interior, dimi-\
nue extraordinariamente.»
Com estas palavras do Sr. conselheirol
Andrade Figueira estamos do pleno accordo.J
Com as medidas quo propomos licaria.j
além disso, evitado quo algum listado se
lembr.isso de estabaiecor (embor.ii nulla-1
mente) a adjudicação forçada, por mais dei
uma vê/, ensaiada ultimamente ; ficaria esJ
tendida a tudas as liypolhocas a providencial
da estimação do valor do i i i i m o v r l , lbit;vl

pelas próprias partos, o quo actualmenta se
dá orii relação aos bancos de cve.dit > real. límf i m , f i c a r i a m assegura Ias curtis mo lidas
que concorrem para firmeza o oíllcacia do
credito imrnoliiliario, á Siniielhanca do quo
jã foz o p ojccto no art. 1.779. Quanto
maior Io r a garantia legal om favor do i
credores de primeira hypothoca. tanto melhor para os próprios necessitad is .lê, capitães, listes a l l l u i r ã o mais facilmcnt-, cm
beneficio do paiz, conv.ndo não esquecor o
disposto no arí. K!, n. IV da Lei Preliminar.

cessão, o domínio e posse da herança transmittem-se DESDE LOGO aos herdeiros legitimas ou,
lestamenlarios.» Não depende, poisi da posse
efibctiva, cjmo para a sunoossão provisória.
Ora. isso não se dá em relação aos ausentes, nem ó olloito da successão provisória,
pois o ari. lisíl expressamente dispõe que,
apparecendo o .visentf!, ou jirovada a sua
existência,cessam as vantagens da sucoossão.
I/),_'o, na > se transmitte aos successo/es
do ausente o dom.nio c posso como aos succossoro do morta. Portanto, a succossão do
quo se deve tratar neste livro é somente a
tio morto e não a do ausente.
Art. 8-12
\ cxiJivssao - t i t u l n » aqui i.ein por lim e.x- A l é m ii isso gravo defeito do art, go, vemos
p r i m i r , som d u v i d a , , o iirintei.ro l rascado t/a um oir-ro.
li'escusado di/.er o quo alii se, escreveu,
qiçriptvra do liypo';hec.a,. Mas c-inlioço duv i i l a s a re-])eiiiO. que, na pratica h a ) surgido, desde q u e n * a r t . l.õse se diz tudo o melhor,
Nes~0 capii,nlo-V«í.- ijisposiçfms i/nraes — o
jii tendo visto um Tribuna,! deci .ir quo ti(,u.lo
cambem ('• a ceriitl-tn da escriptura è admft- prime.ro a r t i g o devia sor o \w\,:\;<Á l.WJ, qu^
t i r como va : idas a inseri peão e a pxecuçlo ó o primeiro principio geral no assumpto.
mediante simples cor'.idão H Acho, ]i,>r isso. Proponho:
conveniente tornar mais claro e l i v r . i de
S i ; i ' P R I M A - S E O AHT. 1.575 E, EM SEU L O C A R ,
duvidis osso ponto, t a n t o mais quo, e/u ri- COLLOQUE-SE O ART. I.níjií'.
gor, Ululo significa a causa jurídica que jus
ti/ica o direito.
Ari. 1,577
SuilSTlTUA-Si; A P A L A V R A «TITULO» i ' K I . A S
Neste a.rtigo ropoto-se o principio dtf
SKlíl 'I.NTKS: rlUMKIRO T l ; , \ S t , A l ) < ) DA KSCIUa r t . 1.582, s-m necessidade. Realmente,
PTUKA.

para que dizer «morrendo a pessoa sem tes~
lamento, transwitto-se a herança a seus herdeiros legitimas», (piando o art. 1.58JÍ, que
Ari. Í.Utíl
levosepo p r i m e i r o , dix. claramente «aborta a
x
impressos olllciaes, qiu; tomos visí.o, Miivessâo, o domínio o posse transmittem-so
No
do ProJDCso l a l t a m . a s u l t i m a s palavras (lesto desde logo aos ln-rdoiros legítimos o testamentarios.» '![ Oiurosim, .pai-a. que acc.-esartigo — foro civ-:l.
ceutar :
«coi:iti-:ii\ o u i r o t.-uito q u a n t o aos
SIICT;I-:SSÃO
b,'iis não CQmprehendidoa no tosta.monto »! K
cimi a aggravaiito do emprog.i do verbo
Kenrrer.i, li', pois, i n ú t i l osso ari.igo o mal
Esto artigo, copiando o arl. l .7 1 0 da Nova redigido.
Consolidação do Carlos de Carvalho, diz quo
S U I ' P I ! I M A - S E O ART. l .577.
pela morte «ou i>m,o E S T A D E L K C I M K N T O DA
DA SOCII-;D \ hl-l

,sl:cCi;SSÂO l - U O V I S O K I A hO A C S E N T E » O patlí-

monio passa, como universalidade, aos herdeiros.
J
Não nor! pároco cabível nem verdadeiro
contemplar ahi a anccessão provisória. C. de
Carvalho compilava, tudo quo havia suhre
successão o, por isso, creio ou, assim orgai lixou o sou artigo, citando logo abaixo o
decreto do 1859. O Código, porém, já tratou
om logar espacial — DOS AUSENTES — c. até
dispoz cousa diversa, d i z e n d o : «Art. 482
DEPOIS DE EMPOSSADOS DOS l i E N S , OS SUCCOSSO-

res provisórios ficarão representando o
ausente.»
O principio capital ein matéria da successão, do quo cogita esto livro do Projecto,
ostá expresso no art. 1.58^: «Aberta a suc-

Arl s. l .578'e.l .57!)

*
São confusos comparados a outros, e superlluos om sua maior parte.
O 1.578 o a p r i m e i r a parto do 1.579,ro-,
petom, outra voz, o principio do art. 1.582,
quo propu/.omos para sor o primeiro do capitulo.
A segunda parto do 1.579 contam regra
importante e nova, pelo que ó aproveitável.
Ha, pois, nesse capitulo corta desordem o
um amontoado i n ú t i l de um mosmo principio repetido por diversos modos. O verdadeiro é supprimir também os arts. 1.578 c
1.579.
iim logar dellcs, collocar-so-ba a 2a parto
do 1.579. Proponho:
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Substituam-se os arts. 1.578 e 1.579 polo
seguinte:
Art.
QUEM TIVER HERDEIROS NECESSASARIOS, SÓ PODERÁ DISPOR, EM TESTAMENTO, DA
METADE DO SEU PATRIMÓNIO.
CAPITULO II

nullo, porque aquillo que pertence a alguém
não pôde ser por este adquirido segunda vez.»
Assim tambom dispõe o Dig. Liv. 30. frag.
41 § 2°.
Sou de opinião, por_ não ver vantagem
alguma nessa disposição, que : — SEJA SUPPRIMIDO O ART. 1.685.

DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA

Art. í.686

Não ha necessidade desta subdivisão em
novo capitulo, nem dessa nova epigraphe.
Tudo quanto ahi se vê no art. 1.584 e seus
paragraphos constituo disposições gcraes.
Proponho, pois, que esse art. 1.584 fique
fazendo parto do capitulo I.

E' má a redacção. A phrase «somente em
parte» parece ahi referir-se á cousa legada ;
quando a verdade é que refere-se a — pertence ao testador.
Além disso, ahi se confirma o mau principio, cuja eliminação acabamos do propor
no artigo anterior. Redija-se, pois, assim :

SUPPRIMAM-SE AS PALAVRAS: «CAPITULO II
E DA TRANSMISSÃO DA HERANÇA.»
—Si A COUSA LKGADA PERTENCER SOMENTE EM
—O CAPITULO III—DA ACCEITAÇÃO E RE- PARTE AO TESTADOR, O LEGADO SÓ TERÁ VANUNCIA DA HERANÇA PASSARÁ A SER II.
LIDADE EM RELAÇÃO A ESSA PARTE.

Do Sr. António Eulalio Monteiro
CAPITULO V
DO REGIMEN DOTAL
SECÇÃO I

Constituição do dote
DOS LEGADOS

Art. i.685
Neste artigo o projecto adopta o principio
—dos códigos italiano, art. 838, portuguez,
art. 1.803, hespanhol, 863, c venezuelano—
de ser valido o legado de cousa pertencente
ao herdeiro ou ao legatário.
Não me parece feliz a consagração desse
extravagante procoitu. Pois, assim como o
artigo anterior, 1.684, declara nullo o legado
de cousa alheia, deveria o projecto proceder
em relação ás cousas pertencentes ao herdeiro
ou ao legatário, porqu : alheias são. Desde
que não pertencem ao testador, são alheias.
Para que manter oásas subtilezas que os
tempos modernos não comportam ? Assim
como o projecto em boa hora abandonou a
theoria romana.pela qual era valido o legado
de cousa alheia si o testador sabia que o
era (!), eliminemos do nosso Código, como já
fizeram outros códigos, a disposição do artigo 1.685.
E esta ultima referida disposição nem ê
sanccionada pelo direito romano. Assim a
Instituía de Justiniano, Liv. 2°, Tit. 20, S 10,
diz '. «Sed si rem legatar-ii quis ci legaveril
inwtile est legatum : guia quod proprium est
ipstus, amplius cjus fieri non potest», cuja
traducção 6 : «O legado que wn testador fizer
a alguém de cousa que a esteja pertença, será

DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS
Art. í.805

Dizer que «a herança responde pelo pagamento das dividas do fallecido » 6 dar Jogar
a duvidas que já tom apparociilo. Temos
vistosustentar-so quo os credores do morto
têm privilegio sobro os bons do espolio como
si tivessem direito real! E' um erro, não ha
duvida. Não é a herança que responde pelas
dividas. São os successures do morto, embora dentro das forças dos bens deixados
pelo dovolor. Incontestavelmente, o primitivo projecto do Sr. Clovis er.i muito mais
claro, completo o conveniente a esto respeito, no seu art. 1.958, cuja adopção ou
proponho.
SUBSTITUA-SE O ART. 1.805 PELO SEGUINTE I

Os successores ficam pessoalmente obrigados
ale a importância do* seus quinhões, para
com os credores do espolio, sem prejuízo das
acções que a estes compelem contra toda a
successão cmquanlo indivisa e sobro os bens
que ^estiverem gra-ondos por ónus reac.t.
S. Paulo, 17 de abril do 1902.

J. M. DÊ AZEVEDO
Advogado.

Além disso deve attonder-se que,pelo facto
de haver o noivo constituído dote á noiva,
não ficará prejudicado o regimen dotal, segundo a lei romana que só confere o privilegio ás mulheres (L. 2°, Dig. L.3°, tit 3«) :
« Favor dotis : Reipublicae interest mulie -os dotes salvas habere, propter quaa
nubere possunt.»
Nota 8 a ) «Dos, est pecunia marito,
nuptiarum causa, data, vel dieta, TO! promissa. »
Proponho, portanto, a seguinte redacção :
Art. 285. O dote pôde sor constituido :
I Pelo noivo.
II Pola própria noiva.
III Pelos pais dos noivos.
IV Poios aros dos noivos e por terceiros.

Art. 285. O dute podo ser constituído :
I Pela própria noiva.
II Pelo pai, pela mãi, ou por ambos.
III Pelos avós, e por terceiros.
Não_ parece clara a redacção do art. 285,
pois não ha razão alguma para quo o noivo
não possa dotar a noiva, desde que em
clausula expressa do pacto antenupcial se
faça indicação especificada do regimen dotal
o a estimação dos bens que constituem o
dote com expressa declaração de ficarem
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1902.—
sujeitos a este regimen.
António Eulalio Monteiro.

Do Sr. Nogueira Itagyba
Sou dos quo pensam que a elaboração do dade do salientar algumas modificações que
Código Civil do um paiz policiado é obra julgo indispensáveis pai'a quo o Código Civil
q u e deve reflectir f.anto quanto possível a Brazileiro seja um reflexo do sentimento
indolo, o seni-imento j u r í d i c o e as aspirações naeion i.l e não uma muralha ao progresso o
do povo, cristalizados, purificador no c a d i n h o ovolih.-ãi) d i no-ts i direito.
de seus juristas.
Farei apenas observações porfunctorias
Hm livro q u o está a sabir do prelo (.\ sobre uma otl outra dispus cã > quo entenda
1'o.t.tu, manutenção <lc, <lircil<>$, pag. 74) es- merecer "mondas ou alterações.
crevi: «Um legislador quo assumo o onoivso _ O art. 18 da Parte Geral deve ser manencargo de codificar as instituições e direitos tido em sua p l e n i t u d e ; porquanto a faculcivis do um povo deve tomar a mediu gorai dade que o art. 2'} do projc.-to Hevilaqua
das opiniões jurídicas o da .jurisprudência, concedia ás pesso:is de direito publico estranauscultando sempre os costumes, a Índole o o geiras para adquirirem immoveis no Hra/il
sentimento jurídico desse pjvo, para daht, importaria na, renuncia do um direito, quo
lirmand > a doutrina genérica, erigil-a em jamais devesamos alienar sem quebra do
postulados que os artigos do Código repre- nossos sentimentos cívicos e de nossa própria
sentem, como a imagem roal do todos aquclles independência.
ÍOquisitos unificados nos sentimentos juríSubscrevo neste ponto as palavras padicos do codificador.» Eu me releria justa- trióticas do illustr.ido Dr. Azevedo Marques,
mente ao Projecto de Código Civil do Sr. Ur. còitimentando o disposto
daqudlle artigo o o
Clovis liovilaqua, na parte relativa ao insti- parecer do ]>recla.ro D; 1 . Duai'te de Azevedo
tuto possessorio. Do lado a nIhilidáde Jud- ( Trabalhos sobra o Projecto do Código Civil
aica dooscriptor dcstis linhas, entendo to- Brazileiro, vol. 3°, pag. 37).
daviaque, ornobrazileiro, como cultor acero ari,. l 10 deve, sulfcer a seguiu to emenda:
rimo,embora obscuro, do direito, devo eniitt r
li m vez do exigir-se a transi-npgíto íltis inminha opinião pessoal sobro o futuro Cjdigo
do meu paiz. Estou certo do quo, si todos os strumentosparticulares*no registro publico,
prescreva-se o roconbecimento das firmas
magistrados, advogados, pessoas do foro e dos
contractantes e, das testemunhas por
outros profissionaes diplomados assim proce- taliellião,
estabelecendo assim autenticidade
dessem, o Código Civil sairia oscoima to in- rigorosa,incontrastavel,
som o inconveniente
dubitavelmente dos muitos simõos quo o de croar embaraços o liisprmdio
ás partes inafeam e bem s.; approxiinaiáa dos desejoso teressadas.
sentimentos jurídicos da NaçSo pensante.
O art. 146 devo sor redigido por esta
Mas a inércia e carência do estimulo tudo forma:
« A p r o v a exclusiva por testemunhas,
atropliiam em nosso pai/,.
fora dos casjs exceptuados, só 6 admissível
Esquecendo por um momento a grand • nos
cujj valo i- não exceder a um
admiração que voto ás luzes o talentos contocontractos
do réis».
comprovados de alguns dos eminentes
No art. 15S, [I, emendo-se:
membros da Commissào Especial Revisora
do Projecto Beviláqua, chamada dos l ,
« I I . De acto praticado sem assistência do
como os insignes Soabra, Sylvio Homero, tutor ou curador que nollo deveria intervir.»
Auizio de Abreu, Azevedo Marques e Alf/edo
p art. 176, l, dev.i ser corregido, suppriPinto, não posso deixar de periilhaj a justa mindo-se \\ phraso flnal—« ainda que ordecensura que se tem feito á redacção o vor- nado por juiz incompetente»—porque a cinaculidade do Projecto revisto o já appro- tação ordenada por juiz incompetente é um
acto nu Io, e, comot:U, não pôde extinguir
vado pela Camará Federal.
A incorrecção de linguagem do futuro Có- item bréar direitos. Ensina Pimenta liuono
digo c.slá v i s í v e l em gra>ido parte de seus (Formalidades do Proc. Civil, pag. 3) que «aS
arligos. Entretanto, pornnUo-me a liber- lê.s constitutivas daa formulas ou condn.-m•>/,
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esssnciass dos actos, que olla-i insii'.u)m 011 I Divergente do pansir do illugtre Sr. Coelho
regulam, devem tampm ser religiòsamenta l Rodrigues, que iià > considera o casamento
observ idas, pMs que aliás tass acios p :.'- contracto, nem acto religioso, nem acto civil,
dam o c ir.ujter leg \1, o tornam-se nonhuns, mas um facto jurídico necessário á conseristo é, não têm existência anta a fico da vação da expede (Trabalhos da Commissão
lei.» Não esqueçamos o velho brocardo— Especial, • voí. J)° pag. 25), segue-se que a
nulla major nullita; invenire potes, quam douta Commissão não podia esposar as idóas
illa quce resultal ex defeclu potesla>-~s. Demais, do ox-senador piauhyoiise.
a disposição referida ó contradictoria cjm
Admittindo o casamento como uma soa do art. 179.
cieda/le conjugal, com attributos de verdaOu uma ou outra deve dosappareeer.
deiro contracto civil, por cohsrencia o colliAo art.182, § 6°, XI, diga-se: «contando-se g.ição do principiou, deveriam os insignes
o praso do vencimento d) contracto, da legisladores attingir a mota divisada, em
decisão final do proeossj, ou da revogação suas derradeiras consequências.
do mandato.»
Não podiam estacar deante o barreiro loA redacção do art. 187, X I , é imperfeita l vantado" pelos missionários do enferrujado
e confusa.Prefiro o enunciado do art. 7, § 7°, iHii-nitn
i v i n n o e(!•>da inípnriMfvvm
l direitor i divino
in:roducç"io ,\<\
do /.atnoiiiccatechisdo decreto n. 181. do 24 de janeiro de 18.to. mo nas insiiituigõo. sociaos. Deveriam
A fórmula ostabjlecicU no art. 198 ó de- lembrar-so de que não estavam legislando
fectiva. Torna-so mais accoitivel a do para a geração dos sexagenários que já voart. 28 do docreío n. 181, addicio:iando-se zeam á beira do túmulo com olhos fitos nas
em principio: «Em nome da lei, eu, F. .ete
panas do purgatório pelo muito quo lhes
Devo ficar extincta a fórmula'canónica do accusarn ai consciências pelas brechas feitas
art. 27.
| conira os mandamentos religiosos; mas,
No art. 223 dove sor substituído o v. >ca- si m, quo preparavam um Codig"o Civil para
bulo honoru.bil-.da.de por—honra, o u p j r outro a actua! gor.içâo nova c, para todas as dos
oquipollenfce.
séculos pjrvindouros.
No art. 227 otnoívle-si!: «.V nulltdado do
O d.vorcio civil H I O ('• um espantalho,
casamento proooisar-s >ha por acç"io oivi
um Jobishomom que vá seintrometter
naria. Na acção de nitllidade será sempre ou no saio das famílias para estuporar polo
vido o representante do Ministério Publico.» terror aos conjures bem procedidos; elle
0 art. 246 deve ser as um redigi .o: «Pelo não vem affectar nem a dignidade nem
casamento a mulher adoptará o cognome do tão ponco oi sãos preecitos dos casaes ultramarido, tornanlo-so sua companheira c catholicos; elle penetrará sómonse como um
enérgico detergente, como um recurso exsaci t, etc.»
tromo para curar as maz dias de dons entes
Riflij/i-so o art. 2iS for esta forma: «A que
se detestam, do duas almas que se remulher não p i,lê só n autorização do mapcllem odiosamente. O divorcio não sj
rido:
coará n > lar santificado pelo amor e ami1 Praticar os mesmos actos etc.
zade, pela confiança o fidelidade dos esposos
II Alienar ou gravar otc.
IJUQ etornamimto se uniram pelo coração,
Modíflque-so o art. 255, VIII, para: «Pro- vinculados pala cadeia indissolúvel dos filhos,
por a acção do divorcio.»
som dependência da agua benta ou do roE' confusa a redacção do art. 203.
istro civil.
O art. 275, III, corrija-so: «Pelo divorcio.»
Km principio é o divorcio um mal. m'.s
Chegamos ao capitulo quo trata do deba- e um mal necessário, servindo de retido problema do divorcio.
médio a um mal maior, na expressão do
.Sou francamente pelo divorcio, com dis-Mf larnier.
ILIÇLO completa do v i n c u l o conjugal.
a m)ci'.s-;id,-i.il,' d" toleral-o nos cosúima.3
infelizmente o Dr. Clovis lievilaqua, como sociaos foi reconhecida pela própria igreja
anteriormento o Dr. Coelho Rodrigues, ola- desde os p r i m i t i v o s tempos, segundo o tostehorando a loi do casamento civil e o seu munho dê .S. Jeronymo na Vida da 8antã~FaJrYojectooo Código, não puderam dosvenci-- biola e os Tribunaus de Jerusalém. Alli se lô
l&arsedos pree.nceitospjrnicioáos daspita que a ausência prolongada,, a apostasia e
c.thjhca. A peregrina Commissão dos Vinte doença;, como a lepra, a epilepsia, ou o máo
e Um Deputados íoi aliás mais incongruente cheiro da bjcca ou do nariz, justificavam o
do que esses ,dous jurisconsultos.
divorcio, que a igreja, pronunciava apus a
singular de um exame, podendo
dnn •! r°f' ^70?lg^aph? ? ue » íl pNnmUsão formalidade
nun
ca r
IV
L I V I la ! ar
tepecíal
°
J""°
*™
« -s« l"u a " no o dia depois.
rioO DrniP
r°
'
/,
-'f
f
piojecto prediz que dia a.ruita o casa- «Todos os divórcios
dos soberanos franceses
como um contracto, embora com o ca- escreve o Ur. MonUu, requeridos sob .li ver-'
lacter de sociedade conjugal w. generís.
sós pretextos, que ella autorizou o consal
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sob os nomes de annullações, rapwHos
rupturas, desdo Carlos Magno ato I j i i z XI
c. Napoloão I, provam-no plenamente.» (Higiene dei Matrimonio, trad. do Dr. Garnior
pag. 143.)
Ora, o Papa actual condemna o divorcio
mas sancciona a separação do corpos ou
desquite, que importi em preconizar o con
cubinato obrigatório, visto que os cônjuge
separados não podem casar-se com a pessjf
dosna affeição o conveniência !
Perfilho a opinião do n.)tavol parlamenta
Dr. Anizio do Abreu, quando disse :
« O que constituo o casamento 1 O accordc
do duas vontades. Q lal o objectivo? A com
munhão de vidas. O matrimonio é um con
tracto social, in lividual e político, li' um
contracto sue génesis, especial, unici, ma:
qnom o fax ? O elemento quo constituo a
essência de todos os contractos, isto 6, a vou
tado. Si o casamento é, como qujr a lei, uu
accordo de vontades, está como tu.lp, sujeito
ao erro, está subordinado a condições e cir
cumstancias quo têm, fatalmente,d)exercei
influencia na sua continuidade. Não ha lei
não ha principio de moral que possa impedir
a dissolução da uma sociedade que mentiu a
seus fins.
A vantagem do divorcio es';á em não sor
uma lei de coacção. E' um i lei voluntária
C um rerned.o pira ser usado por quem
delle necessitar. O que nobilita, o que dignifica a instituição do casa nento não ó_ a l:i,
porque esta não gera o sentimento, não c.poa
o aflecto, não faz o casamento que é obr i do
amor, quo só existe eraqu uito o amor perdura, que desapparece quando o amor sã
extingue. A b;iso da estab;lid:ido da f - m i l i a
o tá no sentimento adeetivo, no amor, na
dignidade do indivíduo perante si G a sociedade.
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os que n, praticam aquelles que mais gritam

em favor da indissolubilidade do laço con-

Finalmente, através as arestas cambiantes
de seu grande talento, não pôde Leão XIII
encobrir que o divorcio foi usado desde eras
remotas entre os judeus, como revela o Deutoroiomio, de onde inocnlou-so nas próprias
pannas do Evangelho, segundo o testemunho
doS. Matheus (XXII, 2i-30;, do S. Marcos
('X, 11, 12) o S. Lucas (exceptâ fornicationis
causa, X[X, 9-ou... Nisi ob fornicationem,
V. 32).
Portanto, o próprio Christ), em sua do1 mt i castidade, permitia o divorcio no caso
grave o incurável do adultério.
Os boatos co itimporaneos quorcm ser mais
realistas do quo seu rei.
Mas o legislador brazileiro, elaborando o
nos» futuro Código Civil, deve encarar somente qu(3 codifica para um povo regido por
uma das mais libaiaos con s ti J u iço os políticas
do m mi Io, recebida de mãos ambas por uma
nação que exora o concurso das artes, das
scienc'as do progresso o da immigração dos
povos adeantados, som attender á sua multiplioidado do cronç ,so do cultos e á diversidade de seus costumes.
Ora, desde quo o po:o brazileiro acceitou
;almo o contente a separação da Ig/eja do
SstaJo e a soculai'ização dos cemitérios, com
-ímpia liberdade dos cultos, não é impertinente aflirmar-so que ello acolherá a instiuição do divorcio com a mesma respeitosa
sympathia.
Nem ha que receiar pola segurança dos
logmas da Igreja, porque o divorcio será
voluntário o não obrigatório, será um recurso
'xtremo para um mal quo sã tome irremeliavel por outros meies, será uma excepção
í não regra gora 1 .
Os cônjuges que attontarem antes para os
A lei não pude manter uma instituição que
:eus princípios de religião do que para as
se dissolveu.» (Trabalhos da Commissão dt>
lorrnas facultativas das leis civis, está vistu
Deputados, voí. 5" pag. 28).
Devemos convir quo,si a indissolubilidade no jamais pensarão om utilizar-se do uma
do cãs imento é um ideal, um systema/quo le.lida que repugno á moral e espirito do
a sanccione nas leis positivas se acha infeliz- u i seita. O divorcio com dissolução do
mente desmentido a c,id'\ passo pelos factos, inculonão será para quem o queira discrecionariamonte. como fazem suppor os seus
e, como bem diz Lauront em seus Principio
de Direito civil,o divorcio não ropipi1 o c.isa- adversários ; delle se aproveitará exclusivamonta aquelle a quem a lei facultal-o dentro
mento, somente consigna a sna ruptura.
O que faz o casamento santo ú a alfoição das limitações rigorosas estabelecidas.
Combater o divorcio civil importa om
que uno os esposos: podo dizer-se que elle
íifFocta a santidade do casamonti, quan Io o preconizar a concupis 'oncia luxuosa de Niódio substituo a alleição e o lar domestico nivo, importa em aforar o concubinato livre
t"! m iculado pelo crime'í (R. Formont, Ti-aitc dos cônjuges incompatíveis.
A mancebia introduzir-sa-ha forçosamente
du Divorce, pag. v!).
Kssas palavras são confirmadas por Léon cm nossos costumes, qual uma consequência
Donat, nas Leis e costumes republicanos, inevitável, fatal do desquito. Já abundam os
exemplos actuaes.
com espontaneidade digna d:) nota :
Duas proles illegitimas só formarão, ma«Onde é prohibido o divorcio existe até
culando
a pureza da primeira.
Certo ponto a polygamia, e são exactamente
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E' isto que desejam os padres ? E' a isto quo
aspira a seita catholiea, apostólica, romana,
confirmando a asserção de Donat 'í Creio quo
o christo desses homens não é o mosmo
Christo suppliciado no Calvário ; porque as
doutrinas pregadas polo Martyr do Golgoth:
investem contra esse attentado aos princi
pios da sua moral castíssima e;> organizacae
da família. Opino, portanto, qno o art. 33'
do projecto d i Commissão deve sor assiir
concebido :
« Dissolve-se a sociedade conjugal (ou
casamento):
I. Pela morte dt um dos cônjuges.
II. Pela nullidadedo casamento,
111. Pelo divorcio.-»
Supprima-so o paragrapho único.
Substitua-se a palavra—desquite—pela—
divorcio om todos os artigos seguintes.
Ao art. 334 accrescento-so esta disposição
« Na acção de divorcia, sempre que houve,}
filhos iftenores do casal, será ouvido o Minis
lerio Publico.-»
No n. V do are. 325 supprima-so a con
dicional—«si forem casados ha mais do doui
annos».
O art. 329 devora ser redigido poi1 este
moilo:
« A sentença do divorcio dissolve o casa
mento e faz cessar o regimen dos bens.
Paragrapho único. Decretado o divorcio,
o juiz inventariará e partilhará os bens do
casal em três partes, si houver filhos, cabendo
a, esles uma das partes e uma a cada um dos
cônjuges. Si não Jiouvcr filhos, far-se-ha a
partilha em duas parles iguncs.»
Quanto ás domais disposições, corollario
forçado do divorcij civil, adopto som oscrupulos ou as do projecto apresentado ao Senado Fed.Tal pelo Dr. Martinlio (larcoz, ou
mesmo as do Dr. Eriço Cjclho quo, corn
algumas alterações, teve parecer favorável
da Commissão respectiva da Camará Federal.
O n. VI do art. 434 deve sor alterado,
supprimindo-se a obsoleta exigência de
praça para arrondar os bons de raiz do orphãos.
E' preferível, mais fácil, menos dispendiosa
e mais curial a autorização judicial por
meio do alvará. O mesmo direi relativamente á disposição do n. Vil, bem corno
(intendo que o art. 43G podo sei- redigido
assim:
«Os bens de raiz do menor só podem sor
vendidos ou permutados, occorrendo necessidade indeclinável ou utilidade evidente em
hasta publica,
por mara
alvará judicial, p,
pré
ãfffrMf7 - ' ou rios
cedendo avahação
avaliação
masmne JuaicieR,
—* os
OKb»do
dos mesmos
e*™
m ambos

O a r t . 403deve ser formulado de sorte qno
sii defina a posse e não o possuidor.
E, adoptando o projecto a doutrina do
Yhoring.póilo definir -Aposse como o exercido
continuo, intencional e exclusivo do i,
direito. ( V i d o meu livro /l jios.w, §5"
O art. 500 deverá dispor:
« Adquiro-se a posso:
I. Pela apprehonsão da cousa ou polo
exercício de qualquer direito incorpóreo.
II. Pelo facto de d-spor da cousa ou de e.r.rcer o direito com animo de proprietário.
São accQÍtave's, com poqucnas corrigendas,
as demais disposições sobre o instituto possossorio.
Quanto á propriedade Hlleraria ongrinaldo-a com todas as garantias e adoroços inhorente a propriedade commum.
Repillo os argumonto.-i sophisticos com quo
ardilosos casuistas pretendem negar ao trabalho o oxliaustivo esforço íntellectual o
valor o o direito exclusivo, próprio, do utili/,al-o, de aprcçal-o o usiifrnil-o que cabe
ao autor do qualquer obra litteraria, scioutifica ou artística. A penna não pesa, é verdade, como a charrua ou o alvião; mas quem
a maneja tom tanto direito ao producto quo
por clía externa, corno o tom o lavrador
sobre o milhará! ou valado quo cavoucara.
Assim, o direito autoral não devo ficar
restricto ao tempo de 30 annos, corno se lê
no § l" do art. 655 do projecto ; devo gosar
a mesma extensão dominial quo o direito
de propriedade c o m m u m .
O prazo do art. 780 devo ser elevado a
dons ânuos, com a inscripção obrigatória
do titulo, quando a importância da. d i v i d a
exceder a cinco contas dê réis.
Ao art. 85.") accrosconte-se :
« Paragrapho único. O cancollamento da
inscripção da hypotheca podo sor feito também, em cada u n i dos casos do cxtincção,
mediante exhibição do quitação por escriptnra publica ou particular com a firma, do
t-rador, neste caso, reconhecida por of/icinl
publico.»
O art. 1.443 deve ser modificado om sua
ultima parto, permittindo-se o pagamento
do prémio do seguro, mosmo em caso de
suicídio, pelas valiosas razões quo expendi
em meu Traindo sobre seguros de vida, § 12.
Ao art. 1.474 accroscento-so :
« Paragrapho único. Em caso de morte ou4
"allencia do segurado, o prémio do seguro con-1
rahido em seu próprio nome ou á sua ordena
fica sujeito, como bem do acervo, ás dividas
oassivas.»
No art. 1,583 diga-so «transmitle-se a he~\
anca.. .»
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Ao art. 1.586, fim, accroscento-se «... continuando nolle a posse anterior até partilhas.»
Ao mesmo artigo addicione-so :
« S 4.° Ao cabeça de catai, ou ao inventa'
riante cabe usar dos interdictos possessorios
para garantir-se na posfe do cargo.
% 5." O herdeiro pôde também usar dos intardictos para conservação ou reintegração de
sua herança ou do direito hereditário.'»
Corrija-se o art. 1.621 por esta forma :
« FaUecondo o filho adoptivo sem descendência, o vivendo seus pães o o adoptante,
a sua herança parlilhar-se-ha igualmente entre
este e aquelles.»
Esta prescripção ô, mais justa o equitativa, não 6 mister provai-o.
E' defeituosa a redacção do art. 1.6H2.
Convenho com o preceito do art. 1.735 do
Projecto da Commissão. Sou contra a franca
e arbitraria liberdade de testar, sinão tanto
por motivo de ordem social, sobretudo om
razão da constituição da família. O facto do
nascimento investe os filhos no direito inalienável, inauíerivel, de herdarem pelo menos metade do património daquelles que lhos
deram existência.
Ao art. 1.785, accres:'cnto-so:
« Po.ragrapho único. Os bens de terceiros
tírrolailos no inventario lhes deverão ser en-

tregues, salvo havendo duvida quanto á sua
propriedade; caso em que o terceiro provará
seu direito summariamente no inventario, ou,
por acção ordinária não sondo plena e convincente aquella proea.»
Addiciono-se no fim do paragrapho único
do art. 1.786: «... o torceiro que desempato, o qual será obrigado a conformar-se
com o laudo de urn dos outros louvados.»
Deve-se adoptar a disposição dos artigos
3.083 e 2.084 do Código Civil Portugez em seguida ao art. 1.786.
Finalizando os ligeiros reparos que mo
aventurei oppor ao Projecto do Código Civil
Mra/iloiro, ora em mãos da Commissão Especial do Senado Federal, sacrifico os meus
mais ardentes desejos na ara puríssima das
consciências dos preclaros e veneráveis legisladores do meu paiz, exorando-lhes
esforços pios o insistentes para que, agora,
o Código Civil soja definitivamente uma
realidade.
Os contemporâneos e as gerações futuras
lhes bemdirão reconhecidos essa grandiosa
obra, de inestimável valor, que mais e mais
naltecorá o nome do Brazil no convívio das
nações civilizadas.
S. João Nepomuceno (Minas), 30 de abril
do 1903.- O advogado, /. Nogueira Itagyba.

Do ftontro das Classes Operarias
Exms. Srs. Presidente o Membros do Se
Estas disposições lêm p:>r fim não só
nado da Republica.
amp irar a mulher transviada om uma união
O Centro das Classes Operarias foi com irregular, acautelar consaguintemente o
missionado pelos seus associados par i estuda intoressi dos filhos, assim como crear um
as disposições do Projecto de Coligo Civil, elemento legil para a transformação das
ora em elaboração, que possam aíTecttr nãc mancebias em uniões legitimas, o prover ao
só os direitos das classes operarias, ma. desamparo em que não raro fica reduzida
uma mu'her confiante o dedicada, desde quo
também os ideaes do mesmo partido.
Nessa ordem de idéas, as cjmmisjõos no- o homem a quem só ligou vem a fallecer,
meadas por este Centro procederam aos sem ter tido o tempo ou a prudência de
estudos necessários e apresentaram algumas tom ir suas disposições de ultima vontade.
Tal foi o espirito que inspirou a nossa iniidéas e emendas, quo, na presente ropresen
tacão, tomamos a liberdade de submotter ; ciativa neste assumpto, primeiro preparar a
alta apreciação do Senado, aproveitando ( transformação da mancebia om matrimonio,
convite feito ao paiz pelo egrégio Presidenta e no segundo caso prover ao infortúnio.
Sendo tamb3m uma d:is aspirações do nosso
da Commissão Especial.
A orbita em que se moveram os nossos tempo a elevação moral, jurídica e social
estudos foi limitadíssima, e outra preoo da mulher, o Contro Operário, de accordp
cupação não tivemos sinão melhor amparar com o programma dos partidos democrátios direitos da classe operaria, e nunca fizer cos do quasi todos os paizes cultos, e obedecendo também á lição de illustres publicisum exame geral da obra complexa, que t
Código Civil, para o quo nos faltaria abso- tas, solicita algum w levos modificações no
texío do projecto de Código Civil, entre cilas,
lutamente compatencia.
A introducção do instituto do homestead como elemento primordial, a exclusão da
mullior casada do numero dos incapazes, onno nosso paiz realizará não só o alto ideai de,
não pôde continuar a parmanecer
inheronte ao mesmo instituto, qual o do con- semaliás,
vijlontar-se a realidade jurídica, pois,
servar um lar á família agrícola, mas ampliado também ás cidades, eomj psdimo; si olla ú inhabil parj, certos actos da vida
quo seja, virá proteger o amparar o lar do civil, não é, sob o ponto de vista da lei, veroperário, sobretudo nas épocas de crise de dadeiramente uma pessoa incapaz, desde
que tíiin capacid ide para reger o casal na
liaixa de salários.
ausência do marido, o ser nomeada curadora
O homestead tornar-se-ha um instituto deste,
como o próprio projecto determina
genuinamente popuíãr^e virá a ser um elenos arts. 258 e 461.
mento essencial de protecção á família.
Talvez se diga que o Código Civil não é o
Este Centro tambam procurou uma solução lo-jar próprio para alli consignar-sã isenção
ao problema tão difflcil da família irregular, do serviço da guarda nacional em tempo do
o propõe que, após um p;riododo seis annos paz, a favor do operariado.
do convivência marital, entre pessoas livres
Mas essa isenção, devendo imprescindiyeldevincul) matrimonial anterior, confira-se mento faz.ir parte dos direitos do operário o
á mulher o direito de exigir que o seu con- do seu estatuto pessoal na sociedade policubino a receba om casamento, e recusando ica, julgamos quo a utilidade pratica da
«sste sem unu justa causa, s jja-lho concedida disposição o a sua inadiável urgência de»ma indemnização proporcional ao patri- vem attenuar a apparenta impropriedade do
mónio do recusante.
logar, em quo solicitamos seja ella incluída.
E' com elfoito doloroso que o operário,
Decorrido o período de dez annos, qualquer
que seja o estado dos concubinos, a indemni- que só tam um dia de desbanco por semana
zação será devida á mulhpr, si ella sobreviver [ueé o domingo, ainda assim veja-se coagidj
nesse dia a novos o árduos trabalhos e a
ao outro eoncubino.
V o l , II
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exercícios que são para clle orig m do nova
fadigas.
.Julgamos também ser nina justa aspi
rac;ào do opera.'iado, a de VIM- marcado en
lei o máximo do tempo do trabalho.
Sorá uma gloria para nm paiz amoricam
c democrata a victoria da idtfa da roducçãc
das horas de trabalho, idrêa, aliás, em elabo
ração em todas as naçõo.s civilizadas e j;
triumphanto o m algumas.
O podido do eliminação do § 2° do a r t .
1.834, foi-nos inspirado pelo desejo do líber
ta r os operários do muitos proc issos injustos
qiio as pessoas podorosas o iniliientos p,.do
riam movor contra ellos pai'a persounil-os
sob o pretexto apparente do um p o l i d o di
perdas o d a m n . i s ,
Apros.-ntando ao (Hrogio Seiudo da Re
publica a presente pel.ção o snbmrttondò-a
ao estudo da illusi, •(• Commissão Kspeeial
cm c u j o seio congregam- e os mais illnstros
jurisconsultos pátrios sob a presidência do
insigne cultor do direito c eminente estadista, quiz apenas este Cont.-o das Classes
Operarias c u m p r i r jim dever civiio om
nomo o por procuração dos seus associados e
reivindicar amparo mais amplo da lei a lavor do lar, da liberdade e dos diivitos do
proletariado.
Não quiz exceder essolimite.
Não quiz. porém, polosilencio c pola indiireronça, faltar a um grande dever cívico.
Emendas ao texto do Projecto de Código
Civil que o Centro das Ciasses Operarias
tem a honra de apresentar á consideração
do egrégio Senado da Republica e da Commissão Especial do mesmo Senado

I
DO IIOMESTEAD
Ou isenção de penhora a favor do lar

Sob a rubrica—Das cousas que estão fora do
commercio— quo se encontra no livro II, capitulo IV, ou onde convier, aceroscente-se :
Art. 1.° Fica estabelecido no Brazil o homestead tal qual existe nos Estados Unidos
da America do Norte, mas ampliado ás cidadòs. O himiasiead agrícola 6 constituído
pelo prédio om quo vivo a família o a porção
do terras necessárias para a sua manutenção, assim como pelos accessorios, moveis
indispensáveis; seu valor não poderá exceder
a quatro contos de róis. O homcstead urbano
abrange o immovel que sorve do residência á
família o os moveis indispensáveis, ou sómoni.o estes ; neste caso o valor do prédio
não poderá exceder do dous contos de róis, e
o aos immoveis do quinhentos mil réis.
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O fisco não go ;ará de privilégios contra, o
í,in,i,'s>i'íitli i| •!(. repivsenta a isenção da pónliora a f a v o r do lar.

II
Na sec.;ão relativa á Locação de serviços
cm f/cral, accroscontc-so:
^Art. Os salários dos locadores do serviços
não poderão ser embargados nem peahorados,
salvo n i proporção do 50 % sobr.; um me/,
de orddeoâdo, por dividas- de fornecimentos
ile viveres ao locador ou pessoa do sua família.
A r i . Todo o l cailor do serviços poderá
recorrer a Assistência . I n d i c i a r i a para dem a n d a r o pagamento dos seus salários ao
locatário.
Onde. não estiver organizada a Assistência
. I n d i c i a r i a , o promotor publico fnnccionará
como aivog.'ido ecs-offioio, concodondo-so
isenção de custas ao autor, que poderá usaila acção snmmaria qualquer quo seja ;i
quantia sobre que versar a 'demanda.
Art. Os operários poderão reunir-se para
tratar da organização da d.desa dos s uis direi tos.
Art. Os patrões ivsp.mdom p slos accidentos de trabalho do quo forem vici.imas os
operários por ellos empregados, e. lhos paarão a indemnização quo for arbitrada, a
qual, oin caso de morte do operário, revorrá a favor da sua famiíi.i.
Uma I-'ii especial regulará a matéria.
Art. Os locatários de serviços velarão,
lentro de limites razoáveis, sobro ahygiono'
dos locaes onde nos seus estabelecimentos
morarem o trabalharem as pessoas que empregarem .
Restabo!eça-se o ar t. 1.271 da redacção
final (vol. VII) assim concebido :
Art. K' vedado o contracto do locação de
erviços do menores.
Klimine-se o § 2° do art. 1.234, assim conebido:
« Si for despedido o locador do serviços
>or alguma* das cansas dos iis. II, IV o VI,
,o,rá direito á retribuição vencida, mas sorá
•osponsavel por perdas e damnos.
Ao art. 1.224 accroscento-sc:
§ 4." Qualquer das partes que não obserar o prazo determinado para o aviso de
espedida pagará, á outra, importância
gnal ao ordenado correspondente a esso
>razo.
Art. O operário que trabalhar manualnonte será isento do serviço da guarda na-

ci mal em tempo do paz e, po'r essa isenção,
nfio lieará snjuito a contribuição pecuniária
do espécie alguma.
A r t . O dia operário ó do oito horas do
trabalho offectivo.
Art. Os aprendizes menores do dezoito
annos nunca poderão sor obrigados a exceder
odiaopo.-ario, nem a trah ilhai 1 á noite.
Art. As soldadas dos operários, trabalhadores e empregados do toda osp.icio
serão sempre considera Ias como créditos
privilegiados o gosarão da prescripção do
três annos.
As mulheres e os mesmos menores não
poderão sor empregados n ,.s tr.ibalhos dns
minas.
Regulamentos cspociaes serão expedidos
sobre a organização do trabalho.

Ill
No titulo—do Casamento—ou ondo melhor
convier, creando-so até um cipitulo especial, si for necessário, inclm-so:
Art. Nas uniões irregulares, não estando
nenhum dos eoncubinos compromatiidos em
vinculo matrimonial anteriormente contraliido, a mulher, depois do um período do
seis annos de convivência marital, terá o direito de exigir que o outro concubino a rocoba em legitimo matrimonio, o si este rocusar, sem justa c uisa, a mulher poderá
reclamar dolle urna indemnização proporcional aos haveres do recusante.
Paiagrapho único. Em caso do morte do
concubino do sexo mascuíino.odepjisde uma
convivência marital do dez annos, a mulher
terá direito á indemnização,quaiquerqua seja
o seu estadtT\p o do concubino predofnncto;
havendo filhos, espúrios, a metade do capital
da indemnização iícará sujeito á clausula, do
inalionabilidade durante a vida da mãe.

IV
EM RIÍLAÇÃO AOS DIREITOS E DI5VKUES
U A. MUUIH14

l . » Siippi-ima-sti o n. 11 do art. 6" do projocto, quo incluo no niimoro dos incapazes a
'mulher
casada.
â.a O art. 192 do projecto quo regula a
manifestação da vontade dos pães, para a
realização do casamento dos filhos menores,
do vinte o um annos, s 'já assim modificada :
. « Si houver dissentimento, decidirá o juiz,
salvo o caso de separação de corpos cm que
prevalecerá a vontade do conjugo a quem
coiib.ir a posse dos filhos.»
:í." O n. IV do art. 248. que determina os
actos quo a mulher não podo praticar sem
autorização do marido, em vez de dispor
« i c e e i t a r o u repudiar herança ou legado»,
diga simplesmente: «não pôde repudiai'herançaa ou legado.»
4. Supprima-so o n. VI do art. 248, que
exige a autoriíação d > marido para quo a
malhor possa litigar em juizo civil c criminal.
5.a O n. VII do art. -248 SD|I redigido do
seguinte modo :
V I I . « lixercer qualquer profissão, excepto
a quea já tivos o antes do casamanto.»
(i. Que tenha a mulher cisada a livre
administração dos lucros resultantes da sua
industria ou profissão.
C,pitai Fjderal, l de maio de 1902.—
João Augusta Neiva.—Gustavo de Lacerda.—
Valer ano Burlino.—/. /. Lopes Júnior.—
A'jredo Ja.nsen 'lufares.—Lauriano João de
Jesus.—Dr. Vicente de •Sousa.— Francisco
Hnlles.— Marianno Garcia.— António Dias
Alves.—Joaquim do Prado Peixoto.—Manoel
Me ml as Ferreira.—João Domingos da Cunha.
—Targino Silva Cunha.—Júlio César Gomes
Ribeiro.
Segnem-se. mais 2.290 assignaturas.

Do Sr. Galdiuo Loreto, Deputado
Ilm. Exm. Sr. SonaJjr António Azeredo
digno secretario da Coaiuiissão Espacial di
Código Civil.
Aprov,'ito-me da oppjrtunidado que m
proporciona a Commissào do Sena Io para for
niular mi.s u;u voto cai relação ao Co dg'
Civil.
Já na Camará, em 21 do março, justifique
as soguintas emendas que n ã j foram accei
tas :
LEI PRELIMINAR

I

Na duvida o primeú-o domicilio conjugal
ser;i o do mando
no momento em que o
casamento tive;1 sido celebrado.
Paragrapho único. Si, porém, os esposos
tiverem a menina nacionalidade e si, no paiz
desta, tivor sido celabrado o casamento e
estabelecido o primeiro domicilio coujugil,
observar-sc-ha o disposto na lei desse paiz.
VI

Aoart. O", n. 1. Supprimam-So as palavras : — «por havei-a perdido em um paiz
sem tel-a adquirido em outro.»

VII
A o a r t . 2.° Substitua-se pjr esto: Art. 2.°
As lois íeleraas brazileiras são obrigatórias
Ao art. 14. Supprimam-se as palavra s: —
no território e agu is territoriaes do Brazil , «qualquer
que seji a natureza dos bens e o
e no e-itrangeiro, tanto quanto a sua oxtraterritorialUadc for reconhecida pelo diroito paiz em que se achem.»
ou pelas convenções internacionacs.
VIII
11
Aoart. 17 da lei preliminar. Substitua-so
Aoart. 4.° Supprinvjiiii-ss a? palavras- pelos seguintes :
Art. São nullas as disposições e conven«.iem o juiz pólo eximir-so»—e seguintes.
ções priva Ias contrarias ás leis que regulam
a constituição da família ou que interessam
III
á ordem publica ou aoá bons costumes.
Ao art. 8." Supprimani-se as p.ilavras:
Art. São reconhecidos no Urazil os diroio o regimen dos bous no casamento.
íos adquiridos em virtude de um acto prati;ado no estrangeiro, segundo a lei estrangeira, comtanto que o sou exercício não
IV
mporto olfonsa á soberania nacional, á orAo art. 8°, paragrapho único. Substitua-se lem publica ou aos bons costumes.
por este : —Si, porém, os cônjuges forem do
Art. Não será applicada no lirazil lei esnacionalidade differente, prevalecerá a lei irangeira contraria á soberania nacional,
nacional do marido.
offensiva dos bons costumes ou directamente
ncompativel com uma lei federal brazileira,
fundada em motivo do ordem publica.
IX
Accrescente-sc — Art. Na falta de um
contra -to, a lei do primeiro domicilio conRestabeleça-se o art. 21 do titulo prelimijugal rego os direitos patrimoniaes dos esposos, si das circu instancias ou do.j factos não lar do projecto revisto, correspondente ao
for maniInsta ;i, intenção contraria das ir t. Ifi da loi do introdiicçrio do projecto
Partes.
DIoviiâ.

38

OtDIGO CIVIL IHíA/il.LilHO
CÓDIGO C I V I L BRAXILIilRO

Restabeleçam-se os arts. 22 e 23 do tituli
preliminar do projecto revisto, correspondeu
tos aos arts. 23 e 24 da lei de introducçao do
projecto Clovis.
XI
Kcstabeloçam-so os arts. 24 t! 25 do titulo
preliminar do projecto revisto, correspon
dcutos aos arts. 25 e 26 da lei do introdnc
cão do projecto Clovis.
XII

Resta liolo<;a-so o art. 21) da I o i de inl.ro
dureao do projecto primitivo do Sr. Clovis
Beviláqua.

X11I
Accrosccnto-se : — Art. Abre-s.i a sucoossão hereditária no ultimo domicilio do
autor da herança.
CÓDIGO CIVJL

XIV
Ao art. 227. Supprimase.

XV
Ao art. 227. Si não passar a emenda supprossiva, substitua-se por esto :
Art. Não produzirão eiloito algum as
sentenças que declararem nullo ou animllado
o casamento, si no respectivo processo não
tiver funccionadt) um curador que defendesse
a validade do acto.

XVI
Ao arf,. 321. (Art. 323 do projecto enviado ao Seriado)TJiipprirtíani-sb as palavras:
«será ordinária c...»
XVII
Ao art. :!!•.'. ( A r i . :!41 do proj.r.to enviado
ao Senado) Supprimam-so as palavras —«na
linha recta.»
A estas'emendas acrescentarei as seguintes que também não foram acceitas:
XVIII e XIX
Ao art. 4'.);,'. (Art. 492 do projoelo enviado
ao Senado). Subs;ituam-so jis palavras:—«em

relação á qual o direito de possuir lho
garantido»—por estas outras: — «de quem
houveram o direito ou a obrigação de possuir.»
Sub-omenda ao art. 493:
Accresconte-so: Est3 artigo ó applicavel
quando aposse directa, mas temporária das
poi-soas a que elle se refere resu l tardei uma
disposição de lei que lhos garanta o direito
mi imp mha a obrigação do p.issuir.
A emenda n. XVIII tornava mais clara a
redacção do artigo, mas nã..> comprehendia as
hypolhoses.da sub-emenda, como não ascomprehende a emenda proposta a,o Senado pelo
i l l u s t - i d o Si'. Azevedo Mari|iies, cuja, redacção a l i a ; me p.ircee inferior ;i que resulta, da
m i n h a emenda. J>eh. loUra da, emenda, do
meu illustre colloga, diroit i é syiionymo de
obrjgaçSo, o que certamente não est iva na
intenção do autor. Si fu.sso accoita a emenda,,
tornava-se necessária a sub-omonda, da qual
podem sei' supprim,das aá ultinlas paláTras
(que lhes garanta <> direito ou imponha, a
obrigação de possui;1) que são apenas explicativa;.
Alem dos votos expressos nc-isas emendas,
manifestei-me na hora da votação contra, a,
emenda do Sr. A. Gordo que constituo o
art. 18 da lei preliminar do pr.jocto enviado
ao Senado.
Esse art. 18 ú uma retr igra lação. A logis1 ição do Império exigia fiança ás custas nas
demandaS proposta-* p ir nacionac-* ou estrangeiros residontc-i fora do Império uii quo
dello se ausentassem durante a lide e exceptua vá o cãs,i cm que o autor orado extrema
pobreza.
O artigo resultante da emonda do Sr. A.
Uord i só exige, a caução jwíítoaíwji sotot do
estrangeiro, mas som excepção.
Continuo a pjnsai que as m nhãs emendas
evem sor adoptidas e qiu o art. 18 da lei
)reliminardeve s e i ' s u p r i m i d o .
Mus não é para insistir na,s ídéas já manifestadas que estas linhas são escripta.s; pois
lue a osso respeito o meu dever estava cumirido.
Desta vez venho manifestar o meu voto
ura quii sejam substiluidos os capítulos 3" e
1° do Liv.U 2° da Parte Geral polo capitulo 8°
Io Liv. 2 da Parto Geral do primitivo prouctodoSr. Clovis, e para que seja consoluentomonto restabelecido o art. 020 deste
uosrrio projecto.
Kssn capitulo do projecto Clovis contóm,
meu vê,.-, o que, era p ociso dizer.
A Commissão revisora, nome ida piílo Go[orno julgou acertado destac i r dess > e.apil.ulo
mi artigo para constituir um 4" capitulo.

lí. oiiiii'. é i i i a i s , entendeu subdividir o ca.pii.ulo 3" em l secções para o flui de, nas três
ultimas, fazer um arrolamento ou que outro
nome tenha do bons da União, dos Estados e
dos municípios.
A Commissão da Cama "i adoptou esse
plano o a Cama.'a o approvoíi.
Seria alongar essas observaçõ;^ indagar si
M, Camará, melhorou o projecto enviado p:'ln
Governo, nas alterações que fez a esta parto.
Deixo, pois. de parte o Projecto enviado
polo Governo, para considerar exclusivamente o projecto da Gamara.
O Sr. Cl ivis Beviláqua diz na sua, oxpc
de motivos que, no c a p i t u l o a que a l l u d o .
seguiu o methodo do Codigo_Civil Mexicano
(arts. 097 a 708) e a orientação da Commissão
revisora do Projecto Coelho Rodrigues t; da
Commissão do Senado, julgando o Co ligo Civil
incompetente para d i s c r i m i n a r os b"iis que
pertencem ás diversas pessoas publicas o para
oonfiirir-lhes a administração dês m - s m o s ;
embora as fontes que para a regulamentação
do assumpto existem. E citou o Esboço, o
projecto Felicio dos Santos, a Nova Consolidação de Carlos do Carvalho — o mais o
projecto Coelho Rodrigues e a monographia
de Rodrigo Octavio._
A nossa Constituição, além da discriminação de, rendas, contém disposições como as do
art. 3° (14,400 kimq), art. 7°, n. 4, (Correios
e telegraphosfodora"s); art. 7". s l", n. 2
(alfândegas;; art. 9°, § 1°. n. 2 (telegraphoa e
correio estaduaos); art. 9°, § 4°(telographos);
art. 10 (isenção do impostas); art. 13 (viação
ferroa o navegação interior); art. 34, n. 5,
(cominorcio internacional, portos, entroportos), O (navegação do rios qu» não banhem um só Estado), 15, 10. 29. 31. I l l ; art. 35,
ns. 3 e 4 ;1vrt. 04 e. S"u paragrapho I I I I K O :
-u-1.05, n.)2; art. 08; art. 72, s§ 5" o 17;
art. 83; eart. 8 das disposições transitórias.
Penso (iiio no Código Civil é incabível a
discriminação qus a Commissão da Camará
converteu em um arrolamento do bens intolerável e acredito quò sem exemplo.
O Cod. Allemao não contóm nenhuma dis
posição a respeito. K ó assim que se. exprime
Krnest Harre (ho Godé Civil Allemand et lê
Codo Civil Français compares entro oux—
2" od. trad. do Jacques llavfmann) :
« 11 est de choses qui par l e u r naturo
no sont pás susceptiblos d'apropriation.
JKi-s etfli-ii i'ii,it,.:i<',-<;iii>n-. Notro loi n'a pás
oonsacré texto spécial àcottodistinction.
comine Io laisait Io codo civil dans l'ari.iclo 714. C'est une conséiuence de Ia
nature do cos choses, indépondanto de
tonto législation. U'autrcs búrns rentront daus Io c,adre de 1'ordrc public et
sont commo tels du ressort ou d'un codo
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do droit public ou dês lois administrativos. Lê ligb. a reservo aux Etats particuliers Ia facultei dVjíablir dos rí-gle-f
re.Iatives ã cos biens. Nous ne trouvons
par consoquont dans notro loi aucune
disposition concernant soit lês choses sacrócs et roligieusos, sottles biens dópondant du domaine nitional.»
Treilhard disse na exposição de motivos do
Código Civil Francez:
« Los bions qui appartiennent à dos
particuliers sont lês souls dout Io eode.
civil doit s'occupor ; lo< autre-i sont du
rosso-t ou ii.'un codo do droit public ou
dos lois a Iministratives, et, l'on n'a du
en f u r e mention quo pour annoncor
qu'ils etaient soumis á, dos lois particuliòres.»
E são palavras do B'uidry-Lacantinorie e
Chauveaii as seguintes que se referem ao
Coligo Civil Francez:
« Os arts. 538 a 542 contêm uma enumeração que o legislador não teve a prétenção do dar completa dos bens quo
não pertencem a particulares ; o ainda
essa enumeração não se refere senão
aos bens que compõem o domínio nacional e o domínio c jinmunal.»
O domínio departamental não está contemplado no Código C i v i l Francez; e mesmo
sobre o domínio communal o que ha ó o
art. 542, que (i o seguinte:
« 512. Lês biens communaux sont ceux
íi Ia propriéti' 1 ou aii produit dosquols
los
ha.biíants d'une ou plusiour 1 . comniunos ont un droit acquis.»
O Código Civil It iliano trata desta matéria nos arts. 425 a 435.
O art. 426 distingue os b.ens do Estado em
domínio publico e bon-s patrimoniaes.
A enumeração do art. 427 ó demonstrativa O não taxativa, (fanno parle dei domínio
publico—é a expressão do art. 42.7.) E' esse
o único artigo em quo se faz a enumeras? ao
o isso níesmo do bens de domínio publico e
não do bons patrimoniaes. Os bens das províncias, das communas etc. não são onumerados.
O Código Hcspanhol trat.i do assumpto nos
arts. 338 a 345.
O art. 33á diz q u e os bons são do d o m í n i o
p u b l i c o ou de propriedade privada. N > a r t .
339 rofero-so aos bons do domínio publico o
exemplifica. Rssc 6 o ponsamont > litteral do
legislador. No art. 344 também enumera
exemplificai'.i-oamente bons de uso publico das
prov nciaxy <!<• los pimlilns. Gomo se podo
ror nos arts. : ! 4 0 f ! H I 4 , o legislador hcspanhol não tentou sequer demonstrativa-
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monto enumerar es bens de propriedade Districto FeJoral) sem distinguir os publicas
privada das pessoas publicas.
dos pvtrimoniaes.
O Código Civil Portuguez di.spõe sobre a
matéria nos arts. 379 a 383. O art. 379
dispõe que as cousas dizem-se publicas
Agora, passando a analyzar a enumeração
communs o particulares. O art. 380 define
e enumera as cousas publicas. Depois da feita dos bons da União, á primeira vista se
definição a enumeração está claro que é reconhece que ô incompleta. Em relação aos
demonstrativa; o o mesmo se devo dizer Esta los e aos municípios achou-so um meio
do art. 381, que defino e enumera as comas do abranger todos os bons quando se falia dos
que tenham adquirido ou venham a adquirir
communs.
A respeito das cousas particulares per- por qualquer titulo. Falta em relação aos
tencentes ás pessoas publicas o que dispõe b í l i s d i União uma disposição idêntica como
o Código Portuguez é o seguinte paragrapho tiniu o projecto Coelho Rodrigues. Essa disposição aliás (quo me perdoem) rocqrda os
único do art. 382:
celebres versos dos soldados de La Palico :
« O Estado, os municípios o as p.iro« Un quart d'houre avant sã mort,
chias, considerados como pess.jas moracs
II ótait encoro on vie. »
são capazes de propriedade particular.»
E'
incompleta
a enumeração dos bons da
O Código Chileno nos arts. 589 a 605 refo" União, o para reconjiecel-o
considerar
re-se aos bens naciomos que distingue em pif que nessa enumeração não sóbasta
falia cm canaes,
blicos e flscaos. Nesses artigos não só faz pró" nem ora edifícios quo venham
a ser conp.-nmento enumeração do bens; nollcs apoms
ou comprados, riem nos manuscriPO assegura a propriod ,do do Estado sobra as struídos
ptos o obras do quo trata o art. 666 do protorras sem dono, sobre as minas, o rnar ter- jecto.
importa quo esso ari.igo disponha
ritorial, rios, grandes lagos, novas illns for- 'sobre Pouco
esses
manuscriptos
o obras, pois quo
madas no mar territprit ,1 e em rios o lagos
ilhas o ilhotas dispõe o art. 542, o que
navegáveis. E afora, isso o que lia 6 uma pe- sobre
não obstou a disposição do n. II do art. 72.
quena regulamentação.
Em relação ao n. III do art. 72 ha a notar
O Co.iigo Argentino trata da rmvtoria nos que
a expressão — «salvo direitos adquiriarts. 2.339a 2.350. No art. 2.339 -..istingue dos » — aliás redundante como a do n. II do
os buns do Estado geral e dos Estados pai'- mesmo artigo (respeitados os direitos adquiticul TOS em públicos o privados. No art. ridos) á vista do art. 3° da lei preliminar,
2.340 enumero, os bons públicos som discri- destroca
do todo o_numoro. E si
minar os que perto, .cem ao Est v to geral dos assim nãodisposição
ossa disposição seria inconque pertencem aos Estados particulares. No stitucional.fosso,
Si sogundo a legislação vigente
art. 2.343 enumera os bens privados dessas os terrenos de
marinha têm urna determipessoas public',s, tambam som discriminar nada extensão (33
metros) como se a altora 1
a qual delias caba a propriedade. E no Demais disso essa extensão
podo ter sido alart. 2.344 dispõe:
terada pela natureza, depois da lei de 15 do
« Son bienns municipalcs los que el Es- novembro de 1839 (art. 51, § 4°). Quo altado ó los Estados nau puesto bajo el cance tom, pois, a definição do projecto ?
Mas não é só sob esse aspecto quo a disdomínio de Ias municipalidade.?. Son enajenableson clmodo y form', que Ias loyes posição ó inconstitucional. Os terrenos do
cspcci.íles Io pivscríban.»
marinha não pertencem á União. Em discurso proferido na Camará em 24 do sote.ro,'
Para que ir mais longo ? A' parte o Código bro
do 1!)00 demonstrei longamente quo
Chileno do qual o projecto só afastou inteira- quando
pudosse haver duvida sobro o domente, os outros Códigos que só occupam do miolo
das municipalidades quanto aos terassumpto revelam enfgorâl o pensamento de renos do
marinha seria para que esse dodistinguir os bons públicos dos patrimoniaes. minio coulresse
aos Estados o nunca á União,
Nenhum dollos revela o pensamento do fazer li as razões em que
uma discriminação dos bens pertencentes ás mente as seguintes.mo fundo são summariadiversas pessoas publicas. Isso só vô bem no
A lei n. 38, do 3 de outubro de 1834, disCódigo Argentina que, abalançando-se a enu- põo
o seguinte :
merar os bons privados do Estado gorai o dos
« Art. 37. Ficam desde já pertencendo
Estados particulares, todavia não se propoz
á Camará Municipal da cidade do Rio do
a discriminar os pertencentes ao primeiro
Janeiro :
dos pertenço.ites aossogundos.
O projecto da C '.inaro,, ao contrario, o que
S 2.° Os rendimentos dos foros da
faz 6 uma discriminação dos bons que portnnmarinha, na comprclionsão do sou jnncom a cada possui publica (exceptuado o
u i d p i n , inclusivo os do mangue visinlio

á Cidade Nova, podendo aforar para edificação os que ainda o não estiverem, reservados os que o Governo destinar para
estabelecimentos públicos, e salvo o
prejuízo que taes aforamentos possam
causar aos estabelecimentos da Marinha
Nacional. »
Comquanto em lei de orçamento.ossa disposição era evidentemente permanente.
A lei n. 60, de 20 de outubro do 1838
dispoz:
« Art. 9.° Pertencem á receita geral do
Império as seguintes imposições:
87. Foros dos terrenos de marinha e
laudcmios,excepto no município da cidade
do Rio de Janeiro.»
A lei n. 1.040, de 14 de setembro do 1859,
confirma as mosmas disposições no art. 9°
§§ 28 e 29.
A lei n. l .507, de 26 de setembro de 1867
cap. II ns. 33 e 34 confirmando as disposições
anteriores .eclara-as permanentes.
Ato ahi o Districto Federal somente.
A lei n. 3.348, de 20 de outubro de 1887
dispoz:
«Art. 8.° E' o Governo autorizado:
« 3.° A transferir á Illma. Camará Municipal do Rio de Janeiro o direita de.
aforar os terrenos accrescidos dos de
marinhas existentes no Município Neutro, e ds Camarás Municipaes das Provindas os de marinhas e accrescidos nos
respectivos municípios, passando a pertencer á receita das mesmas corporações
a renda que dahi provier, e correndo por
sua conta as despozas necessárias para
medição, demarcação o avaliação dos
mesmos terrenos, observadas as disposições do decreto n. 4.105, de 22 de fevereiro do 1868.»
Usando dessa autorização o Ministro da
Fazenda expediu a ordem do 12 de outubro
de 1887, para que as camarás municipaes
enteassem de l de janeiro próximo futuro
em deante no goso do direito tanto de aforar
os terrenos de marinha e accrescidos, como
do perceber os foros respectivos.
Foi o aviso circular de 14 de dezembro do
18S7 ( expedido dous dias depois daquolla
ordem) que declarou que os laudemios continuavam a pertencer ao Estado como senhor
directo.
Proclamada a Ropublica, foram expedidas
as instrucçõos do Ministério da Fazenda,ae 28
de dezembro do 188'J.ms quaes só declara que
o Thosouro Nacional conserva o direito ao
laudornio dos acrescidos aos terrenos do a marinha do Districto Federal (art. l" § I );
Voí. U

q u a n t o aos terrenos do marinha dos Estados
se faz doponderem as primeiras concessões
da approvação o as transferencias de licença
dos governadores dos Estados (art.-1° § 2°).
E no art. 1° §2° se declara mais o seguinte:
« Os direitos a pagar são : o sólio do
contracto do emphyteuse, a quantia de
4$ da licença para a transferencia e o
laudemio pertencente ao senhorio directo
dos referidos terrenos.»
Além disso ha o decreto n. 100 A, do 28
do dezembro de 1889, que dispõe o seguinte:
« Art. 2.° Ao engenheiro zelador compete:
§ 3." Proceder aos exames, que pela
mesma diroctoria lhe forem incumbidos,
a saber:
2.° sobre os pedidos de concessão de
primeiros aforamentos de terrenos de
marinhas e accroscidos, processados pelas
Intendências Municipaes desta capital e de
Niclheroy, sobre os de transferencias do
domínio útil dos accrescidos nesta cidade, sobre os de iguaes transferencias
dos de marinhas e accrescidos em Nictheroy o sobre os aforamentos, remissão
o transferencias do domínio útil dos terrenos de índios nessa localidade.»
Foi nostas circumstancias que foi promulgada a Constituição, em quo se lê o seguinte:
« Art. 83. Continuam em vigor, emquanto não revogadas, as leis do antigo
regimen, no quo explicita ou implicitamento não for contrario ao systema do
governo íirmado pala Constituição e aos
princípios nella consagrados.»
« Art. 11. E' vedado aos Estados como
á União:
:;.' Prescrever leis retroactivas.»
Polo art. 83 foi, pois, confirmada a lei de
1887, quo só poderia ser revogada por uma
lei retroactiva, que é terminantemente vedada.
Para as municipalidades ora um direito
adquirido o direito de aforar os terrenos de
marinha o accrescidos o mais o do receber os
foros, q u e l h u foram expressamente transferidos pola ordem do Ministério da Fazenda
já citada.
A lei n. 741, do 2ii do dezembro do 1900,
reconheceu o direito do Districto Federal aos
foros dos accrescidos, em virtude da lei do
1887, quo é a mesma, em virtude da qual os
foros dos terrenos do marinha o accrescidos
djs Estados portencorn tis municipalidades.
A mesmíssima disposição constituo um direito aduim-Ho para. a municipalidade- do
ts
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Disiricto Fe lera! o não constituo para as dos
Estados!
No eratanto, é obvio que si a União não carece de terrenos de marinha na Capital Foderal, muito menos caro -ora cm praias desertas ao longo da costa dos Estados.
Quanto a _mim, a restricção relativa aos
laiulomios não se contém na lei de 1887.
Para que haja laudemio 6 preciso quo haja
transferencia; esta não pôde haver sem aforamento. O laudomio vem a sor, portanto,
uma renda provcnion to do aforamento (ronda
eventual embora); e como a renda quo dali i
(do aforamento dos terrenos de marinha e
accrescidos) provier pertence ás munieipalidados nos termos da lei do 1887 citada, o
laudomio vem a pertencer a essas corporações .
Dado mesmo quo o lamlomio tivesse de
continuar pertencendo a União, ha a noLar
quo o laudemio não (5 um dii'eito real. (Carlos de Carvalho art. 404). Quem o devo pagar segundo o diroií;<> braziloiro é o a l i o nanto, e não o adquirente conforme o Código
Portuguez.
No meu citarlo discurso domo istrei quo a
transferencia do direito de aforar importa
na transferencia do domínio directo; pois
que não comprohcndo domínio directo som
ó direito de aforar o do re/ebor os foros ou
melhor— a renda quo dahi provier.
Quo importa quo as municipalidades n
possam alienar o domínio directo dos terrenos de marinha? Não é o próprio projecto
da Camará quo dispõo que ha cousas cuja
alienação podo sor prohibi Ia por lei? A venda de substancias vono losas não õ sujeita a
importantes restricçõos'! Exemplos nau faltarão no mesmo sentido taes como: certas
armas, animaos atac.ulos ou suspeitos do moléstias contagiosas, bens litigiosos, acções
do sócio lados anonyrnas emquajito não tiverem realizado o capital, fuiíeçõos publicas,
bens dotaes, etc.
Peço licença para reproduzir aqui alguns
trechos do meu discurso de 1900 :
«Segundo Lafayetto os iirói Loa que separados da pessoa do senhor do immovol
o reunidos na pessoa de um terceiro
constituem a emphytouso, no seu sentido subjectivo, são:
1°, o direito de possuir a cousa (jus
possidendi); 2°, o direito do gozar delia
da maneira mais ampla; 3°, o direito de
transformal-a, sem todavia deteriorarlhe a sub-sl ,neia; 4°,a faculdade do dispor
dpsto complexo do direitos o do transmitia l-oa a outrem por titulo singular
ou universal. Esses direi Los constituem
o domínio útil que evidentemente foi

transferido ás municipalidades com
o direito do aforar.
Os direitos do senhorio,que constituem
o domínio directo,se classificam em duas
categorias, a siber: direitos dominicaes,
que só n í) o transferem ao emphytouta, e
direitos que nascem do_acto constitutivo
da emphyteuse. Estos são evidentemente
inseparáveis do_diroito do aforar e são:
o direito á pensão,foro ou cânon; o direito do opção, no caso do emphyteuta querer alienar a emphyteuso; o diroito do
approvar on impugnar a pessoa do novo
emphytouta; e o direito ao laudemio.
Além do inseparáveis do direito do
aforar, o dircit > ao foro e o diroito ao
laudomio, foram explicitamente transferidos ás municipalidades,
Entre os direitos da 1a categoria figura
como p r i n c i p a l o direito á substancia
da cousa, do qual derivam:—o diroito
roalsoliro os i n i m ivris, que por aocessão
adhorem ao immovol aforado; o diroito
á metade do thesouro achado no immovel; o o diroito de consolidar no domínio
directo o útil. Quanto ao 1° desses direitos, isto é, o diroiio aos accroscidos,
osso foi transferido expressamente ás
municipalidades pela ci ada lei do 1887.
K' claro que o diroito de consolidar se
verifica sempre em favor do quem tom
o diroito do aforar, c msidoranuo-.se que,
verificada a c msolidação, novo aforamento só poderá fazer.
O diroito do reivindicação ostá no
mesmo caso.
Seria preciso quo o diroito ovontual á
melado do thesouro fosso transferido
expressamente*
Quo ó o dircit') á substancia da cousa
sem os direitos quo dolle derivam e nos
quaes elloso extoriorisa?
Que valo a nua propriedade, sem o jus
utemli, som o jus fruendi o som o jus
«liiilemli? O diroito do aforar excluo da
outrom o diroito de alienar. Não se
comprohonde que o diroito do aforar o
o di rei to de alienar uma mesma cousa
residam em entidades diversas, ao mesmo tempo. Quem quereria comprar
uma cousa da qual nunca poderia usar,
nora gozar, nem tirar proveito?
Dado mesmo que os municípios não
possam alienar os terrenos do marinhas,
ha o exemplo do doto no regimen dotal.
Os esposos não podem alienal-o, e entretanto ninguém lhes contesta a propriedade.
Mas, si o direito do aforar é inheronte
ao domínio, que especio do domínio existe em quem tem o direito de aforar e de
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perceber as rendas, que provierem do
aforamento? E' o domínio útil? Não;
porque esse é o do emphytouta.
Quo não houvesse essa legislação do
Império, que não houvesse o direito das
municipalidades aos terrenos de marinhas até à promulgação da Constituição,
o me pareço que não se podoria contestar
seriamente, em face da Constituição, que
aos Estados caberia o direito sobre os
terrenos de marinhas.
A Constituição fez a partilha do domínio nacional entro a União e os Estados. Não só referiu expressamente
a terrenos de marinhas. Porque? Naturalmente porque a legislação do
extincto regimen havia incorporado
esses terrenos aos patrimónios! das munleipalídadés. Não havia mais o que
dispor sobro esses terrenos. Ponhamos,
porém, de parto o direito das municipalidades o a legislação do império.
A Constituição Federal tratou do organizar o Governo Federal, estabeleceu
os direitos da União, quo pila considera
como de excepção ao direito commum,
quo pertence aos Estados. Tudo que não
está comprohondido na excepção, está
na regra geral. A Constituição estabeleceu no art. 04 :
«Art. 64. Pertencem aos Estados as
minas e terras devolutas situadas nos
seus respectivos territórios, cabendo á
União somente a porção de território
que for indispensável _para a defesa das
fronteiras, fortificações, construcçõos
militares e estradas de ferro fedoraos.»
Basta fazer a inversão na ordem das
duas alllrmaçõos que estão nosto artigo,
para se perceber quo a primeira proposição ó consequência do quo ostá estabelecido na segunda.
O que se estabeleceu na segunda parto
do art. 64 foi a rostricção á União : á
União só cabe a porção de território,quo
lho é indispensável para a defesa nacional e para as estradas de ferro federaes. Sendo assim, as terras devolutas, assim como as minas, passaram
a pertencer aos Estados.
O principio de quo os Estados podem
tudo e tom diroito a tudo que lhes não
ê negado pela Constituição Federal é
estabelecido no n. 2 do art. 65 (")
( • ) O art. 65, n. 2, dispõe:
« A r t . 65. E' facultado aos Estados:
«2.° Em geral todo e qualquer poder ou direito
que llies não Cor negado por clausula expressa ou
implicitamente contida nas clausulas expressas
da Constituição.»
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Perguntarei : Qual ó a clausula expressa da Constituição quo noga aos Estados o diroito sobre terrenos de marinha ? Não ha nenhuma.
Qual é a clausula, implicitamente contida nas clausulas expressas da Constituição, que nega aos Estados o direito
sobre esses mesmos terrenos ? Também
não ha nenhuma.
Si não ha tal clausula quo negue, quer
expressa, quer implicitamente, esse direito, os nobres Deputados quo advogam
em sentido contrario ás minhas idôas,
tom forçosamente do reconhecer que
estão om erro.
Os nobros Deputados, em contrario
das minhas i léas, creio eu, partem do
art. 64 da Constituição o sou piragrapho
único para dahi concluírem quo, si a
Constituição dou aos Estados expressamente as torras devolutas, edispozdos
próprios nacionaos o não fallou de terrenos de marinha — foi quo não quiz dar
aos Estados os terrenos do marinha.
Creio que não ha outro argumento. Mas
isto é um argumento a contrario sensu.
E' um argumento fallivel e, neste
casj, fallibilissimo. Quando a Constituição noga aos Estados expressamente um
poder ou um diroito, diz, par exemplo :
«E' vedado aos Estados fazer isto ou
aquillj.» Noste caso, quando a Constituição assim se exprimo, não ha duvida
quo ó uma clausula expressa que nega
aos Estados o direitj de fazor isto ou
aquillo.
Por exemplo, quando a Constituição
diz — «E1 vedado aos Estados, como á
União croar impostos de transito, proscrever leis retroactivas, etc.,» — noga
osso poder expressamente, fal-o por uma
clausula expressa.
Quando a Constituição, no art. 66, diz
—«E' defeso aos Estados recusar fé aos
documentos públicos do natureza legislativa, administrativa, ou judiciaria da
União,ou de qualquer dos Estados»—noga
es-se direito expressamente aos Estados, e
ii'!ga por clausula expressa.
Quando, por exemplo, a Constituição
diz—«compete privativamente ao Congresso Nacional submetter a legislação
especial os pontos do torritorio da Republica necessários para fundação de arsenaes, mudara capital da União, etc.»
- nega implicitamente em clausula
expressa aos Estados o diroito do legislar para ossos pontos do lorritorio
da Republica, ou sobro a mudança da
c ipital da Unia >. Esta, é que, ó a distincvã') outro clausula expressa o clausula
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implicitamente contida em clausulo, ox
pressa.
Quando, por exemplo, a Co:isiituiçã
diz que ao Presidente da Republico, com
pote privativamente manterás ro'açõo
com os Estados estrangeiros, tom estafas
lecido expressamente u m i attribuiçao d
Presidente da Republio i e t,ein,tpso fado
estabelecido implicitamente a nogaçãt
desse direito aos Estados. E' nosso sentidi
quo d^vc ser entendido o art. 65, n. Z
Quando a Constituição, no ar,. 7 á
estabeleço os direitos dos cidadãjs b:ja
zileiros e estrangeiros, não nega expres
samonto aos Estados o direito do fazo:
leis contra o dispo «to no a't. 72, mas
negarão está comprehendida implícita
mento.
Em uma palavra: é preciso que hij;
incompatibilidade entro uma clausula d,
Constituição e o exercício de urn pode
ou direito peLs Estados para que só pôs
sã dizer que esse poder ou direito ó no
gado aos Estad.s.
Essa negarão pólo ser expi-essa ou im
plicita, mas para que exista <'; precisi
que clausula constitucional e direito dos
Estados nãopjssam coexistir.
Quando a Constituição estafa lece qu
«pertencem aos Estadas as minas o terras
devolutas situa Ias iioS seus respectivos
territórios,» podo não ter estabelecido o
direito dos Estados aos terrenos de marinha, mas tambom não o negou.
Ha no art. 64 uma negação do direit
dos Estados, é a aque está contida implicitamente na 2 parto do artigo pela
aítlrmação do direito da União á «porção
do território nacional que for indispensável para a dofeía das fronteiras, fortificações, cJDStrucçõoa militares e ostra
das de ferro fo.leraos.»
Si essa porção do território cabe á
União, não podo cabor aos Estados.
Da affirrnacão de que as torras devolutas pertencem aos Estados não se pôde
inferir a negação do direito dos Estados
sobro terrenos de marinha. Nessa affirmação não existe nada mais que a consagração de um direito dos Estados, quo é
negado á União.
Si em relação â 1a parte do art. 64 só
pudesso empregar os princípios — qui
di-cit de una negai de altero—inclusione
unius fil exclusio alterhts ;
Si fosse isso possível, então o art. 64
negaria o seu pa.ragrapho uuico, porque
este artigo diz:
« Pertencem aos Estados as minas c
terras devolutas situadas nos seus resBctivos territórios, cabendo á União

Ora, tudo que não fosse minas e torras
devolutas seria negado aos Estados, e
assim negar-se-ia o direito dos Estados
sobre os próprios nacionaes que não
forem necessários para serviços da União,
contradizendo assim o disposto no paragrapho uniflo. Por outro lado, o mesmo
argumento a contrar.o sensu, applicado
ao paragraplio único do art.
64, concluiria pela negação da 1a parte desso
artigo.
Assim, pois, teríamos um artigo e um
seu paragraplio se contrariando, o que
não foi. não 6, nem podo sor o pensamento do legislador.
E' claro, pois, que no art. 64 e sou paragrapho não existe a negação de outros direitos aos listados, que não a negação implícita: sobre terrenos que
fo/ciu indispensáveis para a defesa das
fronteiras, fortificações, construcções
militares e estradas de ferro federaes; e
sobre próprios nacionaes que forem necessários para serviços da União.
Polo contrario: a Constituição restringiu muito o direito da União sobro terras
devolutas, terrenos do marinha, e em
sumina sobre terras publicas na sua accepção mais lata, consagrando esse direito em uma única clausula e sob uma
forma restrictiva e clara. O art. 64, na
parte que se refere á União, não falia
de toaras devolutas; serve-se de um
termo muito mais comprehensivo e
muito mais vasto e diz:
« Cabendo á União somente a porção de
território que for indispensável^ para a
dofoSa das IV,m;eiras, fortificações, constri/cçõos militares e estradas de ferro
federaes...»
Parece-me que nesta expressão «território» ostãj incluídas terras devolutas
e terras de qualquer espécie, inclusive
terrenos de marinha.
O Sr. Alfredo Varella — Muito bom.

O Sr. GaMino Loreto — Aos amigos
do argumento a contrario sensu convido
a applicarem-no ao disposto na segunda
parto do art. 64.
Aqui esse argumento tem t ida applicação e é perfeitamente probrxnte, já
porque parto de uma disposição de forma
restrictiva, já porque concluo cm favor
do direito commum.
O art. 65 n. 2 da Constituição reconhece aos Estados todo poder ou .ircito
quo não lhes é negado. (Entendo por
poder o imperita* e a jurisdictio ; e por
direito tudo o que se refere ao património). Reconhece, portanto, que o direito

commum 6 o direito dos Estados, a
restricção <"• uma excepção em favor da
União. »
O argumento quo só pretende tirar do § 29
do art. 34 da Constituição não passa do uma
petição do principio.
Polo contrario, dos avts. 78 e 65, n. 2, da
Constituição combinados rcsaltaria evidente
o direito dos Estados, si não preexistisse o
das municipalidades,
Assim pois, as disposições relativas a foros
o landemios dos territórios do marinha constantes da lei n. 25.de 30 de dezembro do 1891,
e posteriores leis federaes são attentatorias
da Constituição.
O projecto da Camará consagra o mesmo
attentado.
O projecto Coelho Rodrigues ao contrario dispunha :
« A r t . 126. São bens dominiaes do
cada município:
§ 3.° Os terrenos de marinha, reservados os que forem precisos á União para
prover á facilidade da navegação e á
defesa ou segurança da respectiva costa.»
Lê se na monographia de Rodrigo Octavio
o seguinte:
« Vê-se por essa forma qne a Republica já veiu encontrar o domínio dos
terrenos de marinha e accrescidos, pertencendo ás municipalidades, á da c ipital da União desde 1831, e ás demais
desde 1887.»
Um projecto do Congresso a que foi
opposto veto declarava entre outras cousas
pertencer aos Estados o domínio directo e ás
municipalidades o dominio_util dos terrenos
de marinha. Nossas condições o domínio directo dos Estados vinha a ser não monos precário do que esse quo se attribue á Uniãj cm
frente á lei de 1887.
O projecto Clovis dispunha:
«Art. 620. Os terrenos accrescidos aos
de marinha pertencem á mesma pessoa
publica a quem estes pertencerem.>
A esta disposição se poderá objectar: E si
o terreno de marinha pertencer á pessoa de
direito privado? A monographia de Rodrigo
Octavio responde á pergunta desta forma :
« Os terrenos de alluvião que se formam
no mar são do domínio privado da
nação.
Não tendo a União, na Constituição
Fedi ral, cogitado desse sou direito do
proprioiíado, ello ó dos quo foram transferidos para os Kstidos pela disposição
gorai do § ;;°, do art. 65,»

45

O n. IV, do art. 72, do projecto contém
uma dorogação do art. 69. do Código Penal,
que dispõe:
« A r t . G9. A condemnação do criminoso, logo quo passe em julgado, produzirá os seguintes effeitos:
a) perda em favor da União ou dos
listados, dos instrumentos e resultados do
crime, NOS CASOS EM QUE o OFFENDIDO
NÃO TIVER DIREITO Á RESTITUIÇÃO.»

Do crime de pirataria tratam os arts. 104
a 106 do Código Penal. Commettc pirataria
o qne se apossa do navio alheio contra a
vontade de seu dono.
Resultado de um crime e depois instrumento desto, o navio devo ssr restituído ao
dono, no caso figurado. Assim 6 justo o
assim o quer o Código Penal. O projecto da
Camará attenta contra isso, me parece.
O confisco ó uma pena e como tal tem o
seu logar prop Io no Código Penal.
O n. VII, do art. 72, e" uma alteração da
Constituição, quer na forma, quer no fundo.
Ha nesse numero uma ampliação do direito
da União estabelecido no art. 64 da Constituição.
Tanto o n. IX, do art. 72, como o n. V, do
art. 73, faliam dos rios que se ftzerem^navegaveis.
>
Si essas palavras não são supérfluas, si se
pretende fallar dos rios que contribuem para
a formação de um rio navegável, a redacção precisa ser modificada.
Os ns. III, VI e VII do art. 73, parecem
estar comprehendidos no n. II do mesmo artigo.
O n. IV do art. 73 atfcribue aos Estados os
bens vagos. O que são bons vagos? Si a
definição 6 a que dá o Sr.Carlos de Carvalho,
ahi estão comprehendidos os moveis a que não
for achado senhorio certo, que o n. II do
art. 74, attribue aos municípios.
Esse mesmo numero do art. 74 attribue aos
municípios os bens do evento. Si bens do
evento « são gados, bestas e cavallos que se
acham sem saber-se do senhor ou dono a
quem pertençam», peço licença para objectar
que em face dos arts. 597, 598 e 599 taes
bens pode.-ão pertencer a particulares e até
á União ou aos Estados, do mesmo modo que
as cousas moveis a que não for achado senhor o certo. Tudo dependo da occupação.
Ha, á vista dos arts. 597 a 599, alguma vantagem para os municípios, resultante do
n. II do art. 74, quo aliás altera o direito
vigente ?
O n. Ill do art. 74 atti-ibuo aos municípios
—as estradas ou caminhos públicos,—sem
nenhuma limitação; não ostabolec i uma restrirçã), com > faz
em relação á Un.ão o n. X
do ar5. 72, quo o1 a unlc excepção clara feitaa
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á, regra do a. III doart. 74. Entretanto, o
n. V do art. 73 attribuo aos listados as estradas e caminhos públicos que não estiverem comprehendidos no domínio da União ou
dos municípios. Si as estradas e caminho:
públicos não construídos pela União pertencem aos municípios, o que resta para os Estados? AS palavras-- «circumscriptas poios
limites territoriaes do município e excluídos
do domínio da União, dos Estados o dos particulares»—, que se loom no n. III do artigo
74, na > só referem a—ostr.idas ou ciminhos
púbicos—; porque as pilavras—e dos particulares—oxcluem essa hypothese, aliás inadmissivol deante do n. V do art. 73, que
não cogita do estradas e caminhos publico
do domínio dos pa/ticuliros.
Esse mesmo n. III do art. 74 attribue
aos municípios — os rios o lagos n ivoga>
veis circumscriptos pelos li mi cos territuriaes do município e excluídos do domínio
da União, dos Estados o dos particulares;
entretanto, o art. 542 do projecto só
conhece rios o lagos públicos pertencentes á União ou aos Estados. Além disso,
o n. III do art. 74 reconhece que ha rios e
lagos navegáveis pertencentes a particulares. Entretanto o n, V do art. 73 attribuo,
«em limitação, aos Estados os rios o la;os
navegáveis. A excepção estabelecida no n. IX
do art. 72 ó em favor da União.
A ultima parte do n. III do ar,t. 74 está
evidentemente oomprehendida no» n. I do
mesmo artigo.
O n. IV do art. 74 attribuo os cemitérios
públicos aos municípios; ao passo que o
art. 72, § 5° da Constituição só attribue a
«stos a administrarão. Não valia a pena
(aliar dos particulares, que forem desapropriados pelas municipalidades, porfio nosso
caso tornam-se públicos, além do qu '. esta i
comprehendidos no n. I do art. 74.
Pelo art. 14 n. II o Distrieto Federal 6
uma pessoa jurídica do Direita Publico Interno, como os Estado*. Os arts. 68, 69,
n. III e 71 não conhecem essa entidade. E o
mesmo se devo dizer de todo o capitulo.
Melhor fora que o cit ulo art. 14, n. II, não
fallasso do Distrieto Federal.
Não terminarei sem referir-me á emenda
proposta ao art. l i d a lei preliminar polo
Dr. Fernando Luiz Vioira Ferreira, do Barra
Mansa.
A emenda devo ser accoita si não se preferir accroscentar as palavras—e d<> tempo—
nos arts 12 e 13.

No discurso que proferi na Camará,chamei
a attenção da Commissão p ira a desharmo.nia existente. A Commissão dos Vinte e Ura
entendeu necessário accrescentar as palavras
— e do tempo—no art. 11, e não fez o mesmo
nos arts. 12 e 13.
Quanto ás razões allegadas polo Dr. Vieira
Ferreira não me parecem convincentes.
A Constituição, que veda prescrever leis
retroactivas, implicitamente veda prescrever
leis quo permitiam a applicação no paiz do
leis retroactivas estrangeiras.
A boa doutrina não admitto a convalidação por oíFeito retroactivo da lei.
A lei prussiana do 1794 é a única que tenha fornml:ulo em termos ger ',es o principio
(Introducção § 17) a que allude o Dr. Vieira
Ferreira o que Savigny e Gabba consideram
um orro ; o a jurisprudência daquello paiz
começou restringiu .0-0 nas suas applicações
e acabou aiiandonando-o do todo.
O Dr. Vieira Ferreira diz quo em qualquer internacionalista do direito privado
pode-*j ver quo os moifs do couvalidação
dos actos defeituosos na forma são os da
lei do logar onde foram praticados.Creio quo
ha equivoco.
Lês formes de Ia conftrmation dependent de
Ia loi du pays ou elle est faite, diz Dospagnot.

E ainda que Mazzoni, citando uma consulta da Corto de Appollação de Génova, diga
que«Ze leggi- dei luogo deoono manifestamente
appl-.carsi eziandio per Ia revoluzione delle
controvérsia sulla validitá dell'atto,per quanto
concerne Ia forma» não mo pareço que ahi se
t".iiha em vista a convalidação ou confirmação qno ó um novo acto o que a maioria dos
autores considera um novo contracto.
Quando a confirmação não passado uma
explicação do contracto obscuro 6 que, alguns
autores entendem que jião ha razão para
nollaconsiderar mudado o logar do contracto.
Accroscentarei ain Ia quo não mo pareço
feliz a suppress&o que se foz da parto referente á iusolvo icia civil; o que a-» palavras
—e vice-versa—do n. II do art. 289 só por
equivoco poderiam ser ahi accreseentadas,
constituem um senão que não podo ficar.
Como só tora visto dos longos trechos
trariscriptos do meu discurso do 1900, eu estava no dever de combater o disposto, no projecto, sobre terrenos de marinha, a menos
que tivesse mudado de opinião.
Não tendo a estreiteza do tempo pormittidodesempenhar-me do-sgo dever na Camará,
julgo tel-ocumprido por esta forma.
l\'io, ia de maio do 190á.—Galdino Lorolo.

Do Sr. Fernamlo Luiz Vieira Ferreira
A referencia quo no sou parecer foz
Dr. Galdiuo Loroto á minha emenda a
art. 11 da loi preliminar, obriga-me a volta
ao assumpto com mais desenvolvimento, do
clarando sinceramente quo. si continuo a do
fender as mesmas idéas, não ê tanto pr
amor delias, como por mo parecerem íallm
os argumentos expendidos para combatel-as
p Dr. Galdino Loreto diz quo a boa dou
trina não admitto a convalidação por elloiti
retroactivo.
Sim, om gorai a boa doutrina (5 contrari;
ás leis com elMto retroactivo ; mas si ha
convonioncia em dar às leis osso elleito, é,
entro outros casps, quando grande numero de
actos importantes se acham nullos por
nellos se não ter observado uma solomnidado externa, cuja necessidade juridic;
escapa muitas vozos á maior parto do
povo. Aqui, porõm, não temos que indagar qual a boa doutrina em matéria
de retroactividade e sim que loi estrangeira devo ser applic ida om nosso paiz,
a velha ou a nova, a do tempo do acto
nullo ou a que sobrevem para dar-lhe validado. Não só quer saber qual 6 a melhor
doutrina sobro retroactividade, mas qual a
preferível em direito internacional privado,
O quo ventilo 6 a liypothoso, muito commum, de um direito positivo estrangeiro em
quo ha leis expressamente retroactivas sobre
formalidades externas.
O Dr. Galdino diz que.prohibindo a Constituição proscrever leis retroactivas, implicitamente veda appiicar no paiz as leis
estrangeiras que tiverem osso olleito.
Aqui se toca no quo ha de mais difíicil no
direito internacional privado: determinar as
leis braziloiras diante das quaes devo ceder
o passo o direito estranho.
Nem se penso quo o art. 17 da lei preliminar removo essa difíiculdade com a expressão do Savigny — leis rigorosamente
obrigatórias — embora mais feliz do que a
de leis prohibitivas, usada pela loi correspondente italiana, art. 12, purquo a propósito de cada loi será sempre necessário
averiguar si olla c"s ou não rigorosamente

obrigatória. E como se ha de saber, si a lei
não declara que possuo esse gráo do energia ?
Quanto á regrada prohibic.ão implícita do
appiicar loi estrangeira q u o permitto o que a
nossa prohibc, olla não resolvo cousa alguma
em direito internacional privado, pois si
fosso admittida chegaria a destruir esse
direito.
« As incapaoidadqs, por exemplo, diz Mazzoni, I, 75 nota, são declaradas por disposições prohibitivas ; si as excepções as
alcançassem, o art. 6" não teria mais valor,
nern seriedade ; pois não aproveitaria ao
estrangeiro ser declarado capaz pela sua lei,
aia nossa contivesse uma incapacidade para
quem estivesse nas mosmas_eondicões.»
« Ainda mais, a disposição do art. 9°, no
q u e diz respeito á forma dos actos, o a do
art. lu, especialmente no que se rofen; ás
provas, torna-se-hiam frustrancas, mesmo
para os cidadãos ; pois em paiz estranho
não poderiam praticar actos com as formas
nollo pormittidas.»
« De propósito abstomo-nos de formular uma
egra gorai,porque a consideramos porigosissima,poisdevo-.so notar quoas leis proliibicivas
contêm todas um motivo do ordem publica,
<em q u o por issi. «o estendam aos estrangeiros»
')aqm procedem os inmiin:TOS dissoutinentos a respeito de cada decisão; porque,
se trata de apreciar a extensão da influencia
uo o a l i u d i d o motivo exerço sobro a appli-.
;ação das leis, a questão é sempre esta: nina
.(•i nossa allbcla de tal modo a ordem pudica o o bom costume, que deva prevalecer
:obro a estrangeira ? »
Com esta tirada do Mazzoni, que traduzi
itteralmonie para evidenciar a impossibili.ade de uma fórmula infallivel, pergunto : o
,rt. 11 da Constituição, que yoda á União o
os Estados prescreverem leis retroactivas,
(leci.a a ordem publica,do modo tal que doamos negar applicação á lei estrangeira, só
lorqui! o nomotlieta alienígena adoptou
uiros princípios sobro os conflioi.os da lei no
:;mpo ?
Supponhamos quo, em nosso paiz, se desse
ixpivssaraente força retroactiva á lei quo
•ovogou o art. 50 § 1° do regulamento dfl
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sello federal; desejariam os nós qui os actos
não sellados era 90 dias,na vigência daquoíia
disposição, fossem julgados millos no estrangeiro, só_por>|ue o direito alli prohibisse as
leis retroactivas ?
Que tem a ordem pub : ica dospaizes estrange.ros com a retroactividade das nossas lois?
Quo temos nós com o offeito retroactivo das
leis estrangeiras ?
Em ultima analysa a retroactividade das
leis se reduz a uma possibilidade de extinguir ou restringir direitos. Ora a lei
competente para decretar essas alterações
nos direitos é precisamente aquella sob
cujos auspícios elles foram estabelecidos.
E', portanto, pelo exame de cada caso que
se pôde descobrir a implícita exclusão da
observância da lei estrangeira.
Si houvesse uma formula succinlaeom a
qual se pudesse determinar logo o caracter
rigorosamente obrigatório de cada lei, ella
seria uma espécie de raio X para a descoberta do implícito; mas infelizmente não ha
e o problema do que falia Mazzoni ha do
surgir em multiformes espécies.
Mas a melhor solução será a quo conciliar
a existência dos dous direitos, nacional e
estrangeiro, sempre que não for evidente a
necessidade de não applicar o ultimo.
La questione è sempre questa : una legge
nostra riguarda cosi fattamente l'ordine publica e il buon costume da dover prevalere

sulla legge straniera ?

Ora, si ha lei a respeito da qual se pôde
negar esse caracter rigoroso é justamente o
art. 11 n. 3, da Constituição, não só pelo
nenhum interesse quo temos em não applicar as leis retroactivas es a-angeiras, como
tambom porque em nosso próprio paiz essa
disposição deve ser entendida om termos hábeis, pois ninguém dirá que vae ao ponto de
revogar o art. 3° do Código Penal ou que
um tribunal extincto do vê tomar conhecimento das causas em andamento ao tempo
d%lei revogada.
Quanto á lei prussiana de que falia Savigny, pouco importa o destino que tanha
tido, qual o de haver sido abandonada pelos
juizes incumbidos de guardal-a. Nem eu rocommendei a sabedoria dessa lei; basta, porém, admittir que os Estados estrangeiros
têm o direito de decretar leis de igual teor,
para
se conclui r a necessidade de eliminar
d r > art. 11 as palavras—e do tempo—embora
com o fim manifesto de dar applicação a lois
estrangeiras tidas como erróneas; porquanto
o que se quer é evitar que um acto reputado
valido em outro paiz no nosso se cjns.dere
nullo.
Demais, a lei prussiana, limitada a uma
certa ordem de formalidades, pôde não ser
Jná o Savi^ny louva a dita !ui om sua ap-

plicação ás formas restrictivas da liberdade,
como o imposto do scllo cxig.do nos actos
sob pena de nullidadc.
Mas, alím de unia lei nas conlições da
prussiana, quo parece única, referi-mo no
meu parecer ás leis que no próprio texto declaram expressamente o sou efleito retroactivo, ao dispensarem as formalidades da
lei anterior. A respeito dessas pansa p
Dr. Galdino Loroto quo ha equivoco do minha parte, quando digo que os meios de convalidação dos actos defeituosos na forma são
os da lei do logar onde foram praticados.
Está me parecendo que não : vejamos.
A lei do logar em que o acto só passa é a
que lho regul.i a validade quanto a forma ;
em consequência é a quo dotirmina o caracter das nullidades pala omissão das solomnidades extrínsecas; si podem ou não ser
convalidadas pela rat.ficaçfio, execução voluntária, prescripção, ou enxuto retroactivo
di! uma lei monos exigente. No tormo convalid ição se comprehendom todus estes
meios, ao passo quo pelo Dr. Galdino Loroto
foi considerado como puro synonymo de ratificação, que é uma espécie.
Que a convalidação se rogo pela lei do
logar em que o acto foi celebrado 6 principio acceito pelo próprio Mazzoni na obra
citada pelo Dr. Galdino Loreto, mosino em
relação á substancia dos actos, nos casos ein
que se regem pela lei do logar. E per ulterior conseguenza, colla stessa leyge deve
de/lnirsi il carattere delia nullitd, ti se sia o
mano sanabile colla conferma o ratifica, e in
che questa debba consístere, e come debba
farsi.
E' obvio que si a ratificação for feita om
outro paiz, a sua forma, salvo os casos excopcionaes, será a da lei do logar om que só
opnrar o acto confirmatorio o por isso se
diz que lês formes de Ia confirmation dèpendent dela loi du pays oic elle esl faite.
Mas uma cousa ó forma de confirmação e
outra confirmação da forma.
E mesmo quo não fosse exacta a doutrina
que segui, quanto á convalidação dos actos
defeituosos na forma, e mesmo que fosse
acceitavel a theoria de Merlin, s,'guida por
Lomonaco e combatida por Mazzoni, não
deveria vingar a exclusão das leis retroactivas estraagoiras.implicitas nas palavras
—e do tempo—porque essas leis retroactivas
são decretadas justamente no logar em
que se passou o acto nullo, por, defeito de
forma.
Quanto ao trecho de Mazzoni, citado pelo
Dr. Galdino Loreto, elle não se refere a
lonsulta alguma da Corte de Appellação de
Génova, simplesmente porque os tribunaes
italianos não tom attribuições consultivas,
nem a do provocarem resoluções do consultas

como as do nosso antigo direito. Consulta 6
um imperativo, synonymo de vedi (vede,
vide).
Consulta App. Génova, 20 febbraio 1865,
ibid, II, 260.
Consulta Lomonaco, op. citp. 187.
Depois de dizer que lês formes de Ia conftrmation dépendent de Ia loi du pays ou elle est
/íiííe.afllrmao Dr. Galdino Loreto que, quando
a confirmação não passa do mora explicação
do contracto obs?uro, é que a'guns autores
(intendem que não ha razão para nella considerar mudado o logar do contracto,
Mas então admittivse que a forma dessa
confirmação seja, não a do logar em que ella
fi feita, o sim a do domicilio do contracto
interpretado ?
Não pôde ser: a forma do acto é a do logar
em quo o celebram, mesmo que elle seja
interprotativo de outro passado alhures.
Locus regit actum.
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Afinal folgo de estarmos de perfeito accordo quanto á suppressão que propuz. Eu ô
que de modo algum conviria no alastramento
do que reputo um erro, reproduzindo-se aã
palavras—e do tempo—nos arts. 12 e 13.
Como o direito internacional privado_ é
um instrumento de harmonia, as legislações
devem co-oxistir sem abalroamentos, e si me
arrojasse ao perigo de definir esse direito,
repudiando a idéa dos conflictos no espaço,
eu diria: elle determina que lei nacional
deve ser applicada ás pessoas, cousas e faetos
jurídicos, quando a apreciação destes elementos sttppõe a existência de dous ou mais Estados.
Si esta definição se acha era algum autor
que não tenho á estante, então ó ella mosma
que deve ser adoptada.
Barra Mansa, 17 de maio de 1902.— Fernando Luiz Vieira Ferreira.

Do Sr. João Paes Barreto
«As dividas do quo trata o n. 5 do § 10 do
art. 188, não prescrevem si, requerido o sou
pagamento ou reconhecimento dontro do
prazo de cinco annos, não foram informadas
•3 despachadas por descuido ou negligencia
das repartições competentes.
Srs. membros da Commissão— Não fora a
interpretação errónea e infundada quo algumas repartições fodoraes, nptadamente o
Ministério da Guerra, dão á lei n. 857, de 12
dd novembro de 1850, (que regula as pró
scripções) interpretação que certamente será
mantida para o n. 5 do § 10 do art. 18á do
projecto ora em discussão, quando transformado em lei, não fora isto, repito, e a pré-onte emenda tornar-se-hia desnecessária.
Procedem da seguinte forma algumas repartições (exceptuando o Ministério da Faxenda):—À parte requer o pagamento de sua
K v ida dentro do prazo de cinco annos; fica o
requerimento om poder da repartição que,
passados CINCO ANNOS DA DATA DE SUA ENTREM A , não o informou ou encaminhou como lhe
•••iinpria, por descuido, negligencia, ou outro
qualquer motivo ; após um tão longo prazo,
vígiindo requerimento ó apresentado, solicitando novamente o mesmo pagamonto—e
»'-'lleê declaradaprescriptaa divida—-pois quo
a hermenêutica administrativa entende que
'•*• parte deveria apresentar um segundo ru'[iiorimento dentro dos CINCO ANNOS em que
/''•'/M no poder da repartição o primeiro requerimento que não foi informado, nem encaminhado .'
_0ra, senhores, semelhante interpretação
não 6 jurídica e nem é séria.
O Governo dá aos seus credores o prazo
fatal de cinco annos para reclamarem e ré-

ceberem as suas dividas, e, findo este prazo,
prescreve o direito, mas como pôde o Governo declarar prescripta uma divida quo
foi reclamada dentro do prazo legal o elle
não mandou pivgal-a ? !
Nem todos podem recorrer ao Poder Judiei irio o pedii'-lhe justiça, não só polas despezas do p/ocesso que delle afasta os que
dispõem de poucos recursos, como também
porque as dividas, tão singularmente prescriptas, ropresentam pequenas quantias e pertencem áquellos que não podem ter ao seu
serviçj a alta advocacia administrativa,
para a qual, a interpretação, com certeza,
SJrá tem outra.
Si os ministérios allegassem a prescripção e remettessem ao Thesouro os respectivos processos, a parte encontraria justiça no
Tribunal de Contas, que felizmente não pensa
como elles, como demonstrou ainda uma vez
e n sua sessão de 25 do abril do corrente
anno.
Assim, pornn, não acontece; uma voz declarada a proscripção, ellos exigem o documento que prove a sua interrupção, som
o quo nada se fará.
A emenda não amplia o nem restringe o
espirito do legislador; representa tão somente a interpretação do toxto citado (V,
§ 10 art. 182) que, conservada a simplicidade com que está redigido, ficará incontestavelmente sujeito á multiforme hermenêutica dos burocratas jurisconsultos, agaloados
ou não.
Em 27 de maio de 1902.—Jafío Paes Barreto.

Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira
Dopois de publicachs as minhas emendas
//. Quando a lei prohibir ao agente o ex;io projecto de Codi.ro Civil, doparei com ercício do acto de que se trata.
.•ilguns artigos dessa importinte trabalho
Este numero foi supprimido com o preque dovein ser também alterados pela illus- texto
de que 33 achava incluído no ultimo—
tre Comiiiissão do Senado.
Quando a lei negar effeito ao acto.
Entretanto, são casos bom distinctos, porLEI PRELIMINAR
que algumas vozes o acto prohibido não ó
por isso nullo, contentando-se a lei com a
Art. 18—Supprima-so.
E' uma reacção contra o art. 42 da lei de sancção penal.
introducção do projecto primitivo, que dispensava da fiança as custas todos os que invocassem a intervenção dos tribunaes braziArt. 211—Dê-se-lhe o seguinte :
loiros, mesmo que residissem fora da RepuParagrapho único. A declaração da nulliblica.
Mas, si não é plausível a disposição do pvo- dade poderá ser requerida por qualquer intej cto primitivo, porque a fiança ás custas é ressado ou pelo Ministério Publico.
para o réo uma exccllente garantia, a do
actual é odiosa, porque só a exige do autor
estrangeiro, e incompleta, por esse mesmo
Art. 212—Supprima-se nelle o paragrapho
motivo e porque se esqueço do autor que se único.
ausenta para fora do paiz durante a lide.
Nesta ponto não se deve modificar o diroito consagrado nos nossos regimentos de
Art. 434—Supp?imam-se no n. I as palacustas, igual para brazileiro.s e estrangeiros.
vras — sob pena de nullidade.
São desnecessárias deantedo n. II que proponho para o art. 149 ; mas, não sendo este
CÓDIGO CIVIL
artigo alterado, passe a comminacão do
Art. H—Acrescunte-so-lho o seguinte nu- n. I para o principio do art. 434, para que
alcance os casos dos ns. II o III.
mero :
IV. Qualquer departamento ou dislriclo
'idministrativo que, pela organização politica
<'o Estado ou do município, deva ter represenArt. 517—Supprima-se p final sobre os
tação e rendas próprias.
fructos colhidos com antecipação.
Porque se ha de negar personalidade
Si o possuidor estava de boa f(5, não 6 justo
.inridica aos districtos em que se dividem que responda poios fructos que colheu ainda
°s municípios do Estado de Minas, por ex- verde, só porque, si esperasse o tempo da
maturidade, esta não o encontraria mais
emplo ?
O art. 14, como está, tende a petrificar com a mesma pureza cm relação á posse.
"ma organização que não pôde ser permaSi estava do má fé quando antecipou a
nente, alóm de não corresponder á reali- colheita, basta a primeira parte do artigo
dade actual em muitos Estados.
combinada com o 519.
Art. 520—Supprima-se o final—uma vez
Art. 149 — Rostaboleça-se nello o n , l i d o
que lhos não tenha dado causa.
't. 156 do projecto primitivo.
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A boa fé deve ter mais garantias do que
se acha nessa clausula, que introduz direito
novo, porquanto pelo actual o possuidor_de
boa fé não respondo pelas deteriorações,
quia quasi suam. rem neglexit. Dig. V, 3, 31,
3. Demais o que em certo aspecto é fraeto,

em outro é deterioração, pois ha explorações
que inhabilitam para outras a cousa fructifera.
Barra Mansa, 2 do j unho do 1902.—Fernando Luiz Vieira Ferreira.

Do Sr. Cio vis Beviláqua
í) Diário ilo Congresso, em sua edição do
•21 de fevereiro ultimo, publicou, 9in seguida
ao Projecto de Código Civil, algumas rollexõos
que mo pareceu opportuno fazer, chamando
;i attonçfio dos illiwtres pepreseBtaBtes de
m i n h a pátria para certos defeitos qno, no
meu entender, conseguiram ainda insinuarso no Projecto, apezar da critica vigilante de
tantas pessoas competentes, que concorreram
liara lhe detergir as maculas.
Dlrigindo-me, então, ao Congresso Nacional, em sua totalidade, e não somente a
<'nmara tios Senhores Deputados, nutro a osperança de que a douta Commissão Especial
do Senado se dignará de volver olhos benévolos para essas notas. Não tenho, por isso,
necessidade de in-sistir sobro quanto nellas
oxpuz sucointamento, mas com franqueza e
sinceridade (1). São, porém, incompletas
essas observações e mais deficientes se tornaram á visi.a das modificações que, posteriormente, ainda soíTreu o Projecto. Reclamam, portanto, os additamontos que
agora apresento, movido pelo mesmo senti monto, que é u,n desejo intensj de oxtrahir
ilo minha inópia quanto soja possível em
prol do futuro Codiyo Civil Brazile-iro. E si
parecer pouco explicável a minha altitude,
sirva-me de escusa o pensamento, tão pro1'undamente verdadeiro quanto admlravelmonte exprosso,do BLAISK DIO PASCAL: lê cceur
<i dês raisons que Ia raison ne comprend pás.

Ari. í.°—Fazem sentiras ponderações do
Sr. Vieira Ferreira a este artigo que não
andara mal inspirado o Projecto anterior,
como o primitivo e o do Sr. Coelho Ho'tríyues, consideran '.o a lei preliminar como
'nua construcção legislativa annexa ao Codigo Civil, ainda que exercesse o seu império

sobro um campo mais vasto. Cabiam nolla*
assim concebi ia, dispositivos concernentes á
publicação, obrigatoriedade e applicação daa
leis. Não prevaleceu, poróni, ossa concepção
om sua integridade, nem foi, por completo,
repellida. Em parto a lei preliminar ó um
simples accossorio do Código Civil, subordinado ao pensamento da siia publicação, e,
om parte, estendo as raias de suas injuncções
muito além da orbita que o Código Civil
domina. Tal o systema accelto pelo Projecto
actual.
Apozar disso, porém, creio que a inserção
de um preceito da espécie desse, que constituo o objecto do art. 1° da lei preliminar no
corpo do Código, como parto integrante do
sou systema de regras, não moreoo applausoí.
No mou entender, o sou lagar próprio ó na
lei dií approvação do Codiyo Civil; mas ó
melhor que se conserve onde está do que
transportal-a para onde propõe o Sr. Vieira
Ferreira.
Art. 2.a—Já o illustre representante do Espirito Santo na Camará dos Srs. Deputados,
o Sr. Galdino Loreto, em magistral discurso
proferi io na sessão de ai do março, mostrou
qius não se desviara das boas regras o Projecto
anterior, conservando a palavra extraterritorialidada que encontrara no primitivo.
Será um termo de formação recente; mas
os neojogismo.j, quando creados para a satisfação de uma necessidade mental e segundo a índole da língua não devom ser
eondemnados. Opnlontam o léxico, dando-lho
maior floxibilidade e energia para realizar à
sua funcção de instrumento transmissor das
idéas.
O adjectivo internacional, que se depara
nesse mesmo art. 2», não pôde fazer remontar o sou nascimento a época muito afastada.
E' uma creação de BENTHAM, como o YO-

(1) Eis os artigos a que se referem as alludidas
reflexões publicadas no Diário do
r;
ongresso de 27 do fevereiro deste anno,
Pags. 357 a 300: Lei preliminar: arts. 8, 13
O 15 ; Parte geral : arts. 16, 23 o 24; Parte
especial: arts. 223, I, 265, III e IV, 271, 364,

762 (attendida a reclamação), 768, paragrapho único, 778, 9ál (attendida a reclamação)
1.149, 1.217 o seguintes (locação de serviços),
1.031, 1.648, 1.759, 1.813. A indicação dos
numepos é feita pelo Projecto remettido ao
Senado.
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cabulo codificação, de TOO ião ftvquc
Comra ella supponho que se não levantan
as regras da morphologia. Deixo, porém
aos cultores da glottica e aos simples grammaticos o exame dessa questão. Quero fallar
exclusivamente como jurista que, costumando
manusear o Corpus júris civilis, suppõe ter
visto no fragmento de PAULO, exarado no
Digesto, liv. II, tit. I, Sob o n. 20, o gérmen
de on .e brotou o malsinado termo. EXTRA
TERRITORIUM, diz o jurisconsulto romano,
jus dicenti impune non paretur.
E é realmente de extraterritorialidade que
se trata, do effeito produzido/òVa, além do território, como o comprchendcram muitos internacionalistas dos mais distinctos. E quem
emprega os vocábulos — extrajudicial, extrajudiciário, exlrangeiro, extraordinário, extra
thoraxico e outros em cuja formação entia o
prefixo extra não deve ter grande escrúpulo
em acceitar extraterritorial.
Essas escrúpulos não existem na sciencia,
o o termo hoje é corrente na teclmologia do
direito internacional.
TORRES CAMPOS escreveu um livro com
este titulo significativo — Bases de una legislacion sobro EXTRATERRITORIALIDADE (Maurid, 1896).
Na Revista de Catalvíla, discutiu DE Dios
FEIAS a seguinte these : — Fundamento racional de Ia EXTRATERRITORIALIDADE de los

actos soberanos (anno III).
Uma das eruditas monographias do MARNOCO E SOUZA intitula-se — Execução EXTRATERRITORIAL das sentenças (Coimbra, 1898).
DESPAGNET, Prècis de droit international,
ns. 429 e seguintes, occupa-se dês effets EXTRATERRITORIAUX du jugement déclaratif de
faillitte, e nos ns. 435 e seguintes 6 objecto
de estudo Veffet EXTRATERRITORIAL du concordai.
Outra autoridade das mais conspícuas, A.
PILLET, fornece-nos estas palavras que me
parecem decisivas : «Au point de vue intçrnational, Ia continuité implique nõcéssairemont L'EXTRATERRITORIALITÉ. Ia généralitó
subjective de Ia territorial!té (in Clunet, 1894,
p.426);..,toutcs lês lois sont par leur natureà
Ia fois territoriales et EXTRATERRITORIALES;... cette territorialití'! n'ex<'luo p.is chez
elle Ia qualitó concurrente D'EXTRATERRITOBIALITÉ;. .. lê plus souvent cotte EXTRATER(2) Outros neologismos do grande jurista
inglez não lograram o mesmo acolhimento
sympathico. Minimisar, maximisar o sobretudo pannonion e panopticon fenocoram com
o seu creador. Veja-se ERNEST
NYS, E'tudes
de droit international, 8ml! gérie. Z901, p. 317,
nota l.

RITORIALITÉ s'éfface devant un príncipe
d'ordrn supérieur, etc.» (ibidem, p. 428).
Os italianos também usam do termo, como
se verá em FIORI, Droit international prive,
traducção de Ch. Antoine, vol. I, n. 36:
príncipe general rólatif à 1'autorité territoriale et EXTRATERRIORIALE de chaque loi ;
como fácil também será ver em GRASSO. Diritto internazionale, até para designar a irnmunidade dos agentes diplomáticos: ESTRATERRITORIALITÁ úogli agenti diplomaticí (ed.
Barbera, §53, E).
Finalmont3, o termo não é extranho aos
norte-americanos. Effecti vãmente WIIARTON, nj seu justamente celebre tratado de
dire.to internacional pr.vado, Treatise on the
conflict of laws or Private internacional law,
escreve: EXTRATERRITORIAL crimes, n. 812;
EXTRATERRITORIAL

SerVÍCO, D. 236;

EXTRA-

TERRITORIAL status n. 84 ; EXTRATERRITORIALITY, ns. 141, 204, etc.

Quer me parecer que,para justificar-me do
emprego do voe ,lmlo censurado, já disse bastante, e a Commissão egrégia a que me dirijo encontrará na sua magnanimidade com
que me escusar, si, porventura, me detive
mais do que devera em assumpto de somenos valor.
Art. H.—« Supprimam-se as palavras —e
do tempo ('emenda do Sr. Vieira Ferreira).
De integro accordo. Nem o Projecto primitivo (urt. 19) nem o revisto (art. 17) continham essa clausula.
Art. 13— «Serão reguladas sempre pela legislação bro.zileira : II As obrigações contrahidas entre braiileiros em paiz extro.ngeiro.>
principio estabelecido pelo artigo em sua
nrte inicial soffre quatro excepções que lhe
'eduzem consideravelmente o campo de
applicação. A excepção do n. II, sobretudo, 6
de tal ordem que o nulliflca por inteiro, porque 6 a expressão do uma doutrina diversa.
O inicio do artigo firma a regra de que as
obrigações, o m sua substancia e effeitos, sã
levom submetter ao direito objectivo dominante no logar em que forem contrahidas.
uma doutrina que pôde offerecer o flanco
i critica dos adversários, mas que tem eniontrado defensores convencidos.
O n. II obedece a outra inspiração. Já não
; a lei do logar a que rego as obrigações e
im a nacional das partes contrastantes ou
por qualquer outro modo juridicamente viniiil-idas, «i foivm brazileiras. Mas, porgunase: porque, no direito internacional privado, cuja ambição 6 firmar entre os povos
[ue têm relações reciprocas uma commu- .
ihão de direito, se ha de invocar o principio
Ia nacionalidade em favor de uris, e de outros
mo "i Si esse 6 o principio quo se dês já
-pplicar ás relações obrigacionaos, então
açceite se o disposto no direito italiano (tiw- ;

posizione sulla publica z-'one, interpretazione Hungjiro (í). Outros paizes admittem a
ed applicazione delle legge,3xt. 9°), que, aliás. isenção, poiém mediante reciprocidade, o
vacilía entre a lei nacional, a do logar onde mesmo aquelles imizes onde a lei tem mansã realizou o acto e a autonomia da vontad tiJo a sua prevenção contra os estrangeiros,
Mas v,icill;i, sem se desviar do dominio pró- como a França, o rigor dos princípios se atprio do direito internacional privado ; vacilía tenua mediante tratados quo dispensam o
applicando sempre um preceito do caracter súbdito do estado pactuante de prestar fiança
geral.
ás custas perante os tribunaes francezesfSj.
Não seria, entretanto, o melhor guia, porAssim vão os governos cedendo á pressão
que não soube decidir~.se entro princípios di- da opinião internacional, qui ro 'Iam i pur.i o
vergentes, E para que se não façam á lei simplesmente a liberdade do fórum, a suppreliminar brazileira, e. com razão maior, as 1 iressão do embaraço da fiança erguido in
increpações quo se têm feito ao art. 9° da lei iiminc /í/is. Hoje, depois da convenção de
i i a i i a n a citada, na parte de que agora traio, 14 de novembro de 1896, ratificada em 1899,
suria ile, toda a conveniência que se elimi- e posta em vigor desde 27 de maio des^e ulnasse, pelo menos, o n . II deste artigo.
timo anno, póde-se diz ;r quo na Europa, enArt. Í4. —«Substitua-se—neste Código—por tre paizes europeus, não existe a prevenção
—no Código Civil». Si ficar subordinada a que se traduz pela caução judicatum solvi.
lei preliminar ao titulo geral—Código Civil— L)B facto essa convenção adoptou as conclunão ha inconveniente algum na expressão em- SÕ3S da Conferencia de Haya, que ropellem a
pregada pelo Projecto. Si, porém, se fizer fiança ás custas, o já em mais de um julgado
a deslocação pedida pelo Sr. Vieira Fer- os tribunaes europeus têm repellido as prereira, a sua emenda é razoável. Mas, então, tonçõesdiquellosquc recorrem a esse meio
será necessário também mudar a designação para fugirem á acção da justiça. Assim, por
íxompio, decidiu o Tribunal Federal Suigso a
da lei preliminar.
de dezembro do 1900, declarando :
Art.íS.—Consagra este artigo um lamen- 26«1°,
o Tribunal Federal não 6 competonto
tável regresso, quando tudo aconselhava a para examinar
a constitucionalidade da Conque se desse um pa,-so no caminho da liber- vonção Internacional
de Haya, do 14 de dedade o da justiça, que não indaga si o indi- zembro de 1896, -relativa
ao processo civil ;
víduo que a implora ó .nacional ou extran- essa convenção 6 um tratado,
geiro, si tem ou não com que pagar as custas jela ass3inblôa federal, tendo, comoapprovado
qualquer
do processo.
decisão da assembléa federal, força
E' um regresso, porque o decreto do 10 de outra
junho do 1830 e o regulamento n. 737, de do loi;
2°, o art. l i d a Convenção de Haya, que
25 do novembro do mesmo anno, contra- su.iprime
ciução judicatum solvi, tem na
riando, aliás, o impulso liberal que se ex- Suissa um aalcance
internacional; tal caução
pandira na legislação do 1833 (disposição está, portanto, definitivamente
na
jii-ovisoria, art. 10), eximiam desse gravame Suis--a, tinto entre os cantões abrogada
quanto com
os miseravois, provada a miserabilidado pe- relação a um estado estrangeiro
; e assim,
rante o.juiz da cansa, e não visavam especial- um estrangeiro estabelecido em um
mente o estrangeiro. Obrigados á caução não tem necessidade de prestar essa cantão
fiança
tanto são os estrangeiros quanto os nacio- quando
age- como autor eiii um outro canuaes.
(6).»
Mantido e -se principio re-ilrictivo, íicar.i tão»
E a conclusão da Conferencia de Haya sobre
annullado ou sophismado o alcance do art.3° este
assumpto foi brilhantemente defendida
do Código: — a lei não reconhece distincçilo
entre nacionaes e extrangeiros para a argui- pulo provocto ASSEII e pelo erudito ROOUIN.
fiança judiciaria, diz este ultimo, tornou-se
siçfío e gaso dos direitos civis. Na Itália, do «A
actualmente mais nociva do que útil, consimna disposição semelhante do Código Civil, derando
a cousa cm sua generalidade. Como
tirou-se a conclusão, acceita e acatada, de
excellentomente o Sr. ASSER, acarreta
que os estrangeiros e-itão isentos de prestar disse
a caução judicatum solvi (3). O principio olla um grande embaraço ao livro exercício
do direito de estar em juízo, quer por causa
da isenção 6 também acceito em Portu- dos
depósitos do dinheiro, quo exige, quer
gal, na Dinamarca, na Noruoga, na Fin- por causa
da lomidão e das chicanas que prolândia, no Montenegro, na Turquia, na voca. O autor
estrangeiro encontra já om
Colónia da Victoria, e no Império Austr.i(4) Escriptores citados na nota anterior.
(3) DRUKER, La caution judicatum snlvi cn
(5) RAUL DE LA URASSERIE, nu ( ' / . < » < / .
Allemagne, om Clunet, 1893, p. :!14 ; RAUL
Ui: LA GRASSEHIE, Ue Ia caution judicatum cit., pag. 847.
Solvi, em Clunet, 1898, p. 848.
(6) Clunet, 1901, pag. 856,
Vol, ft
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O Projecta actual, mudando a denominação
de declaração de maioridade- para em ancifiação, transportou para a parle ijeral a quo
]•(•..ml l.o, do cãs m i n u t o . N e n h u m reparo tenciono 1'nzor a essa transposição, nem <Veio
que tenha necessidade do justificar-me por
haver reservado p ira tratar no direito da
fttmilia de uma situação jurídica quo ó um
elleito directamente decorrente do casamento.
Mas julgo indispensável externar-me sobro
;i inclusão dos três novos casos de emancipação introduzidos no Projecto actual:
a) exercício de empreijo publico e/~
feclivo ;
b) recebimento de ijráa scientiftco dos
curtos superiores ;
c) estabelecimento civil ou cominercial
com economia própria.
TEIXEIRA DE FREITAS (9) e LAFAYETTE (10)
r e l e r e m - . : ".esses três casos. Sendo taos
autores vulgarmente conhecidos, deve-se
crer que, si o Projecto plumitivo o o revisto
não os reproduziram, a l g u m motivo tiveram,
e valioso, para assim procedei*.
indaguemos, portan o, qual a razão que
actuou sobre os citados jurisconsultos para
quo_puzossem em ivlovo os casos do emancipação ;igo.'a intercalados no Projecto. Kssa
razão é a seguinte: — pensam— ambos que o
pátrio poder se não extingue— polo facto do
tor o indivíduo attmgi.io á maioridade,
apezar de esta o tornar apto para exercer
todos 03 autos da vida civil (rés. de 31 de
o u t . de 1831). Entretanto, cá vista do art. 92
nu. I e II da ConsJtuição de 1824, que conferi i. direito de voto aos oíliciaes militares
ma.iores de 21 annos, aos b i.chareis forni idos
o clérigos de ordem sacra, e aos q u e servissem offlcioK públicos, ainda, que menores de,
vinte e cinco annos, cumpri t ai.i.eim;ir </
rigor da doutrina com r dação a, essis
possoas, porquanto «quem pód : exercer diroitos políticos está. h iJiiái.ad > pira os netos
da, vi Ia c i v i l » , segundo ,'aciocin;i TEIXF.IUA
DI<; FUKJTAS. Acc •osceiiio.m a.mbos, porém,
que somente aos vinte e um annos pude o
lilho estabelecer economia separada da de
se:i pão (11). De onde se deve concluir que
.iM iodas essas c.l isses indicadas de pessoas,
os empregados públicos, os m i l i t i r o s e os
que tiverem estabslocido economia, separida
da, dos pais, a autoridade paterna termi(7) fílunet, 1895, p. 736.
(8) Projecto primitivo, art. 271: «Os me- nava aos vinte e um annos. Na mesma
nores ficam, de direito, emancipados pelo
(9) Consolidação das leis dois arts. 202 o
casamento realizado na odade legal.»
Projecto revisto, art. 296: «Os menores fi- notas.
(10) Direitos de família S 119.
ca.m, de direito, emancipados pelo casamento realizado na edade legal.»
(11) T . , DE FU.HITAS, obra e i l . nota ;n>
Não fora, portanto, esquecida a hypo- art. :.'(}•-!$ l"; LAKAYETTB, obra <:ií. íi I P
these.
n. IV e notas. .
seu caminho uma serie do obstáculos resultantes do alàst-.mento, da fui ta de rolaçõ s
com um advogado do pá*, onde necessita
propor a sua demanda., das diflteronças do
língua, de hábitos, An urbanização judiciaria
o lio legislação em geral, lím matéria, p •«soai, tem de accionar um adversário que
muitas vozes especula com essas dillicuid •.dês,afim do fugir ao pagamento do que devo.
Porque não dizer? O autor desounfla, com
mais ou menos razão, dos juizes oxtrangeiros, e todos os homens práticos sabem
com que difflculdado ello só resolve a int.cn lar
uma acção fora do sou paiz. P ,ra accionai*
no oxiran^oiro é preciso ter muita coragem,
ou muito dinheiro, ou muita segurança em
sou direito. Ajuntar a todos esses motivos
de inacção o quo procede da fl inça ás custas,
6 decididamente commettor uma injustiça em
detrimento do autor e proveito do iro (7).»
Essas e outras ponderações que hão de
occorrer á monto illustrada da Commissão do
Senado Urazileiro, estou certo, militarão
pelo restabeleci m ;nto do art. 41 do Projecto
revisto quo corresponde ao art. 42 do Projecto
primitivo :
Não se ex- gird fiança ás custas do processo áquelle que invocar a intervenção
dos tribimaes brasileiros, para a solução
da qu ilguer pendência de'ordem privada,
ainda que resida fora da Republica.
Ari s. 4 e 5, 11 f— Por estar resolvido a não
fazer observação alguma que seja exclusivamente de forma, o que deve ficar reservado
ã competência inegualavel do preclaro presidente da Commissão Espjciai do Senado,
deixo de propor substituição para os dizeres
—a lei põe a salvo o.-f d.reilos do nascituro,—
os surdos-rauilos que forem inhibidos de fazer
conhecida a sua confcr.de—que se encontrara
nos artigos citados.
Art. í), III, IV e V— O projecto p r i m i t i \ o
e o revisto (art. 9°) não faliam, M;I parte
geral, sinão de maiorid vlo e declaração de
maioridade .i.os filhos-famílias e orphãns que
t r n l u u n ultrapassado os 18 annos. Na parte
especial, consagrada ao direi o da família,
estatuíram, em additamento, que o casamento contraindo na edade legal tinha por
etleiro conto.Ir a emancipação pl<>na aos
cônjuges (8).
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época extinguir-so-hia também para os graduados scienlificarnente, porquanto a edado
il i m a t r i c u l a nos cursos superioro-i era a de
dozosois annos. T a m b é m a o s v i m . e o um
annos eximia-se o i m l i v i d 10 da autoridade
tute ar.
No
'.<> projo 't i, porem, todas e>sa:
distincçSes sfi > odiosas. .V.-s v i n t e e u m anno:
cossa a incapacidade civil dos indivíduos
norinaos, extingue-so o oo ler paterno o ter
min-, a tutela. O que no dire.to actual, ini.erpretado polo: a u t >re-i citados, soru legitima attenuação de um rigor da lei, no
Prujcrlo não t e r i a razão de sor, porque tal
rigor na o existe.
E accresce que a opinião do Freitas e Lafayiitto n ã o encontra apoio no direito vigente. Realmente partem olles do presupposro de que o pátrio poder não se di.-solve
pela maioridade do filho, e somente foro-.dos
pelos dispositivos constitucionaos 'abrem excepções ao principio. Esse prosupprsto,
porém, é Calío, como vicioriosamonto demonstrou Orlando, argumentando com o;
termos peremptórios da resolução de .'il d : t
outubro de 1831. « Ne.m ha razão pa/a nos
adsfcringirmos ás Folippinas com laivos d j
quirilario romano, exclama o a u n itador do
Código Comm Tcial (12), que considerava o
filho uma musa, si attonder-se a quo , lei de
.'il do outubro do l «31 teve p ir fonte o art. 488
do Cod. Nap.,—que a dita lei investiu o que
attiiige 21 ânuos da capacidade civil pá rã
todos os actos da vida—que ficçòos e «ubt ; lezas não devem prevalecer ante a realidade dos factos. O c mtrario é at 1 '' lançar s :
siz mia no s u a da lamilia : — o pão pa-a-it indo o fillio, direito som obrigaoã correlativa ! Sim, porque quem poderia, i m p e d i r o
filho mai >v do vi n i: i e um ânuos de entregarse ou abraçar uma profissão d scente e l u crativa ? — O p:ie.—A este diri , aquello.
afrouxando os laços de respeito natural, com
i>3 pi?s no limiar:—Deixo sua casa \ E ei ; e boroado tal pó .er pat.irno.
No mesmo senti l.o iironuncia-so Tnioo DI:
LOUREIRO (13), declarando q - i e a,os vinte e
' i m annos s i l i b e r t a o i n d i v í d u o do pátrio
pó ter. A jurispru.ien >.ia e n v e ^ e l o u definitivamente por essa t r í l h '., que, é a da verdade
jurídica ( 1 4 ) . li com essa feição consolidou
' - A l i L i í S DKCARVALHO o lliisso direito: o ])atrio
Podo.- termina pela maioridade ; lílho-fimi'ia é aquelle que os tá Sob » pátrio poder.

emquant') não completa vinte o um anno
(15).
Comece modo do ver tornam-so inúteis
aqiiolla-< enninorações, do FKIOITAS e LAI'.\YI:TT::. qu.; foram transportadas p a r i o
1'rnji'fítn da Camará.
\''".;'esce q u e a C instituição republicana,
ar!. 70, fixou a maiori lado política aos vinte
o um annos, sem fazer, como a imperial que
a íix iva ao-i vinte o cinco, oxcepçõe em favor de f n n c c i o n a r i is p i-licos, militares e
0 i r . r ' S i i i i l i v i d i u s, pois que a tolos nivelou,
sob essa relação, comtan',0 que n.:io incidissem nas exclusõos do ?? l" do mesmo arti o.
Penso, e,n conclusão, q u e os ns. lil, IV o
V d ) art. 9° devem se. • eliminados, convimlo
n'.•; is nota • quo se a^ham essas disposições
em dosharmi.mia com os arts. :S98, II, e 399
do Projecto. O art. .'(98 determina quo são
exchiidosdo iisufructo o da administração do
pio:... II, os adquiridos cm serviço nvlitar,
de magistério ou em qualquer outra funcção
publica. Si est'S filhos, ex-vi do art. 9, n.III,devem sor reputados, pdo facto de exercerem f u n c ç ã j publica, pessoas SM. júris,
com > s u p p o r (|u • si)ria posnvel a admiuistraça i do-) p ies s -bre os b.)ns dos ditos filhos,
para delia se isentarem somente os adquiridos no exercício do funcção publica 1
Evldéntemedta o art. 399 foi redigido sob a
i n s p i r a ç ã o de outras idéas. O art. 3':'9 estatuo
que o patri i podei- :;:' extingue: peia morte,
do filho ou dos p i.o .; p ila emancipação resultante do casamento; pela maioridade e
p u a ado cão. Somente o n. II falia do
emancipação, e es'a, esclaro-e o artigo, é e
que r ' s u l c a do ca-unicnto. Consoqueiitementa
as pessoas e i n a n c i j n d a - : p.ilo a r t . 9", ns. Ill,
IV e. V, aimla que eiiiaiieip.ad ^s. ainda, que
p!enam"nte capazes, continuam sob o pátrio
poder. Em que cousi .te, então, a sua capacidade plena '.
Do quo acabo de exp >r resulta que mo ponho ao lado do Si-. Azevedo Marques, indo
um pouco além. S. K x . contenta-se com ;t
uppressão dos ns. Ill e V do arf,. 9°. Eu entendo quo a me-.ni i sorte d,:ve ter o n. IV.
V Con-itiuiição não abriu excepção alguma
em favor das laureas a -adomicas, não
a deve abrir também o Código Civil.
Hm regra somente depois dos vinte o um
â n u o s é quo se recebem essas investiduras
scieutiíi'-;is; para os casos excep -ionae.s existe
1 recurso d a emancipação aos d ozoito ann«.s.
Antes dessa edade, não >endn « indivíduo
(12) Nota 8 ao art. 1°, III, do Oligo Com- •a ado, não sei qual ú a n e v í S i i íadi; que re"lercial.
clama a sua indep.iiidoucia civil. Com a
carta, dirão, adquiriu o adolescente um
(13) Direito Civil § 91.
(14) Direito, vol. I!0 p. 1U3. e vol. 3:i,
p. 499.
(15) Direito Civil, arts. 93, S 3, o l .583, b.
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• meio de vida e com a educação o nece.Hsari
desenvolvimento do espirito. Meio do vid
tamlvm adquire o que só preparou cai um
nri.c. liberal ou mecânica-, o musico ou
carpinteiro. Porque não dizer que tamben
esses se equiparam legalmente aos maiores
Educação mtellectual também ivcobem ou
iros que se não destinam ao cxeivicio da mo
dicina, do direito ou da engenharia. Par;
sor consequente, seria necessário que a taci
pessoas estendesse) o Código Civil a sua be
nignidade.
E, pergunto mais: qualquer que seja a
odado dos titulados pelos estabelecimento!
offldaes, estarão e!lês emancipados, mesmi
quando esse título foi* conquistado aos quinze
ânuos, o que não é impossível, dada a facilidade dos exames o o âesapparecimenti
do requisito da edade para a matricula,
Não é impossível um doutor de quin/.i
annos, mas, em verdade, ellos não surgem
normalmente antes dos vinte e um annos c
Que necessidade ha de os aureolar com osso
privilegio inútil ?
Art. Í6—O Sr. Vieira Ferreira reclama a
supprossão das palavras flnaes, - cvmtanto
que tenham património. Já em minhas ri
tadas observações insertas no Diário do Con
gresso de 27 do fevereiro ultimo fiz sentir
que a theoria das pessoas jurídicas estava
desmantelada no articulado do projecto
actual. Não é, por isso, bastante supprimir
aquellas palavras, é forçoso ser nnis radical
o reconstruir a theoria em suas bases rigorosamente scicntiflcas.
Em defesa da construcção apresentada pelo
Projecto primitivo e pelo revisto, que delle
n"io discrepa neste ponto, apresento as minhas ponderações feitas perante a Com missão
da Camará e publicadas nus respectivosa
Trabalhos vol. IV p. 183, Z* col., 187, 1
col., 191, 2a col., e 267 a 269, vol. VI p. 138
a 141 e vol. Vil p. 260 a 261.
Com relação ao capitulo das pessoas jurídicas eu proporia que se restabelecesse *o
Projecto primitivo, arts. 18 a 42 com as seguintes alterações:
O art. 28 devo ser substituído pelo art. 25
da redacção final do Projecto da Commissão
da Camará (Trabalhos, vol.

VII, p.

6):—A

dissolução só pôde ser decretada pela autoridade nos casos dos ns. 2, 3 e 6 do artigo an-

tecedente,

ou

quando a sociedade compro-

metter o interesse publico. Paragraphounko.
A dissolução das sociedades de fins económi-

cos, não comprehendidas no art. 24, rege-se
pelos prece tos estabelecidos na secção competente da parte especial deste Código.

Este paragrapho único é da Commissão Revisora do Governo.
O art. 30, modificado de aocordo com o
art. 27 da redacção final citada,, dirá: — , , . 1

o remanescente do património social parti-*
lhar-se-fia entro os sócios ou seus herdeiros.

No art. 30, n. ;>, diga-se, como no Projecto
actual, art. 31, III: Que seja approvada por
autoridade competente.
Art. 37—Supprima-se, por se tornar ocioso
á Vista da alteração foita no antorior.
Accrcsei3nte-se a secção introduzida pola
Commissão do Governo:—registro civil das
pessoas jurídicas. E' preferível, porém, por
mais concisa, a forma p'ira essa secção aioptada pelo Projecto actual, arts. 21 e 22.
. Escusado ('• i ázor que me forro ao trabalho
de indicar retoques de pura forma, não interessando ao pensamento jurídico.
Art. 18.—Comprehendc-se mal o quo o
Projecto quer significar com a expressão—
direitos susceptíveis de desapropriação.
Secção III—Sociedades e associações civis—
Q u a l será o matiz do idéa que se procura
traduzir por estas duas palavras—sociedades
e associações ? Porventura teve-sô em vista a
doutrina franceza que denomina associações
as reuniões permanentes do homens, cujo contracto alei ignora ou condemna (10)? Não (5
possível. Significará associação a sociedade de
fins ideaes, como ensinam alguns oscriptoros?
Tomar-se-ha o vocábulo como dasignativo
da sociedade personificada, como correspondente ao Verein do Código Civil Allemão ?
Será intuito do Projecto iudicir, por esta
inscripção que accintou, a doutrina abandonada (17) de TROPLO.NO, segando a qual toda
sociedade ó pessoa jurídica '!• São duvidas que
assoberbarão o animo do interprete.
Art. 40—DBv.) terminar esto artigo na
palavra commissão, porque, conservando os
funccionarios temporários, periódicos ou de
simples comniissão, o seu domicilio real, não
se encontra a relação de successão quo parece suppor o artigo. O exercício da furiccão
não actua sobro o domicilio que continua inalterado .
Art. 54 — Por erro typrographico, a ultima palavra deste arti/o é alimentação em.
vez de alienação.
rt. 72, I — Pelas razões constantes dos
Trabalhos da Commissão Especial da Camará,
vol. IV, pags. 118a_119, entendo que é ao
iiroito publico, o não ao privado, que in;umbe fa'íer a distribuição dos bens entre os
liversos círculos do organização social do
i m Estado, entre a União, os Estados o os
Municípios, o que. principalmente, ê contra(16) PLANIOL, Traitè II n. 2.035; IIuc,
lommentaire, XI, n. l ; VAREILLES—SOMIIÉUES, Personnes morales, ns. 1.186 e souintes.
(17) Veja-se VAREILLKS-SOMMIÉKES, obra
ifc. ns. 30, ].]30 a 1.185.
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rio ao principio federativo, que domina a
nossa Constituição arrogar-se a União, poi%
lei orninaria sua, por estatuto de ordem privada, fazer a partilha dos bens entre os Estados particulares e os respectivos Municípios .
Mas. acceita a doutrina do Projecto actual,
não procedem as criticas do Sr. Vieira Ferreira. Não é sob o ponto de vista da jurisdicção somente que a União tem direitos
sobre a zona do que trata o art. 3° da Constituição. As p i lavra < desta são categóricas
e insopliismaveis : — Fica pertencendo á
União, no planalto central da Republica, uma
zona de 14.400 hilometros quadrados.
O fim para que foi attribuida á União a
propriedade dessa zona ostá claramente i n dicado : — para nella estabelecer-se a futura
('«pitai Federal. Dessa determinação resultam três consequências :
a)' Demarcada a referida zona, omquanto
não for applicada ao fim especial a que se
destina, ó bem dominial da União.
b) Não tom os poderes públicos, sem uma
reforma conslituciona!, direito de dar a essa
faixa do terreno nacional destino didbronte
do que lhe ass.gna o art. 3° da Constituição.
d) Fundada a capital no terreno demarcado, cederá naturalmente a União aos particulares, por aforamento ou por outro modo,
a porção necessária para que construam as
suas habitações, fundar-se-hão edifícios públicos, abrir-se-hão ruas o logradouros públicos,
e o que era um bem do património da
União tra,nsformar-so-ha num complexo de
bens de caracteres diíTerentes, públicos, particulares, públicos de uso commum, públicos
de uso especial e públicos patrimoniaos.
Ari. 72, IX—Os rios e lagos navegáveis e

os que se fizerem navegáveis, comtanto que
banhem ele. A nossa lei fala do rios navegáveis e dos que affluem para os navegáveis
(os de que se fazem os navegáveis), comtanto
que sejam caudaes, isto ó, correntes em todo
o anno (18).

Haveria intuito de alterar esta disposição
de Ifi ?
Art. 73, Y—Cabe aqui levantara mesma
interrogação.
Artigo iiddicionul proposto pelo Sr. Vieira
Ferreira — [>os próprios termos do artigo
evidencia-se que a matéria 6 puramente procnssual e, portanto, alheia ao Código Civil.
o caso do sequestro do art. 240 não justifica a creação de um artigo simplesmente
para o fim de reinottor a matéria do sequestro, e de outros meios assecuratorios de
direitos para as leis processuaes.
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Art. 81 — A remissão deve ser para o
art. 104, n. XII.
Art. 86—Pela lottra deste artigo, as pessoas relativamente incapazes, como os menores entre 14 e 21 annos devem sar sempre
representadas por seus pães ou tutores, nos
actos da vida civil. Tal, porém, não deve ser
o pensamento do Projecto. A doutrina
acceita é qu - os impúberes soj:im representados cm todos os casos, e que os púberes,
nos quaos já se suppõ.; um certo desenvolvimento intellectual capaz de discernir o útil
do nocivo em casos menos intricados e
de esclarocer as manifestações da vontudo,
intervenham nos actos de que resultam obrigações, assistidos por seus pães ou tutores, e possam praticar por si todos os actos
que lhes tragam somente vantagens (19).
Deveria, então, dizer se:
As pessoas absolutamente incapazes de-

vem ser representadas por seus pães, tutores ou curadores em todos os actos jurídicos, e as relativamente incapazas devem ser
autorizadas sempre que tiverem de praticar
actos que importem extincção de direito ou

creação de obrigação e em todos os c&sos declarados na Parte Especial,

Art. 90—Não me parece fundada em boa
razão a critica levantada pelo Sr. Vieira
Ferreira a esto artigo. Por uma applicação
sensata dessa norma é impossível que um
juiz decreto a nullidade de uma venda, sob
o fundamento exclusivo de quepretendia o
alienante transferir a propriedade da cousa
vendida a Pedro e não a Paulo. Em contractos dessa espécie, as qualidades pessoaes do agente não entram ordinariamente em causa. Mas podem, tanto nos contractos benéficos, quanto nos onerosos, ser
a razão determinante da declaração da vontade. Nas obrigações de fazer, as qualidades
do obrigado importara muito ao desempenho
da prestação (20). Um quadro não se encommeuda a um sapateiro, nem a um pedreiro
qualquer obra de estatuária.
Por isso acho mais prudente manter o artigo como está, quo encontra correspondente noutros systemas legislativos (21). A

(19) Inst. l,21,pr.;D. 26, 8 fr. 9; ord.
3, 41. S 8; COELHO DA ROCHA, Inst. § 373;
H. CARNEIRO, Direito civil % 224; RIBAS,
Direito civil, II, pag. 81, nota 25; LAKAYETTE,
Direito da família, § 152.
(20) Huc, CommentaireVll,n. 27; S AVIGNY, Systema § 136.
(21) Códigos civis: francez, art. 1.110,
2a parte; a italiano, 1.110, 2a parte; hespannol
1.266, 2 parte; argentino, 923; fed. suisso
(18) Ver CARLOS DE CARVALHO, Dir. Civil, das obrig. 20; chileno, 1.455; austríaco 873;
allemão, 119.
art. 198.
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emen !a restringe inconvenientemente1, o alcance da regra.
Art. 96. — « Supprima-se a palavra essencial... Si ó essencial n qualidade ornittida
ella iiffooU ;i substincia do objecto e, nesse
caso, o erro > l a parle entran ida, constituo a
causa de n u l i i d a d e . proviíta no linal do
ai t. 89.» (Vieira Ferreira.)
Ainda que não mo pareça estar demte
do um «horrível solecismo jurídico », concordo com a supprovsão proposta, porque
não ô necessário que a quali lado soja essencial, isto ó, constitutiva do objecto, para q u o
se reconheça a má fé violadora da vontade.
Por isso dizia o Projecto p r i m i t i v o , art. 98 :
«Nos acto-i bilateraes, o erro Io um i d a s
partes sobro facto ou o-irOwtostcmaía n-l^vnnte,
que a outra tenha conhecido o calado, estabelece .1 prosumpção de uma omi são dolosa,
provando-se q u ', som esse, ei'i'o, o a
não teria realizado». T. i>i<: KRKITAS. Ksiiaco,
art. 472, foi a fonte immediata dessa disposição do Projecto primitivo.
Arts. llí, 112, 115 e 116—Pretendo o
Sr. Vidra Ferreira1 que a palavra aturo"
graphar-as deve S! ..' rej atada d 'ssos artigos
porque « não é f ó em fraude ao; credores
ehi.-ographarios que os acto-) do credor i n solvente pjdem st? r praticados ; podem prejudicar tamb;>m
a hypothoearios, pois umas
vez -s na b'n1! Injpothecarios tornam-se insnffteientds, por sua depreciação, e outra.*, /> ndividas de maior valor dãa-se, em garantia
bens menos valiosos, prestando-se ou não fiança
pela d-: fferença.»
Hás )ia-se a cri ,ie,a em um equiv co. Os
credores hypotheearios. q u a n l o a garantia
não cobre a divida, são ciurographarios em
rolaçã i á diiferonça, o, nosso caracter,
entram na regra goi'al do art . 1 1 1 .
Já perant t a Comrni-isão líspocial da Camará foi discutida esta matéria (Trabalhos,
vo!. IV, p. 217 ). Som'iite os credores chirogropharios podem ter interesse BID pr,.p/r<
a acção pauliana ou rovocatoria, p a r q u e
os que tom o sou credito fardntido por
ponh »r ou hypothoea, no objo.'to da garantia
encontram com que pa:ar-so C.o sou credito.
Mas, si a garantia se revelar insnfflciente,
entram esses credores, com rolarão ao oxeo<so. na categoria doschirograpliario .. pódendo então u ar da acção pauliana. Mas,
como essa acção só poda ser intentada q u a n do o devedor não possuo outros bons com
que satisfazer as suas obrigações, é necessário quo^esáa «situação do devedor s.! revele,
em relação ao credor pignoraticio ou cliirograpliario, p 0 i a excnssão que domonsM'o a
insufflclencla do objacto dado em garantia.
Anto.s disso, a posição do credor pkno/aUcio ou hypotliecu-io ê especial, tendo na lei
seguranças o privilégios tacs, q-uo a, i.ornam

muito supeiúor á dos simples chirographarios.
A cri ,i<;a .inda suppõc uma antitliose entre
chirograph;mos j; privilegiados para cond i i i r p - I a Jí-ejajção do vjcabulo — ckwo/jrap/i -rio Mas encarrega-se do dês ir m :• a sua
urgiim - n t - i c a i, q i i a u d . i j).in.li!r;i.: « Sem duv i d a , omquatito o credor privilegiado ou «
hypotheeirio podo haver o pagamento pelos
bons especialmente ^obrigados, não llies ó
licito recorrer ,-i acção rescisória, simplesmente porque, em tal liypothesc, o devedor
não se acha insolvente em relação a esses
• •roduros.» Nem cousa diversa teve em vista
o Projecto, devendo-se accroscsnt >r que os
privilégios apparoeem sómonl.-i por occasião
dos concursos, isto é, quando a insolvência
do devedor já está judicialmente v e r i f i c a d a ,
li, n -sca occasião, ou os credores om favor
dos quaes existem esses priv. gios encont ' a m c o m ;ue,j>agar-so, ou nãoeNa primeira
liypoi,hese, não têm q nu rejorrr ií pauliana,
e, naSegunaa, si não ha bons ou os existorios não basia.iu para satisfação dos créditos
privilegiados, si, na, liyp.-jlhoso figurada, as
ca ÍOÍIMS v e l U a s não valem a d i v : d a do in juilino, q u a l é para o rosto da divida o pri vilogio
do senhorio l Torna-se e.hirogra ; Iiario e pó [e
a n n u l l a r ;•. alienação fraudulenta para, por
osso moio, saldar as suas contas com o de\edor.
A f M I t;>.do Projecto, nesta parto, foi TciXKIIIA. T>E FKKITAS, Esboço, arts. 5d8 a 548.
Art. 121—Outra duvida do Sr. Vieira Ferreira já elucidada pj.-aute a Coinmissão Especial da ('amara.
O que constituo a condição physicamonto
impossível, ensina SAVIGNT (ãâ), ó a_ausoncia do carac .,er do vordadei pa condição. Não
existo com relação a essa p/ut indida condição a incerteza do acontecimento a quo se
subordina. Não existe condição na clausula
— st os rios correrem da foz para as cabeceiras, por isso que nolla não existem os elementos constitutivos da condição, isto é, a
subordinação da vontade a um ac'xitocimcnto futuro incerto. Ternos cert;i/;i de
que os rios j unais correrão, contra leis naturaes do conhecimento vulgar, da foz para
as nascentes. Si não existo condição, a doação do cx.unpío ligurado é pura.
Foi, portanto, lógico o Projecto formulando a regra: as condições phys^caiwule ;impms\vc'-s e as ile 'iitt-> fn^er uma cousa nipnssivel reputam-sé inexistentes.
Nas condições contrarias ao direit:) e á,
moral, mas juridicamente inip issiveis, existe.
sempre a iacortexa, por iiso q u e > a unteeimenl.o só pjde realizar ou não. Dada a do(22) Si/stema—S 122.
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lerminaçao da vontade alheia, a clausula s-'
malares é uma verdadeira condição, porque
não O licii o as ,e'> orar com certeza ;-i a
morte se dará ou não. si o mandatário executará ou não o mandato. Mas para a etllcacia dessa con lição contraria ao dhvito,
subversiva da ordem jurídica, é claro que
i ia j pôde ser invocido o pr-stigio da, l o i ,
dessa mesma lui que cila intenta i n f r i n g i r .
Por isso, c om punição da intenção malévola
evidenciada, o Projecto annulla não somente
.1 condição, mas ainda o aci.o a qm; ella
ailhero e ao qual transmitte a sua imm.iralidade.
Si os romanos assimilaram as c o n d i ções impossíveis physieamonte ;is immoraes,
em seus nlleitos, foi porque os j u r i s c o n s u l tos, mais moralistas do que lógicos, .is
consideravam u n n s o outras, não pote cativas (23). Não se d ivo admiUir que qu.i.lquor p -ssoa p >s i praticar um acto immoral,
pensava PAPINIANO. Qwe fada Iceilunt pie
talem, existimationem, verccundiam nostram,
et (ut generali/fr di <-c/••.:/») contra banos mores,
jiunt: nec facera nos posse cre/lendum e.4
( l ) . 28, 7. fr. 15). K, |iorque não <'• cr.vel
que se possa praticar o mal, como mo é
crivei quo se possa esgotar o oceano com
uma concha, as duas espécies entravam na
mesma classe, submetti;',m-,se a princípios
semelhante.-.
O Projecto desprondo-so dessas generosas
illusõos que os factis não ipp!andem, que
a psychologia humana não deixa qu•> se m-i.nleiiliain ; con-dde 'a com.1 não sendo condição
a physic uueuto impussivel, e como S.IIMO
uma ooiuliça•> contaminadora de crime a juridicamente impossível.
Ari. 121—Proponho a eliminação das palavras linaes deste artigo: para o fim de
r ul lar ao s< u antigo estado. Si o direito se
extingue, não volta ,o antigo estado. K'justamente pela extincção do direito quj as
cousas voltam ao primeiro estado, isto é. ao
que eram antes do direito ro.soluto.
\H. 127—Erro typographico: si com Mus
l''rom incompatíveis. Deve dizer-se: si com
dia forem i n e o m p a m o i s .
Art. 140—Acho, corno o Sr. Itagyba, que
a exigência do registro para que as obri..-acues contra.ctuaos possam valer contra terceiros é estorvante e dispendiosa,. Disse-o
porante a Commissão da Camará.
Art. 146—Emenda do redacção do Sr. Itagyba.
Art. 147, IV— E' necessário realmente,
como lembra o Sr. Vieira Ferra- rã, accrescentar a, p ilavra ilosccndenie neste artigo.

Art. 152, II— « Emende-se: Do acto praticado som assistência do tutor ou curador
.jih' n e l l e (/.Teria i n t e r v i r » A intervenção
do tutor neste II enunciado não se cornprohe de. Seria uma reputiçãi do dispo-to no
numero I, pois que o tutor é um representante legitimo do menor. O curador de que
-.rata o n. 11 ó o do orpháos, ;-Oral ou nomeado TO / /<•;/).
Ai l. 170 — Como está redigido esto artigo
pôde parecer que, a contrario sensu, podo o
juiz declarar, de offlc o, a prescripcão dos
direitos não p 'trunoniaes, os de família e os
jura jn'rson.(i."iint, O esto não (í o i n t u i t o do
'Projecto, bom se compreiiende.
No emtanto foi de grande utilidade a
emenda do Sr. Barbosa Lima, que deu ao
a r t i g o a forma qucactu Umente reveste, porquanto, restringindo a'',s direitos pai rimoniaos
o elibito do artigo, resalvou muitos casos
em que é dever do j u i / afastar as preterições
do autor pela simples razão de ter o seu
d. rei to succumbido pelo transito do tempo.
Ksta anom.-Uii, explica-se. O Projecto priniitivo_ e o revisto distinguiam entre proscripção o decadência ou termo oxtmctivo dos
direitos, sem que aliás tives em necessidade
de dar a respeito esclarecimentos doutrinários.
Apresoripção tem regras ospeciacs. suspendo-se, interrompe-se e 6 uma consequeno/a,
da mcrcia do titular do direito; a decadência
resulta simplesmente do decurso do tempo,
porque o direito já nasça com esse destino
de extinguir-se n u m lapso limitado de
tempo, si dentro delle não for posto em
actividade.
« A l - u m a s vezes, diz Huc, explicando a
hypothíjso (24), (ora de, qualquer idéa de,
presumpção liberatória, limita-se a editar
unia espécie, do exclusão a respeito daquelle
que não exerceu, num prazo especialmente
determinado, uma corta acção. Diz-se, então, quo houve decadência.
« A decadência é a perda do uma faculdade, de um direito ou de uma acção, result a u i o unicamente da expiração de um íermo
extinctivo concedido pela lei para o exercício dessa acção, desse direito ou dessa faculdade.
« o ([iie cawe/iza a decadência <s, pois,
que ella n ã o repousa ne u sobro uma presiiinpcão do acqtiisição, ne n sobre uma presuoipção de exoneração qu ,lquer d.) obrigação. Trata-se de uma pura, regulament ição
utilitária, quo apresenta certa analogia com

(24) Commentaire, XIV, n. 316. Vejam-se
sobre o mesmo a.ssumpto : FADDA i; HENYA
a Wi,,,i,.i,.,-i(l,v<.>\. I, p. 1.055 eseg,s.; AUHRY
(ã3) RIBAS, Direito Civil II, pags. 38Jr aSfâ. OET RAU, Cours, § 771.
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os prazos de processo impostos para a cx prazos extinctivos das acções do que agora
ecueão ou notificação de certos actos. E' estou tratando.
tempo que, por si somente, produz o effeití
O melhor, porém, será excluir do capitulo
extinetivo.»
da prescripção propriamente dita o que com
A' vista desta distincção devemos dizc ella tem somente um ponto do semelhança,
que a acção do credor para coagir o seu de quo é o offeito dissolvente do tampo sobre a
vedor ao cumprimento da obrigação pré relação do direito. Para consegui l-o cumpre
sa-eve pela inactividade o negligencia ch transportar para os seus Jogares próprios os
mesmo durante o tempo fixado na loi, e qui §§ l, 3, 4 e 5, ns. l, II e III, e § 7 do
o direito de polir a nullidado do casamentc art. 182.
exlingue-se pelo esgotamento do prazo cjn
Som isso, um grave defeito de technica
cedido para o seu exercício (25). Em ambos poderá reflectir-se de modo funesto na orgaos casos o direito aniquila-se, mas differen nização da vida jurídica.
tes são as normas reguladoras dessa dissi
Art. 174, ///—Propõe O Sr. Vieira Ferreira
pação da energia jurídica.
que em vez de pendendo a evicção se diga
Tomemos um exemplo. Diz o art. 182 antes de julgada a evicção.
§ 3° que prescreve em dous mezes a acção
O qne se quer afflrmar c que a prescripção
do marido para contestar a legitimidade do não corre contra a acção resultante da evifllho nascido do sua mulher, contado o prazo cção, emguanto esta se não verificar, c <mo predo dia do nascimento, si nessa occasião se cisamente dizia o Projecto primitivo, artigo
achava presente o dito pae.
191, n. V, reproduzindo o Projecto Coelho RoAppliquem-se as regras da prescripção a r riguos. art. 238, § 5°, que, por sen turno,
esta hypothese. A prescripção, affirma o seguia n:i estoira dos códigos civis da
art. 165, pôde sor renunciada depois de França e da Itália, mães fecundas de numeconsummada. Mas semelhante renuncia é rosa prole.
inadmissível, no caso em quentão, porque a
O Código Civil Francoz, art. 2.257 decreta:
cila se oppõem considerações de or- La prescription ne court point. . . — A Vogará
dem publica, e porque é ella irrealizável. d'une action en garantie jusqvCá cê que VemQuem renunciaria a pretendida proscripção? ction ail lieu ,
Não seria o filho por si, porque não tem
O italiano traduz apenas o seu modelo :
vontadu própria, nem por seu representante Lê jircscri:ioni non corrono: .... — Risguardo
legal, o pão, porque este já não podo, «.cpois alie a:ioniin garantia sino a c/ie non abbia
de vencido o prazo, usar do direito de con- ivulo luoflo Vevizione.
testação da legitimidade do mesmo filho,
Si o direito que intenta abrigar da prenem por seu curador ad-hoc. porque não & scripção c o do adquirente evicto, a provisomente o interesse do filho quo está em dencia do Projecto, art. 174, III, deve ser encausa, 6 também o da família e o d i socie- iendida assim : a acção que garante o directo
dade. Por esta ultima razão, também não laqitelle que soffreu evicção começa a correr,
seria licita a renuncia feita pela mãe.
não do momento em que se deram as primeiras
Determina o art. 172, I e II, que a p?e- perturbações por parle do evictor, mas somente
scripçao não corre entre cônjuges na con- depois de consummada judicialmente a evicção.
stância do casamento, nem entre a condentes Portanto, importa o mesmo dizer -.pendendo a
e descendentes. Mas a contestação da legi- acção de evicção ou antes de julgada a evicção.
timidade vê o prazo extinctivo correr e
A fazer-se alguma emenda, deveria ser no
eliminar o direito durante o casamento ontido do obter-so maior lucidez ainda no
entre cônjuges, e entre aseondentes e descen- lispositivo, lucidez que julguei encontrar no
dentes submettidos ao poder dos mesmos.
Projecto Coelho Rodrigues, no artigo citado,
Vê-se, por todas essas incongruências entre tanto q 110 o trasladei para o que apresentei
os princípios reguladores da prescripção e a 10 (inverno.
força dissolvente dos prazos extinctivos, que
Art. 176, /—«Devo ser corrigido, supprias duas espécies não podem ser confundidas. nindo-se a phrase final- — ainda que ordenado
Dada.porém.a commixtão do Pmjnctojoi uma por juiz incompetente — porque a citação orresilva benéfica essa que o Sr. Barbosa Lima iènada por juiz incompetente é acto nullo, e,
appoz ao art. 170, pois que o principio neste iomo tal, não pôde extinguir nem crear diconsignado não se applicíi, cm regra, aos 'oitos.»(JV. Itagyba.)
Não attende a critica a que, segundo fa(25) Dechèance, dizem os francozes, dcca- em ponderar os mostres, as questões de
denza^ os italianos, gesetzliche Befristung, os loinpetencia transcendem o horisonte visn.il
ilemães. Prescripcâo dizemos nós cominam- .as particulares, nem sempre se apresentam
mente, mas cumpi-e designar cousas diffe- om simplicidade aos próprios juizes, que por
rentes por nomes diversos.
sso mesmo suscitam conflictos com outras,

Nessas condições, tendo o titular do direito
feito, de siri parte,, quanto em si est '.vá para
mostrar-se vigilante, seria injust •> declaral-o
inorto, e prival-o das vantagens do sou direito, parque desconheceu uma, partícula,.•!d.ide da organização j u d i c i a r i a que. escapa.
i i i u i t w vezes, a.os mais proveetjs julgadores.
Art. 182, § 4, //—E' justo o reparo do Sr.
Vieira Ferreira. K' necessário determinar-se
o inicio do prazo dentro do qual vige o direito
de aunulla • o casamento. O Pr»jt<ct<i p r i m i tivo, art. '.'51 e o revisto, art. ?í7(i. na > haviam esquecido essa circiimsta.nria,.
a l i a '• repetindo n der. n. H l , de XJ l de janeiro ile
J ! » H ) , ar l,. (17.
Mas, c.imio já observei, este dispositivo
está mal localizado no capitulo da prescripeão.
Art. 182, % fl, X— Parece-mo desvantajoso
o accrescimo do adjectivo final-, qne propõe o
Sr. N. Itagyha.
Art,. /<S'^. S 10, VI— A mini me parece,, como
ao Sr. Azevedo Marques, qne não ha, razão
para concedor-so aos operários e jornaleiros
um prazo do praseripcão ma,ior do que o
concedido aos professores, tabolliãos, médicos
o advogados.
PARTE ESPECIAL
D IR H l T O

DA

FAMÍLIA

o so pó lê provar por vários modos,
aílirma que o parentesco ille.uitimo somente
por confissão espontânea so prova, como si
da filiação não resultasse um vinculo de parentesco, e com ) si não pudossa cll i sei' ba-.e
para indicar em que gr.au uma pessoa, era.
paroata collate.ral do outra. Sei que .\ < •
(illio do l i ; provan U> que l> é também filho
do I!. oHabeloci o kço parental quo prendo
A a D.
O l'i-<>ji!.cl/> primitivo não contém disposieão (! irospnndeiitc. á do art. 1SS, por,|iie ' , ( !
p a r e c ' qne lia, n ã o s ' i que de me, lieval o
l,-nelirciSo nesse segredo de justiça, nesso'
processo da, l o i de, (> de. o u t n b i M d e I7S1.
( i meu parecer soria para e l i m i n a r o a r tigo. jNáo s('»me.iil.(i se c.incorreria assim para
a tranquillidade das consciências, mas ainda
se, expurgaria um defeito do rodacção do
Projecto, p u i ; quo o S único do art. 1SS
não' so harmoniza bom com os arts. 364
e 370.
Não se harmoniza com o art. 304, porque»
esto a r t i g o prohibo o reconhecimento dos.
lilhos incestuosos e ailulterinos, e o citado
§ único do art. 188 o autoriza, ainda
quo para o único oflbHo de iinpodir-lh 's o
casam e. n to. A prohibição doree.oiiliec.iinenfo
dos OSpuriOSjUSti^ca-Se pola ueccssida.ile de
evitar o esoaiiil.a!o. dizeui.Mns ]ierguiiia,-S'':
haverá somente escândalo quando o recon l i e c i m e n i o v para o Um do c u m p r i r o progonitoi' os seus de.vercs de eil.ucação e desvelo,
cessando si o rec. iiihocinuvito intorvem
i m p e d i r ( p i e so celebre um casamento i p i n
todos sali mi ci.mtract i.do e i^ue, todos virão a
saber porque se não pôde, realizar '
E' certo quo o Prujm-.l-t filia, de. /U-i/tc-Ki nalurai, uns não é crivei que a lei o b r i g u e um
pae a assistir o casamento d.o dous lilhos seus
de s'í.\o il.iílerente, um f i l h o legitimo, por
exemplo,o uma filha adulterin '., focliari 'O-lbií
a bocca violentamente para quo não impeça
o incesto. Filia?"-! natwal na linguagem do
Projecli ha do corresponder á liLação illegit i n i i. apezar do art. ."01.
Não se harmoniza com o art. 370, porque este forneço meios de determinar a,
filiação natural que o S único do art. 188
parece deseonlieeor.
Art. 198. — «A fórmula estabelecida no
art. 198 é defocln a. Torna-se mais acceítavol a do art. 28 do decreto n. l<Sl, addioionaiido-so em principi > : Em nonir <ln Ia
eu F. c f c . » ( N . ir.:.i.'ylia.). Não me parece..
A fórmula do Projecto recorda os dous elemento.-! de cujo connubio resulta a u n i ã o legitima do homem o da mulher, a vontade
dos nubente,.-! o a lei, a vontade dos noivos
qiior
,;h; os approxima, operando a
transfusão das auas almas, o a l e i quo é a,

Ari. 187, XI— Acha, o Sr. N. Tini/,/'pr'r/i:ila c confusa n redacçãoIÍOSÍQ dispositivo,
(í pretere o enunciado do dee. 181. de, \'.í do
janeiro de limo. art. 7", S 7". Ku. porém, não
descobri u, incorrecção qne, aliás, não foi
apontada, nem a confusão dnmiin-ia.da. Não
posso, por isso. acompanhal-o em uma, preferencia que não r o p n t i apoiada em bons fundamentos.
Art. 188.—Censura o Sr. Vieira Ferreira
esto artigo pjr empregar a palavra «////(•'ii'i.di-, quando cumpria usar do voe ,lmlo
parentesco. Creio, poróm, que é precisamente de aflinidado illiciia que se deve cogitar. Do parentesco por vinculo do sangue
trata o g único do artigo. E' certo que
esse g só só refere á filiação ; mas a l i n h a
transversal não se determina sem se
fixarem, pelo monos, dou-)
pontos da
rada que desce perpendicularmente do ascondento para os- descendentes. Domon-itro
quo A é irmão de IS, provando que ambos
procedem do mesmo progenitor. A i n d a pela
filiação torno indiscutível quo A ò ascendente do K, a dos-peii.o de que entro ambos
se tenham do contar duas ou mai
rações.
Além disso, n, emenda não inc paivco aecejf,;ivel, p o r q u a n t o , reconhecendo qne, a voz p:íla, quii! a sor.ieiladií d e c l a r a que vê
"
'.i
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essa união, a approva e está prompta para,
defen<lel-a. Poder-se-hia encontrar maior
energia do phrase; a idri. porem, só me
a f i g u r a a mais conforme ao acto.
Ari. 200.—Já tivo opportunidade de podir
a supprcssão desto arcigo, cuja forma mo
parece boa e cujo edicto e incontestavelmente oxcossivo. Como o disposto no
art. 199, V, combinado com o art. 184, III,
já só tem dado á matéria a atenção que
ella merece. Accrosco que o ar t. 199 VIII, ao
qual apresentei emenda rejeitada pela Commissão da Camará (Trabalho s,_ vol. VII,
pag. 277, emenda ao art. SOI), já desíac i o
consentimento dos pães ou tutores dos noivos,
como uma das matérias que devo conter o
termo do casamontc. Não ha necassidode
dr* volver o ait. 200 Sobre o assumpto.
Ari. 205, § único. -- Tenho por desnecessário este g único, A vista do disposto no
art. 198 que autorizi, cm gerai, o casamento por procuração. O preso, como outro
qualquer impedido de comparecer possoalmontc, valer-se-lia da franijueza da lei.
Art. 2/5.—«Colloque se depois do art. 19»
(Vieira Ferreira). Também me parece qno o
desdobramento lógico das ideais reclama essa
transposição.
Art. 217.—«Extingiio-so este direito (o de
requerer a annuIlação do casamento feito com
infracção do art. 187, n. XI) ,?i, correndo o
prazo do art. 182, § 4 u. II, o menor que necessitava, do consentimeuto a t t i n g i r á maioridade ou morrer.» li m face do art. 216 que
autoriza o indivíduo a ratificar o seu casamento contraindo durante a incapacidade.
parece-mo escusado fallar em maioridade
para o caso espacial do art. 217. O additivo
deve, conseguintemente, l i m i t n- se ao caso
do morte, sendo, a, meu ver, preferível a solução transcripta á que o Sr. Vieíia Ferreira
apresenta em primeiro logar. Não devo ir
tão longe o respeito á autoridade paterna ou
tutelar, até o ponto de transpor a barreira
levantada pelo túmulo,-para «\ihir vingadoramente sobre a cabeça do conjugo sobi-ovivente.
Art. 223,%!"— Acompanho, do boa monte,
o Sr. Azevedo Marques no pedido de supprossão deste paragrapho, já combatido pelo
Sr. Augusto de Freitas, com aquolla superioridade intellectual que s. Kx. sabe imprimir a todos os seus trabalhos jurídicos.
Nas minhas citadas observações insertas no
Diário do Congresso do 27 do fevereiro, encontra-se uma reclamação no mesmo sentido.
Também do Sr. N. Itajyba existo uma
emenda. Mas contenta-se S. S. com substituir a palavra honorabilidade, qno não lho
soa a vernáculo. SylvioRomero já evidenciou
a sem razão dos que assim pensam.

Art. 231.—Erro typographieo. A referencia
deve sor feita aos ns. XIII a XVI do
art. 187. Compiro-se com o art. 265,1.
Art. 258, § único, II e IV. - - Conferem ostas disposiçõas poderes exorbitantes
á mulher, qiiaes os do alienar, p,ir sua exclusiva deliberação, os moveis próprios do marido, o, mediante autorização do juiz, os immovois. Ta (i s disposições não somente discrepam dos princípios jurídicos; ab/em conílicto
com as ro.-tras que o Projecto estabelece com
relação a ausência.
O 1'rojoclo primitivo, art. 29?, S único,
formulava regra diUerento, quando só
exprimia assim: Cabo á mulher, como adm-nistradora do casal: í." Praticar todos os
actos de administração sobre os bens conimuns',
ã.° Dispor dos bens próprios; 3." Administrar
os do marido. Para a alienação dos immoveis
communs será necessária a autorização do
juiz.
O Projecto revisto não tra/, nenhuma alteração a essa doutrina. Seu art. 320,
§ único, está concebido nos termos que
se seguem: Nestes cisos, cabe á mulher administrar os bens communs, dispor dos próprios e administrar os do marido. Para a
alienação dos immoveis communs será necessária autorização do juiz.
Não sã diz que o j u i z tem competência
para autorizar a miilhur a alienar immoveis qno í lie não pertencem, e sobre os quaes
ha direitos eventuaes dos herdeiros do marido.
Arls. 265 c 271.—As reflexões que sobro
estos artigos apresentei no Diário do Coni/raso do 27 d:! fevereiro, estão subordinadas
aos ns. 2(56 e 272.
Art. 272. — A referencia é ao art. 270 e
não ao 271.
Ari. 274, III.—A propósito deste artigo
discute o Sr. N. Ilajyba a qucslão do divorc o . Não oHoreco argumentos novos, nem ha
mais, talvez, argumentos no vos nesta matéria
tão debatida. K' inútil, quer me parecer,
reabrir o pleito nesto momento, uma vez
qno não quero aproveitar a opportunidade
para apreciar algumas objccoões levantadas
pelo Sr. Adolpho Gordo perante a Camará,
numa dessas bonitas peças oratórias que
tão bom sabe compor o esforçado DepuUdo
por São Paulo.
Auditivos—Rebordo a illustro Commissão
Especial do Senado ^ue, depois da matéria
que constituo o art. 275 do Projecto actual,
consigna vá o primitivo, arts. 313 a 315,
uma providencia com o intuito do pôr a
mulhor_a coberto do uma desastrosa administração do marido, no regimen da communhao universal, em que todos os bens
constituem uma massa indistincta sob a
direcção exclusiva do chefe do família, que

pôde muito bo7tt ser um esbanjidor. A nocessidade da ontorga uxoriana 6 moio assecuratorio insnmViente, muitas ve/es de
todo inoflicaz, como quando o património do
casal consiste cxclnsivãmente cm moveis,
e, outras vozes, inapplicavel á vista das circumstancias do momento. A intordieção por
prodigalidade 6 medida violenta, indo alo m
do que é necessário, odiosa, inconveniente
e, por isso mesmo,imprópria.
O que o Projecto primitivo propunha ora
uma espécie de cessão de bens por parto da
mulher meioira, quer se tratasse da comm n n h ã o universal (arts. 313 a .'!15), quer da
cjmmunhão parcial (art. :!;':!). Km relação a esta ultima foi acompanhado polo revisto, art. 345.
Art. 285- Propõe o Sr. Kulal o Monteiro
que se addito ao art. 285 um miniu-o para
autorizar q noivo a constituir doto em
favor da noiva. Não está em condições do
sor acceito esse accrescimo. Dote no sentido technico o jurídico em que o Projecto
emprega a oxpres.vão — 6 bem da mulher, administrado polo marido para com os rendimentos dello tirar subsídios á sustentação
dos ónus matrimoniais. Repugna, portanto,
á natureza das cousas que o próprio noivo
destaque uma parto de sou património para
com os rendimentos delia auxiliar-se na
sustentação dos encargos da família que, vae
constituir.
Parece que. se tuna, a pa.lavra dote na
acce.pc.ao vulgar a que só refogo Com,no n.v
ROCHA (26) n e s t i passagem: «o esposo me>
mo, algumas vezos, dota a esposa, o q u e é
uma rigorosa doação, por cuja* lei- deve ser

regulada.»

A noiva donatária poderá, por c l a u s u l a
especial, offerecer os bens doados para a formição do seu doto.Será. então, ella a constitnidora do dote, e não o marido.
Art. 294, § iniifo, >• 2f>.~ - - K-dos
dous dispositivos d i f i c i l m e n t e se, h a r m o n i zam, como faz notai' o Sr. Vieira AVr/ví/K.
Não se percebo porque os bens oxtra-dotaos
sejam communs, isto ó, snbmettidosaos p r i n cípios da commnnhão universal, e os adquiridos ob.ideçain aos preceitos da communhão
p H-cial.
Em virtude do art. 276. I, os bens quo os
cônjuges possuem ao tempo do casamento
estão excluídos da communháo, si esta <5 parcial, no cmtanto são ossos mesmos bons
quo o art. 294, § único declaia communs.
Entro os acquostos, alguns ha que se
não communicam no regimen da commuJihào limitada (art. 276, III), mas como
possível que de bons que são communs por
(36) In st. § 207, cscliolio,
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determinação
do art. 294, § único, resultem a r i quisiçõos excluídas 'da commui l n o ' Como c quo, são próprios do cada
•onjngo bons que se a d q u i r e m com valores
•ommuns?
l ! : as incongruências resultam da adjuncção de tros regimens dilleronte; : o dotal,
júo c de separação, e o de communhão
om suas duas modalidades, universal o parcial.
E' forçoso seguir a lógica dos princípios.
O regimen dotal é uma variedade do rogimon do separação que só distingue pela
clausula da dotalizaçno a quo são submettidos a l g u n s ou mesmo todos os bens da
mulher. Portanto, os bens que não forem
dotaes devem sor separados, próprios do cada
cônjuge. Quanto aos existentes ao tempo do
cãs i mento, nunca, houve duvida entre os
nossos juristas. Todos affirmam que os bons
tra/idos pelos cônjuges continuam, no regimen dotal, a portcnc T aos respectivos propretários, recebendo os da mulher a denominação espoei',l do paraphernaes (27).
Quanto aos adquiridos é que a doutrina vac i l l i . Mas, influenciados polo prestigio quo
a, lei o os costumes dão ao regimen da
communhão universal, opinam que os acquostos só communicam no regimen dotal(§8).
Outros, dominados pela pureza dos princípios, procurando conservar a harmonia de
linhas de cada instituto o ropellindo os hybridismos inúteis, affirmam que, salvo estipulação om contrario, os adquiridos manteem-se incommunic:>,veis no regimen dotal (29).
O Prnjecln p r i m i t i v o , art. 327, acompanhou esta opinião, que me pa.reco mais jurídica, o revisto, arts. 360 o 361, inclinou-so
para a opinião opposta. E o actual tomou
orientação d i l l e r e u t e da de ambos.
Mas a sua innovação não merece applausos
pelas razões expostas o porque anuiu lia, por
completo, o regimen dota!. Para disto nos
convencermos, bastará reflectir quis, no regimen d n, communhão limitada, ha bens parlicularcs do cada conjugo, classe que dosapparoce do regimen dotul, e principalmente
quo, sendo communs todos os bons no regimen dotal, excepto os submotti los ao nexo
(27) Citarei apjnns Lis TEIXKIRA, Curso I
p. 410o 411; o C. DA ROCHA, Inst. §280.
(28) Lis TKIXUIKA, C. DA ROCHA, LAFAYIOTTE, que exceptuam, todavia, o caso om
quo o casamento é pactuado com doto o
(-39) BAKBÒSA, MELLO, TEIXEIRA. DE l<'uuiTAS. Vejam-se o meu Direito da família, § 49,
0 Código Civil Krancoz, art. 1.581. portuguez,
1 i:>:; c l .155, e Esboço, 1.343, 5",
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do doto (arts. S94 S nnico e 295), não se comNão mo proponho responder agora ás criprebendo como poss
im existir o.-; bens para- tic is do operoso professor a quem mo prenj
phei-naes do que t: ata O Projecto nos arts. 317 dem fortes laços de alfeição pessoal, a par
e :>is. c in^derando-os próprios da mulhor p de muita estima por sua excepcional cultura.
jsoutos da a d m i n i s t r a r a ) do marido. Está Para t a n t o faUar-mo-hía, do todo, a compereclamando insistentemente um retoque esta tência. Fatiarei apenas como l o n x t a , proparlo do Projecto, i | i i e foi a l v o das judiciosas curando respigar no próprio ataqno os elecriticas do Sr. Augusto de Freitas, cm sou mentos da defeca.
memorável discurso do 13 e 14 do marco desce
I1', do.; Io logo, observo que, si homens da
anno.
estatura
do TAYLOR, DE CRKCCIIIO, LA.ZZAArt. 306—Pon-4o, como o Sr. Vieira Fer- RETTI, TOURDKS, STRASSMANN o LACASSAGNK
reira que existo antinomia insolúvel entre, combatem a d o u t r i n a acceita pelo Projecto,
esto artigo c os do ns. 294, paragrapho uni-o, autoridades não menos respeitadas, como
e 295. Estes docretapn a communioação dos IÍOFFMANN, ÍSOEXINGER, L H O R A N I ) J)U SAULE
lions oxtra,-dota,os e a d q u i r i d o s ; aqnollr os e l!ii UARDEL, lhe uão recusam apoio. K
Mippõe separados. A r verdade e a boa dou- combater ó talvez expressão m u i i o forto;
írina ostão com o ar t. , !0i'> oxtrabi.io do T i . i - pelo monos, para algun-i do; mostro-; do
XL:IRA 1)E FREITAS c ligeiramente modifl.-ado primeiro grupo, visto como ô do JACASSAGNR
pela oommissão revisora do Governo.
a soguh]_tc aflirmição: « Km regra, a viabiliArts. 31 í a 347—Q notável modico-logisfca dade não só mostra antes do 180" dia ; <5
braziloiro. DR.NINA RODBIOUES, censura oskv inteiramente excepcional no corror do soxto
artigos por não
torom modelado poios moz e torna-se frequento no sétimo » (20).
ensinamentos da
'o; ia,. K' bem pos- si ante-! do tempo indicado polo Projecto não
acham os juristas apparoco a viabilidade, ó que, appàreeo denivol. Afundidos
nos tremedaos obscuros do Corpu.i Júris e da pois, logo d 'pois, deixa poivobor o sábio prorotina, pouco sabem das seiom-ias que re- fessor do Lyon.
Deanto dessa divergência das summidados
b r i l h a m faustosas em altitude.-: quo lhos parecem inacec.eiveis. Toilavia, 6 corto que o sc-ientifica,s, na especialidade, o ou ainda pooílicJo os fez cautelosos. Os romanos pediram do .-ia invocar LITTRÉ ET ROBIN (81), ANOIOI.O
luzes a IIippqoRATES (18); os organizadores FIUITI (22) e outros em favor do Projecto ;
do Código Civil Franco/ acostavam soa FOUR- doanto das concessões daquollcs mesmos que
CKOY, celebre, chimico e naturalista, disei- lhe não ollbrecem franco apoio, julgo que foi
pulo em medicina do um dos maiores vultos muito rigor.- só o DR. NINA RODRIGUES, esda sriencia medica franeoza no século XV11I, crevendo que « o Projecto vão do encontro a
o conbecidis-dnio VICQ I/ACUR (19) ; o os todos os ensinamento! da observação o da
allomães não descuraram as computoiicias experiência o não faz mais do qn >. facilitar a
módicas quando trataram do. articulai- esta introducçao impune, na família legitima, de
filhos concebidos autos do casamento » (v::).
parto do sou cortino civil.
Não são somente. o? legistas, tona/es na
li' j:i uma oxcusa quo dovo sor acce.ita em
boi Io. E ha oui.ras ainda, quo facilmente sua ignorância, qua se prendem aos pra/os
acudiriam á, peno a de advogado ma,is h a h i l quo o l'roj"clo recebeu das legislações dos
povos mais cultos; são tajchbom o; módicos,
<lo que o escriptor desta; linhas.
são também os que. h'/,oram desta os]iorialidade da mo jcina,objecto de acurados estudos.
1). l,
lã: Scplímo mame nasci Dovo citai textualmente as pi!:ivra,s do Fiperfectwn parlum jam receptum cst propler i , i r i - i : — K u t r a n d o peri') doutro alio ragiorio
auctorifatem docl:sximi viri HIPPOCRA.TES ; st.oricho dei d i r i t t o civile, >ú rilova cbe Jl le1). 38, 16 I r . £§ 11 o 12: J'ost dcccm /,
gislatoro,prudentead evitavo scanilali <• quês'jnnrtis natus non admiltelur a/l legitimam lie- .ioni intermina.bili, pi-escelso di indic.arí!
reditatem. Da co aviem, qui centésimo oclo- q u e l l e d i i o dato ostrome dei 180 o dei 300,
ges.m.o secando (lie nutus est, IIiprociiATKs son/a pretendere .si.abilire una disposi/ioni'
xcripsit et dwus Piiix ponli/icibus rescrip.:/! assoíufca
Quesia i'agioiio storica, cho io
justo têmpora vidcri nalmn.
vedo da, ])o<íbissimi aui.ori, quanto si m o r i A duração da gravidez, segundo Ilirro- tei-ebbo, poço valllfcata, <'• ijnr.lln c/ic <-<>,U'il-:u
CRATKS, ora na média, do 280 dias. e, no
mínimo do 182 dias e. 15 horas (CKuvres, trad.
(50) 7'jv-ci.s- •li'. ))írVcr.')!<: juilifiitire, Paris,
LITTRÉ, VII, p. 437, citação do I l u o u A u m a , . 1880, p. 515.
Mariage, 172).
(21)
fiMionnatre tlc mèdccine, vb. ACCOU^ ( I I J ) V-Vccís presente au conseil d'E'tat si n- QHBMENT.
f
repugne da la naissance hwnaine et sur lês
(aí) J'i- ncipii di mt'f/ici»a
nMSsanoes acc.èlòrèes ou í«r,//;v,s'.amid
1S!)^, p. 54.
Legtslation civil e. VI p. 50
(?::) Direito, vol. 88, p, 10.

í pr'.'nc'.pii ilcl d-'i-\tl:> c'víl
í predicai delia scicnza medica.
(t prazo do lSD dhs é c mdeimrdo por excessivamente
curto, deveria p 'oírahir s
a ti 1 o S,'!on d i a . Convenhamos qnc n.s.sini soja;
mas ('• preciso aUender. por o u i r o la.do. a qui.
não se i.rat.a. no (.'<idi</<> Civil, d ; dar forya
do lei a uma, indicação, verdadeira ou falsa,
da physiologia ou da obstetrícia. Não pretendo a le.i a d i i - m a r I J I M ; com 180 dias do
gosLação o feto a l c a n ç a a plenitude de, sou
do ienvolvimento e se aehp, apto para a vida
extra-utorina. Sons intuitos são a n t e s sociaos o mora es do q u o biológico-;, o si anteriormente ao 180" dia os partos são abori.i vos.
om regra, e depois do -sã, época, vão se accuntuando as condi<:õos do insistência, não
devemos accus ir os legisladores que o adoptaram como p o n t o inicia,' da progenitura legit i m a . , autos c u m p r e que se veja na la.rguex.a
da lei o nobre empenho do não prejudicar c
f i l h o c de não l a c i l i t a r uma grave injuria
irroga ia á mão.
K. porventura, o prazo do S70 d.ias esta
j ia isento de. qualquer censura,? Creio que
não, pois quo o dosonvo! vi mento do ombryão
não se fazobudccundo a uma marcha lata l quo
só reproduza, sem discrepância, em todos os
casos. Segundo LITTRÉ ET ROIIIN (24), a época
do parto de tempa varia entro 200 o 2-sO dias.
considerando-se prematuro o quo só verilica
amos íío primeiro termo i n d i c a io. Tori i.mos,
assim, um período do trinta dias fornecendo largas cns uicha,- 1 . para a, ;'//í/-,(.7i!<ví7,/
impune, na [am-ilia legítima, de filhas c mi-fh'.il:is antes do casamento. Mais concludente a i n d a é o ensino q n o se coíbe d a s s •g n i n l e s f.msidorações do Btiou \i:i)Kr, (á5) :
«Todo o m u n d o a d m i t t i u que, c.roanças na cidas autos do sexto moz do gestação tivessem
podido dar alguns signaes do vida, porém a
maior parto dos autores, Mauriceau, liandoloc juo, Mahon, lidóvé, não p e n s a v a m ijuo a
viabilidade pudesse
começar antos do completado o set : mo mez. Foi nossas condições
que Tarnion foz a sciencia dos partos realizai 4
uma conquista admirável, por um novo mei b o i l o de criação dos m o n i n u s nascidos antes
do termo normal, polo incubador o pela
cova. Doído o-sa época, os factos publicados poriiiittem pensar quo o termo da viabilidade avança notavelmente.» Mas o D R .
NINA RODRIGUES, muito ao contrario, pousa
que se dovo ter por inacceitavel o prazo min i m o d a l o i , o nós os leigos, os profanos,
(içamos perplexos.
l .' l ) / oco etíaío,

(85) Obra citada,, pags. 180 a 181.

Noto-s:; ainda que, do accordo com a regra
o dies a q tu non computctur in termino, o
pra./,o i . i i n i m o lixado pelo Pnynclo ficara
acer.'Si-ido do um dia,. K' verdade que o
a.rt. ; ; l i l , l, pároco encartal-o, mas ha, sem
conU'Sliacão, equivoco no modo do dizer.
K' necessário omen lar essi disposição, repro l.nzin Io o 1'r.ijirl > ] ) r i i n i t i \ o , a.rt. 898, 1°:
— Prorando-se gnn o marido se achava physicamcnte impossibilitado de cohabitar COM a
mulher nos primeiros 120 dias dos 300 que
precederam ao nascimento.
O prazo de 300 dias é accusado também do
curto, apezar de ensinarem o3 mostres q u e
a, -rã \ ide/, não só prolonga, geralmente,
além dos 280 dias. 4 A estatística do K i : m ,
em 40 parturiente.- , não vão alòm do -H
dias; a rio O L I H I \ M , além do ,~85 dias, e a de
RAVU, além do 272 dias (20). Os casos q u o
oxco tom ao lapso de. l empo indicado nas lois
devem sor tidos, consoquontomcnto, por
oxcepcionaes. Ha estatísticas, bom sei, que.
fazem crer nessa d u raça o m á x i m a acima dos
300 dias, uns, a l é m de q u o são r.i.ros os
casos, ó talvez necessário diminuir, ainda
assim, alguns (íiasdos quo só dizem consumidos pela gestação. K' observação de llirrocriATUS que JOULIN (87) ainda aconselha.
li não 6 somente isso ; nos casos de divorcio, a separação dos cônjuges precede do
muitos dias a sentença quo o pronuncia. _0
mesmo só podo dizer nos casos do dissolução
da sociedade conjugal por morte do um dos
c i i n i n g o s , porque, geralmente, a morte ó
produzida por enfermidades, mais ou menos
prolongadas, q u o servem do barreira aos
impulsos geno-.ieos. O mesmo ainda se pôde
d i z o , 1 dos casn.s do annullaeão do casamento,
p e d i d a por um dos cônjuges, pois a situação
é a, mesma que, na hypothcsodo divorcio.
O que resia, então, para coagir o legislador" a prolongar o termo máximo da duração da gravidez, quando ello tom do ostaíieleeer regras para o que ordinariamente
acontece? Jura constitui opportet in his quce
plurimum accidunt, non quce ece inopinato,
(D. l , 3 f r . 2).
E o próprio illustrado censor do Projecto
pároco não reputar muito curi.o o prazo de
duração máxima da gravidez, pois qno só
c o n f o n i . a com -'^5 dias. Do mudo quo, com
300 di ,s, o prazo do duração máxima « cons t i t u o uma ameaça do doshonra legal suspensa sobro a cabeça de todas as scnlioras braziloiras, pois quo ninguém poderá provar a
qual dollas caberá a desventura do vor proLongar-so a sua gravidez, fructo do um amor
(80) Apud KKoiiAitiiur, cifc., pag. 175.
(27) Trailà complel d'accotichemenls, Paris,
1860, p. 451.
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legal, por mais de 300 dias » (28); reduzido,
porôrn, a 285 dias, todos esses perigos cos
sam, como por encanto.
10' verdade que só appclla para a intervenção dos peritos profissionaes. Mas, além
do quo seria difficil ter ã mão esses proflssionaes nos recônditos sertões do nosso v;isto
paiz parcamente povoado, eu não louvaria o
legislador quo adoptasse o perigoso alvii.ro.
O já tantas vezes citado BROUARDEL, mostro eminente, cuja palavra devo sor ouvida por todos os quo professam a sciencia que ello professa com excepcional
mestria, nos adverte de que, « são inconstantes os signaes que sorvem do base á apreciação da edade do feto. O poso fornece
apenas dados muito vagos ; o mesmo se
devo dizer do comprimcnlo, e até da autnp4;i
dos recom-nascidos_; embora saibamos que
o ponto do ossificaçao do oalcanoo se mostra
no quinto mez e o do hiimenjs no sétimo,
existem variações taos quo estos si.miaos não
podem, por xi somente, formar ;\ opinião do
perito » (2!'). Si os competentes unirem d u vidas, mais donsu.s devem ollax só a c e i i n i u l a r
doaate dos quo não adquiriram aptidões
espociaos. Mas, ainda suppondo i|iie qualquer
medico esteja, habilitado a determinar, com
exactidão, a edade do foto, suppondo que a
tabeliã fornecida pelos práticos não soflro
alterações, repito, haveria sempre a diíficuldade de encontrar um profissional ao lado do
cada parturiente.
Afflrma o Dn. NINA quo a sua proposta de
modificação no modo de determinar os prazos
extremos da gravidez com applicação á regra
palor -:s est quemjusUe nupt-:ce demonslr/mt,
equivale de modo claro e manifesto a dispo
siçõcs em vigor do Código Civ'.l Austríaco c do
próprio Código Allemão. Não obedece, portanto, a uma simples suggestão de estudos
theoricos, sem justificação nos precedentes
do direito civil (30). Peço permissão para
dissentir. O Código Civil Allomão em nada
patrocina a innovação proposta ou si ;i patrocina, também o Projecto não a contraria.
São estas as palavras do Código Civil
Allemão, art. 1.59,2: « Reputa-se peíiodo da
concepção o tempo que decorro do 181" dia
anterior ao nascimento ao 302°, comprehondendo-se nollo tanto um (Mino o outro dos
dous dias indicados. Estabelecido quo a
crcança foi concebida dentro de um espaço

de (empo maior do quo os 308 dias quo precedem ao nascimento, considera-so em favor
da legitimidade do lilho ( d o gilt su Gunst
der Ehelichheit dês Kindes ) quo osso espaço
de tempo é o período da concepção.»
O que permitte o legislador allomão ? Quo
só possa contestar a legitimidade do filho
nascido 181 dias depois do casamento de seus
progenitores, ou dentro dos 302 dias seguintes á separação dos corpos ? Absolutamente
não. Quo decidam os peritos profissionaes si
a creança, que não attingin a osso termo do
duração máxima, foi engendrada por união
legitima do seus progenitores? Ainda menos.
Que os filhos nascidos antes do tormo mínimo possam, pelo laudo dos peritos, ser reputados legítimos? Também não (31).
o q u e somente 6 licit:> no regimen do citado e,,digo c provar que a creança nascida
d e p -iis d< is 302 d: as seguintes à dissolução do
casamento è producto de uma união legitima,
lista solução é datla cut bexc/ici-o da legilimiilade. Ma.s também uma tal prova para o
mesmo eíleito jH admissível no systoma do
/VriyVr/fi. Leiam-so os arts. 344 e 340 c só
vor;l que, o I'rnjectn não acceita contestação
da legitimidade do lilho nascido dentro dos
300 dias posteriores á dissolução do casamento, á separação dos corpos ou ao ultimo
dia em quecohabitaram os cônjuges. Defendo,
assim, a, legitimidade de quapsquor ataques
aventurosos. Mas não interdiz quo os interessados demonstrem, como for possível, quo
;\ vida intra-uterina da croança excedeu aos
limites traçados na lei. O que foi estabelecido em beneficio da legitimidade não pretendo o Projecto quo se volva contra olla,
Mesmo o Código Civil Austríaco, art. 157,
embora admitia, em contrario ao allemão,
que só prove, com exames poriciaes, a legitimidade dos nascimentos prematuros sobrevindos antes do sétimo mez da gestação, não
oHeroco arrimo franco á innovação, pois que
faculta a intervenção medica somente depois
do decimo mez ou antes do sétimo. Em todo
o caso, seria uma voz única em fronto a um
n u m e r o considerável do vozes oppostas.
Podemos, pois, repetir com Teixeira do
Freitas: « os prazos que temos adoptado, de
dez rnezos no máximo e sois me/os no mín i m o são, com pequena differença, os de todos os códigos o os do direito romano » (32).

(28) Direito, vol. 88, p. 21.
_(29) Obr. cit., p. 181. Vê-se quo SAVIONY
não só achava muito alongado da razão,
quando pousava na inconveniência do entregar-se á, docisão dos peritos matéria quo reclama a firmeza do uma rog.'a inaraolgavol.
(30) Direito, vol. cit., p. 25.

(31) «Porque a croança nascida antes do
181" dia, cm regra, não é via vol, dizem as
Aoi.as, IV, 461.» (RNDiíMANN, Einfuehrung,
II, § 194, nota 13: — Wc-il ein von den 181 Tarjo
r/eborenes K-ind ohnedem nic/it leliensfaeJiig
isl.
(32) Eslof.o, nota aos arts. 2â9 o 230. Vejam-s.-os códigos civis: francoz, art. 312;
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redigidos sob a inspiração dessa doutrina e
não remodelados quando preponderou a opi:iião adversa (34). O art. 359, por exemplo,
5m seus termos amplos, abrange todos os
illios concebidos antes da união legal dos
pães, o legitima-os sem s;; prooccupar si são
simplesmente naturaos ou espúrios.
Art. 370—Segunlo o Projecto primitivo,
investigação da paternidade é admissível
art. 427):
1° « Quando o filho, que pretendo fazor-so
econhecer, tom a, posso continua de estado
do filho natural da pessoa cuja paternidade
reclama. »
o Projecto revisto, alterando ligeiramente
forma, conservou inUcto o pensamento
ixprosso nesse dispositivo. Declara que os
.filhos illcgitimos têm acção contra _os sous
pães para o reconhecimento da filiação:
1° « Qiian '.o o filho, quo pretendi fazor-se
econhe,i'or. tem a posse conUnua de estado
Io l i l h o natural da pessoa cuja paternidade
eclann,. »
No Projecto actua! não existe um dispusitivo correspondente, o q u o no meu entender,
m pó 'l.a gravo l icuna.
Âllegou-se, para justificar a suppressão
ndieada, que não ha posso do estado, em
geral, e, muito monos, do fillio natural. A
jssa asserção opponho o ensino do mestres
ominontissimos.
Diz DKMOLOMIÍR (35): « Lap.issossion d'état
:St uno véritable reconnaissance. Lorsqu'un
hommo a constamment et publiquement
traitó un cnfant comme sion, lorsiiu'il l'a
presente comino tol dans sã famille, dans Ia
s;;ciété, lors [u'il l u i a d o n n é son nom, lorsqu'il l'a, en sã qualiíé <lo poro, toujours
p o n r v u à s e s bosoins, á son entretien, a son
ôducation, H est impossiblc do ne pás diro
l u'i l l'a rocnnnu.»
Diz CJMHALI (36): «Anzi, corno bcn ossorva
i l i í A i u i A , i l possesso d i stato ó sonzaparagono maggioro guarentigia di circospoziono
nel formarsi Topiniono delia própria paternitíi, di ([iianto non sia il riconoscimento formale, delia modcsirna, chi! infino dei conti ò
un atto momenta.neo ed isolai), eomunquo
ne. siano solenni Io formalii.à ; giachó rapprescnta il convincimonto diuturno, costantc,
italiano, 160 ; austríaco, 138 (7° o 10" me- ripetuto dei padre riguardo alia prolo che
zes) ; allemão, 1592 (181 e 'Mi dias); porl.u- reputa própria, estrinsocato inatti, trattaguoz, 101 ; de Zurich, 048 c, 049 ; 'io cantão menti o parolo, che valgono certamente ]>iú
dos Grisõos, 57 ; do Peru, 4 o 5 (sois mezos e
305 dias) ; hespanhol, 108 ; chileno, 76 ; ar( : ; i ) l-;sta matéria está proficientemente disgentino, 77 ; uriiguayano, 191 ; mexicano, cutida no discurso proferi Io pelo Sr. Esme290 ; boliviano, lu'0 ; venezuelano, segundo raldino Bandeira, na Cam;ira dos Deputados,
R. nu r,A UIIASSKRIH, p. 103 ; direito russo sessão de 15 de março deste atino.
(180o 306 dias), segundo Lionu l, p. 71.
(35) Traítd de Ia filialion et de Ia paternité.
(33) Grande encyclopèdie frnnça'tc, vb. CON

Ainda o moderno Projecto suisso, arts. 277
o 279 mantém os malsinados prazos tio 180 e
300 dias,
O ponto de vista medico não podo sor o
ponto do vista jurídico. O medico attendo á
evolução biológica do foto, o jurista ás condições de estabilidade da organização social.
Emquanto os médicos podem discutir o permanecer em divergências irrediictiveis, o
legislador tem que tomar unia resolução o
agir como si já estivesse senhor da inacessível verdade.
Vem a propósito recordar umas palavras
sensatas de D R A M A N D (33): «O legislador, tomando os termos extremos indicados pela
sciencia como senúo os das. mais curtas c os
das mais longas gestações humanas, cjllocou
a concepção entre o 180° o 300° dia quo procedo, o nascimento. Est i solução jurídica «Io
problema foi, è e será, por muito lem/io dinda,
criticada pela sciencia pura, que, aliás, não
tem milhor para darem subst-.tuiçSo', mas, na
realidade, é uma verdade jurídica quo c
impõe o contra a qual não poderia p r e v a lecer, em tal conjunctura dada, uma demonstração scientilica, por mais sol danieni.e
estabelecida que se a possa imaginar. O interesse, a segurança, a paz da família exigiam
quo assim fosso.»
Arts.361, 364 e 366—Alvitra o Sr. Azevedo
Marques que se elloctuo a fusão destas três
artigos. Não mo convenceram as razões quo
exhibe S. Ex., o que sinceramente deploro.
E' um dos bons preceitos do rhotorira legislativa quo cada pensamento, pada, ordem
tenha, sempre que for possível, o seu enunciado distincto. E foi, naturalmente, para
obedecer a essa norma que o Projecto destacou as três proposições cuja reunião pede
agora S. Ex.
O que é necessário, penso eu, é o restabelecimento da doutrina libural o equitativa
do Projbcto primitivo o conservada polo rovisto, segundo a qual to los os lilhos illcgitimos podem s>r reconlio 'idos. Por esse meio
alcançar-so-hia não somente c o i i - o r v a r a dmi
trina tradicional do nosso direiío, molhoran
do-a, aperfeiçoando a, como ato se apagariam cortas incongruências entre amigos

CEPTION.

(30) Nitova fase dei dirilto civile n. 99.
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dello semplici parolo, per quanto r
ii",'ess ;.rio recorrer, desde logo, a "S nii.ios
da formo s o l o u n i . »
ovtrcmos.
que naturalmenr.o comproBu-a mi.- mostra, com ftrgumontagSlo irr, m iUcriam mais tio que resguardariam a
ducuve!. que a !c,i dovo ligar á poste <le, <•*!• sorte do filho no que dependesse da boa
dn a mesma f urya jurídica q u e empresto 9 vontade do pae.
rccoiiln'cimonto voluntário (,'>7).
Aii. ,?(S'<y— Applicam-so a este artigo as
Para não me l o r n a r prolixo o fatigante ponderações feitas »cerca do art. 37:!.
doixo do c i t a r BfifeAKGfR, H n n i K i, A Tomi
Arts. ;i'J8 c 3!>!>—A propósito do art. !)" j.i
\ \U:TTU. R I V K T o outros, mas não dov chamei a attcnção da Coiamiseão do .Secalar o parecer de PLANIOL nem o do L A u nado jiara estes artigos. Agora mo resta somente accreseentar que ó indispensável, á
UliNT.
Pondera o primeiro, examinando a doutn vista do systoma adoptado pelo Projecto,
na ilc PKMOT.OMIIH acima citada: «Si l'opjiior supprimir as palavras flnies do n. II do
do M. Demolombe n'cst pás compatihlo ave< art. ;i!l'J:—resultante rio casamento.
lês textos actueis, ello represente, tout ai
Ari. 410, II— Km vez do mulheres devo
moins, u n e solulion dásirablo de refornn dizer-se cônjuge.
logi.slu.ti vê (38).
Art. 434 VI— O systema do Projecto õ,
O segundo in crcveu o principio no, som duvida, mais garantidor dos interesses
arts. 309 e 322 do seu Avani Prnjet.
do menor do que o proposto pelo Sr. N.
F i n a l m e n l o o Código Civil ll(!S])anl)o! Itagyba.
arts. I.'i5o 130 e o Portuguez. a. -t. Kio. n. ^
Art. 4:i~> — K' inútil a emenda do Sr.
considera m a, posso do es : ado p. -..vá. sulli .V. lliit/ijUi'. na parto que addita o caso da
;
eiont ' p a i a o pcconliecimento forçado da pá. permuta, \> i r q u e o-; dmis cofttraetijs(comprao
toi i i i t l ; i d o i l l o g i t i m n .
venda e troca) s.; regulam pelos mesmos
Uovom, doaiite. d,.» q u o acabo i i e ox or princípios ( a r t . 1.1(55). Na parle em q u i
cess.-r os ma! entendidos escrúpulos que fi substituo a formalidade da pr iça presidida
zeram desapparecar o n. l d o a r t. 450 do polojiii./, pó, 1 u , i i simples alvará, creio que
J'rojeclo revisto.
não e também accoitavel, por não attender
Ari. 371— Prevalecendo a d o u t r i n a , q u e tanto quanto é preciso aos interesses do
propu: no. da igualdade dos tilhos i
menor e ato aos da justiça.
mós. é neee .sario eliminai 1 as ultimas palaAri. 489—Tem razão o Sr. Vieira Pervras desio ar igo: — ou incestuoso á solteira. eira. Regressando o ausente dentro dos dez
O a.n,. .'Í7U deve .-e r apenas um c.unplo-- â n u o s que se seguirem á abertura da sucmonto do
a.rt. 350, ao qual dó mais lar.une/a eessão definitiva ou algum de seus descene vigoi 1 .
dentes ou ascendentes, não KC deve coa.gir os
Não quero discutir agora ", questão do re- que herdaram em n..ime da lei, presumindo
conhecimento dos incestuosos e d o s a d u l t o - j, morto do succeileii '.o o a falta do outros
rinos. Já o li/, perante ;\ Commissão dos lerdeiius prolbreiiio-i. a r e s t i t u i r , ' i u o preço
Io que, em boa, fé, alienaram e c.nisumiram.
Vinte e Tm e perante a Camará o
decresce que o artigo dodara ato que os
com muito brilho c força, os Srs. K
d-.no Jjatttle.ru e Vergne de Abreu. Direi bens sói ao restituídos no estado em quo só
icharem.
apenas, repetindo MOJI.MSUN E
O ai-l:. 563 do Projecto primitivo não só
que sómenti) um sentimento doentio
podo fazer hesitar entro as duas soluço '.s: ou prestaria, á mesma censura.
Ari. 4í)í—Com> não ha posse sem posa suppressão d .quello qno nasceu contra o
i i l ' r. não acho razão na critica do Sr. Asedireito ou u reconhecimento leal do facto
consuiiimado. Ksta é ;i situação tanto par', •cdo Marquei, corroborada pelo Sr. Itac/iba,
a mãe que cahíu em falta quanto para a so- ne ollerei-e, alia:, uma delinição do posse
eiod ,iio. K, como a p ri m ira das soluções ;iue, nom era preeis:.) dizel-o, o p/imeir , não
deve ser repellida por criminosa o barbar;',, iubs Toveria.Delinido o possuidor,tem sedado
não nos resta escolha.
t noção da posse. Si é possuidor aquelle q u e
Ari. :,'7:i- Não reputo procedente o que ,em o exerci''-:» de facto de um dos poderes
ailirma o Sr. Vieira Ferreira com relação a nhorentes do dominio, jiosso (• o ;so mesmo
esto artigo. P.-oeuru. ollo evitar ;;s con- exercido de facto de um dos poderes ele»t''nsequências inimediatas da irritação qno H.rcs >!<i proprieilaitc. Nada mais claro.
Ma-, o Sr. Azevedo ifnrques eondomua
podo, t ai vê/, assenhovear-so do animo do
a doutrina do Projecto, por não ] l n >
pae, constrangido a reconhecer o filho, o. inibem
1
para ,ss<o, faculta a separação. iS';Vo <'• >arocei nem- 'vi'nfa</cira, ; nem moderna, iirm
rccisa. c, invoca,cm apoi > de suas asser
('•"'l A'--/,, /•/„.,- svciate. l(i mai
(:;.si Vraité, / . n . a.a03.

. .-i.iiloridadr, dn i i i ! . l M ' . \ i;'i'i: M K

\ / i : \ 1:110, ,-j,

o (índigo Civil de /iiricli, art. (Í4, a do Coigo Civil Allemão, art. 854 e a do

suis-o, a r ; . 9('l. a: (|:ui"s ta obcm a "\i<> o
rendo a mais franca liomeaageni.
S. K x . adopta a doutrina q u i v ô na posiso
simplesmenle o poder e/fo-Hr-i sobro uma
cousa, em op e
Pí^yetíío quo a con id(!.'a a e.rleriori/la lê dn propriedade plena ou
tiiiiiladn a um do S;MIS jioderea ole.nuvit^.res.
!,a.mcnto não p ) l ' ' r f.illar com a inesnia
segurança q u e i.raiisjii;-!. das palav vis do
i l i l i n c t o Deputado o d o s / , conselheiro
I M M I Í T F , ])!•: A/.i-:vr:i)o. Si istoii i'o;iven
eido da snp:iriori lade da d o u t r i n a de
YiiKUlNO, por mo p a r e r r a q u o m e l l i o •
1,1'ailuz a natureza e c / n o n u e a ^ j u r i ^ i i c a
da pôs o. a l i á s sem acompanlial-a em
sou-; u l t i m o ; desenvolvimentos, n ã o desx)
nlieço o dissídio que, !av a profundo entro os
doutos, e s i n t o qu.i ha m u i t a loiv i d • lógica,
e pasniojo cabedal de erudiçilo Om l i r i i os
dos que d i s p u t a m ao mestre iivoniiiara\'i'l a,
IireCe.roneia dos espirito*. (•'! ' ) •
Não prel.oad > ivsnovar uma di c , ; i s ; r i ( ] i i : !
pôde ter visos - do Interminável. DJVO
suppor que o meu modo de V.ir o as
razoes em q u e o esteio B3 > conh icidos, expostos como foi-,vii ms Observações < | i i e próeeil iram o Pmj^clo \>vi : i i t i \ ' o , e na, lí':</intta
á, Faeuldade de Di/oito do Rio do J a n e i r o
l Tra/ial/i is da Co.nniissão Kspeoail da Canrira, \'ol. J [ , i » a g . 75 a 70.) A ess • mo
tivo acaresee u n oatro. i j u . í m i dis;ieiisa
a invocação do argumeníos nov^s:—o préelarj presidente da Commissão d » Senado escreveu uma notável m o n o g r a p h i a sobre o
eiincoito ('.a posie, onde fa/ j u liça ã doutrina psrfllh ida pelo I'rnje<-lu (-10).
Sirvam-me essa.-; ali iga.çõ 's d v e\c/isa ]ior
di/.er tão pouco em matéria de tanf,a relevância, e quo tão resistintcse to n mostrad.)
á penutração dos mestres.
A thooria de S A V K I N V , assombro:), c m c;)[ição genial d ; u m j o \ c n , parece d e l i u i l i v a m.into abandona.da. D.dxam-na do lad > o
('odigo Civil, lê Xiirich, o A l i e 1m ã nj oPi-oj v to
siiis.S'), aos (|ii ie,s se, a l l i i o Si . Azevedo Marques. Mas ó projiso d u1 um passo além e
uband .jiiar opodi); 1 material como só desprezou
o elemento v o l i c i o n a l .
(39) No i l i i i r n a. s i i n i p t - ) j u r í d i c o , diz KNHV>
M A N N (Ki»í'u.cln-itr.y, i l , tj ,?'>, u ; l,a l ( i ) a ; i r e s i i i t a tão grande variedade, de opinioe.:. o
u i a r . | i i e z l ) K i ! i , i v A i ! , T em sua inturesiaiH i monngraphia (La possasion, bareolona, I M - H I ) ,
pass-i (vii revista as mai-; autori/adas ,sómeu to e nos apresou ;..a um n u m e r o asâáa eonsidoravel,
(•III) K.iiV liAItMDSA,

•"•<ws, U 10 de -lanei ro.
voi. n

/'«>:>'<• 'i;

<l:rc'l<is 'JIUS-
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Para as e iusas que, de ordina/io, só guardam s di a,s \ i s t M o d/i.entor, ou em sua
i c n um campo coroado soliro o qual
s,\j i, l i e i t > a todo o instinto laz -r sentir a sua
do vigilância ou de defesa—a posso
impor' 1
• - Para Vi Ias as outras, ta, p i -,or i'1 uma il!u<ã.o qno só do.Taz a
c a l a momento. D r-so-hi que o lenhador
t e a i a l g i r n p.vier pliys: ••> s i h r e a lo:ilia quo
deixou n •, n u t l a para ir buscar m u s t-ai-d'i /
Tol-o-ha,
p , r \ ' e : i t u r a , aqiie.llo que pôs no
u n i p; 1 'dio a muitas léguas de distanc/a do
Hia rcjidoacia actual ? K o propriot'.rio do
um vasto campo poderá, em consciência
dizer que cx d-cc poder physico sobro iodo
ello e a todo momento ? A negativa cm
todes e.-te.-) c iso3 impõc-so o, no emtinto, a
! ê re'i.1 em todos ellos.
Outras ve/,.<; lia, o pó ler material sem que,
oxisfa a poi.-o. () caçado L' ai ma um laço e
n - l l i apanha, u m a n i m a l b r a v i o . Tornou-so
pos-iuido, 1 . si, porém, na armadilha tivoí
ca.liiilo um anima.l domestico, continuará
esto, apezar de preso, no d o m i n i o e posse do
;0u dono.
Mas, a i n d a ( | u a n d o o p.idor physieo ('• o
m o d o p.n 1 q u e se nuiiifosU a p o . - v , não q u o r
i .1,0 d.zer s i u ã o (|lleoise, i- o m ido l i a . l n t n a l
]i ii- que se, oUabeloc.i a relação económica
ent.-e a pessoa e certa cia só de cousas.
K a pó-se legal quo se transniitto aos
h irdeiros n - j mesmo instante e.m que falle.ce
o succedcntl i ? li a pôs «i ipie se adquiro
pe-a, i n - c r i p e ã o d j t i t u l o t.iMii-ilativo da próprio.lado. segiiniln o no;so direito actua,!, ou
a q n o se i r a n - i n i i t t i a pela entrega da esi/riptura, no direito antigo '! Importaram sempre, [i j-lor p!iysi |É o Sjbre a cousa '!
O c a m i n h o quo a d o u t r i n a vão t e n a z m e n t e
a.lirindo, apuzir \1 ',s reluctancias de alguns i'i
o qu:; d e s c o r t i n o u o oxtraordin
u'io poder
m e n t a l da V I I K U I N U qui! s 1 não enuiiar u i l i o u
nesse tecido absiruso de que PAULO puxou os
primeiros lios e S.VVIO.NY completou a urdidura. IO o numero dos conversos vão diariamente cres-vnlo. \ V r \ í > s o n i ; i i > , não do todo
r e n d i d o a i n d a , confes.a. entretanto, que
tão valiosas foram as obj"cç,õa: levantadas
polo doutíssimo romanista da nasilzville q u o
ello s.'. v i u forçado a m o d i f i c a r a opinião
anteriormente o i n u t i d a cm sou livro clássico s obro as Pándeclas, e, depois de saliení.ar ( i n a n t o ha. do attrahonto o soclucto.- na
theoria do V I I M U I N U , concluu : « não se. pó ;e
ne -ar i j u o as criticas de V I I I : I : I N < : ;l formula
do S A V U I N V att.ingem ao alvo mais de, uma
voz, e ou também me senti levado a abandonal-a,, 1 d e j i d.! ( U s a ter mantido
nasodiçõlíS
anterior. :; doste e . . n i i | i e n r l i ( . > - 1 ( 1 1 ) . IÍ.MITM
( 4 1 ) PandMe, t r a d . itaJ. ^ l. r >7 n. 7.
íO

CÓDIGO CIVIL Í1RAZILE1HO

por seu lado, reforindo-so á famosa contenda
om que tomaram parte BARON, PFLUEGER,
KARLOWA, RANDA, DEUNBUKQ, STROHAL,
BEKKEH. etc, ^ reflexiona : « Dessa campanha,
mantida ordinariamente em grande esfcylo,
resultou a consequência pratica do só opporem embargos ao poder excessivo da vontado
individual, e isto tom uma importância d •cisiva para a apreciação das fontes romanas
c para a theoria moderna da posse» (42).
As idôas transformadoras do antigas convicções não firmam sou império som lutas,
mas a theoria de YIIERING parece quo já
ponotrpu no período da pacificação pela
victoria.
Examinando o modo pelo qual o Projecto
expõe a theoria da posse, nota o Sr. A.
Marques uma certa incongruência entre a
definição do art. 491 e a qualificação do
possuidores dada ao credor pignoratieioc ao
locatário.
Para afastar q u a l q u e r snSjii-H i do que me
obstino ua, dolesa de um trabalho meu julgado defeituoso, recordo qu ! o conceito d>
Projecto é como que a simples tradução do
quo nos deu YIIEKINO nos seus inlerdictaspássessorios (43) ondo só lê : «Torna-se possuidor
aquelle quo poz ou fez pôr, de f a d o , a ousa
em posição correspondente à propriedade.»
Para GIANTURCO, a posso é também um fado
correspondente aos direitos reaes capazes de
continuado exercido (44). E PLANIOL repete
a mesma idéa : sendo a posse o exercício de
facto do d-ireilo de propriedade ou da seus
desmembramentos, não se pôde appKcar sinão
ás cousas susceptíveis do propriedade privada (45).
Não está desacompanhado o Projecto, nasta
emergência, como acabo do mostrar, para
tranquillidado do meu espirito, li' fácil, depois disso, provar que o locatário c o credor
pignoraticio exercem, sobre a cousa alugada
ou empunhada, poderes quo, em principio,
competem ao proprietário. Ambos detoem a
cousa; para tirar delia os proveitos a que
cila normalmente se presta, o primeiro ;
para assegurar o pagamento de uma divida,
o segundo. Mas, pergunta-se, quando o proprietário aluga o seu prédio,não code ao locatário direito seu, direito inhercnte ao seu
domínio ? li a detenção ou posso do credor
pignoraticio não importa a deslocação de
um poder olomontar do domínio, deslocação

operada por aocordo das partos, e poder quo
o proprietário doix '. do exercer, porque outrem adquiriu o direito do cxcrccl-o ?
Km ambos os casos, o proprietário destaca
uma parcolla do seu direito e a transfere a
i/itrem. A propriedade se desmembro, si só
divide, conservando o proprietário todos os
poderes elementares do domínio, monos
aquellos quo exerço o locatário ou credor
pignoraticio.
Nada conheço de mais claro. E' o omn-u
nt drnninum gessisse da lei 8 Cod. 3, .'Í2, quo
tão bellamonto exprimo a doutrina de
YllK.RING.

Quanto Aposse dos direitos que só por si
forneceria, matéria para uma extensa dissertação, hmito-mc aos seguintes reparos. Nogando-a, deixa, o Sr. Azevedo Marques a
companhia do Código Civil do Zurich o do
Projecto suisso, quo lhe prestaram apoio no
C'mítico tle sua exposição critica a esta p irto
do Projecto.
O código do Zurich, art. 105, assim dispõe:
K possa de servidões ou outros direitos rcaca,
que se manifesta, nrto cm poder material
subrc a cousa, mas no exercício e/feclivo o
consciente do direito de que se traia, ó protegida, como a posse das cousas propriamente
d-ta, tanto pelo processo de injuncção (Befehlsverfahren) qucnto pelas acções possessorias.ll este artigo,com osclous quo se ih i seguem immodiatamente, está subordinado á
inscripção da secção D: posse dos direitos
(liesitz von Rachten).
O projecto suisso, art. 901, 2a parto, lambem diz: Km matéria de servidões e de ónus
reaes, a posse consisto no exercido effectivo
do direito.

Resta-lho o Código Civil Alloinão que não
fala sinão da posse das cousas. Para a
adopção desse, ponto do vista, influíram razões do ordem pratica o HJO doutrinarias, o
quo tira toda a força ao paradigma que se
nus ollerece, pois que o systoma somente só
applicara, ra/,oa\ eJinent: 1 , em nina legislação
quis reflicta os princípios todos da allomã no
que respeita ao direito das cousas.
Quem disso nos informa 6 um civilista allemão, cujas palavras passo a transcrever:
«n sim pies exercício do ura direito, pensou-se,
não está om condições de estabelecer, com
segurança, o estado de facto quo exige a noção de posse; mas foi sobretudo decisiva,
( 42) FÀnfuehrung, I § 20 nota 10.
pa.ra preponderar esse modo de ver, a consi(48) Fundamentos dos intenlictos poysr.^n- deração de que o princi; io que impõe a forrios. iva.il. ADIIERBAI, DE C A K . V A M I O p. t'i:í ; malidade da inscripção a todos os direitos
trad. franc. 176.
rea:is sobre immoveis não dovia solFrer
(44) Inslituzione § 43.
quebra com o reconhecimento de uma pro(45) Traitè, I, n. 936.
iec, ;m possossoria adireitos não inscriptos o,
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consoquontemente, pela permissão de usucapião sobre immoveis» (40).
No systema do Projecto, admitfco-se a usucapião do immoveis (art. 555) o a protecção
possessoria õ concedida independentemente
da inscripção do direito quo a reclama. E,
não havendo conformidade nestes princípios
que justificam a ausência da posso dos diroitos no Código Allemão, não só a deve
exigir nas consequências que dos mesmos
emanam.
Ari. 492—O Sr. Azevedo Marques propõi;
uma emenda do redacção, a que opponho
apenas esto reparo:—nem sempre o u s u f r u ctuario exerce o seu direito de posso por
cessão do proprietário; muitas vezes a propriedade õ transferida morlis causa, por exemplo, com o ónus do usufructo.
Arts. 496 e 407—Julgo procedente a cri
tica do Sr. Azevedo Marques a estes ar
tigos.
Art. 498—Parece me boa a f o r m u l a do
Projecto e perfeitamente e q u i v a l e n t e á do
Sr; Azevedo Marques.
Ari. 499 U— Ha um d H e i i . i i de expressão
no emprego do possessivo sua. Mas não t •nho que me preoccupar com o esmero da
forma.
Ari. 500—Sob esto numero apresenta o
Sr. N. Itagi/ba uma correcção de forma ao
art. 499, que não me pároco accoitavel.
Art. 501—Emenda do redacção proposta
polo Sr. Azevedo Marques.
Art. 508—Outra emenda de redacção proposta polo Sr. Azevedo Marques. Penso que
não faltava razão ao velho Pegas na ogerisa
que mostrava ás palavras latinas, lardeando
textos de lei oscripta em portuguez. Mesmo a
expressão apud acta, ord . l,S l, g 3' p m v i a lho excusada. Por mim, não substituiria o
adverbio logo, que significa iinmediatamento,
em acto continuo, pela dicção latina in continent-.'.
Additívo—Pçço á dout \ Commissão do Senado que releia 03 arts. 586 c 537 do Projecto primitivo edecida sobre a conveniência,
que aqui lembro, de restaurai-os cm seguida
ao art. 515 do Projecto actual.
Art. õSS", § único— Enfrentamos novamente a quostão da possa dos direitos,
sobre a qual insisto o Sr. Azevedo Marques.
O Projoctanão vae além dos direitos ré vês.
Apezar do Yhering, De Olivart o do Senador
Ru Y BARBOSA, mantevo-so discretamente no
terreno solido do conceito quo adoptou: posse
d exterioridade d n propriedade, coincido com
cila em toda a sim extensão. Nogal-a com
(46) ENÍJEMANN, Einfuelirung, 11 § 28, n. 5,
que, em apoio de sua asserção, invoca, os
Motivos, III, p. 477 o 489 o Actas, p. 391.
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referencia aos direitos roaos ó mutilar-lhe o
conceito, 6 dospojal-a do seu fundamento jurídico. A lei não protege a posso, bem se
comprehende, por ser a manifestação de um
poder material, mas por s:;r o modo pelo
qual um direito se oxerce, por ser a visibilida Io de u.n direito.
Numa servidão de luz, não ha um
objecto palpável sob;'o o qual exerça o sou
poder o dono do prédio dominante, li assim
noutros muitos casos. No cmtanto, vè-so
claramente a inconveniência do negar-se a
possibilidade da posse do uma servidão,
quando o Projecto expressamente a reconhece.
Art.526— Emenda additiva do Sr. Azevedo
Marques. O próprio autor reconhece que o
disposto no projecto 6 sníliciento para regular
as hypotliescs a quo se refere. Sua emenda
é simples esclarecimento que está mo parecendo dispensável.
Addilivo—Entre os arts. 5;!9 e 530 do
Projecto actual, seria útil, penso eu, intercalar o art. 63'i do Projecto primitivo, que
c o g i u d c uma hypothese interessante, principalmente osdo ha exploração do v ias ferroas que perfuram montanhas, e no momento actual om quo só está fazendo eflectiva a conquw',a dosares pelas aeronaves
dirigíveis.
O Código Civil Allemão. art. 905, não
i.ransourou a hypothese, influindo naturalmente para isso a c,'itica percuciento do YIIEIUNG (47), que poz em evidencia o erro dos
que. suppunham s ir cânon indiscutível do direito romano a illimitação da propriedade
usque ad sidera et inferos. Argumentando,
principalmente, com a fr. 6 § 2 D. 4 7 , 7 o
com o direito byzantino acerca das minas,
mostra o giv.nde ramaiiista que, no direito
romano, a propriedade do espaço aéreo e do
subsolo se estende sómonte ato onde chega
o interesse pratico do proprietário. Tão racional e fundada ê a conclusão de YIIEIUNG
quo logo a ella adhoriram ARNDTS, HESSE
e FRF.ND.
Na Itália, as censura.-' do (Í.MÍBA ao artigo
440 do código civil são um transumpto intdlliuonto das idéas do jurisconsulto tudesco
e, do PAMI-ALOM, que esc.'evou uma erudita
moiiographia — Sulla condizione giuridica
dello spaz-io aéreo e dei soltosuoloin dirMo romano odicrno. A formula de PAMPAT,ONI <5
i i m a amplificação da de YIIERING: «A propriedade do espaço aoroo e do subsolo se estende ai." onde o reclama o iníeresse do proprietário, cm rrlitrii i i-niii o uso que è possivel
fazer do ininiord d<; ijue .*<•• trata, nas condições acluaes da arte c da industria humana.'»
(-17) 'Ktivrcs choisies II. p. 105.

' ODICO C l V I I / H H A Z I l . l i l l t O
E GA UMA faz 111 tar os absurdos marjtb-te
que resultariam da i l l i m i t a ao da pi
d ; i d o usque ad sidera cl in/cros. Um prop r i e t á r i o que prot mdc.s-io, ver uma oflensa ao
sen d imito o posso correspondente, no fu:í,o
do apanharem pássaros a milhares do metros
acima de sou campo, nu no lacto d • só a b r i r
uma galeria subterrânea, q u e passo a centenares d ' metros por b a i x o de sua.cn.sa,eommetle.ria um grosso d i s p a u t o r i o , pousa O
egrégio civilísta (18J.
AÍ-1. . 5 , 7 / - C o n t r a a opinião do Xr. Azevedo Marques, penso q u e andou m u i t o acert:i(lamciito o i l l u s l r o >sv. l.uiz Dominyucs, pedindo a, snpprossão do S nnico do art. 619
do Projecto r e v i s t o , q n > d i s p u n h a : a insi-ripcão não indic. prova de domínio, que
/iça so.lvo a quem de. dirc-.lo.
líascio a minha, convicção em duas razões
que reputo podem ;as : 1 a , decla - a i i i ! o o
a r t . SOO do Proíccío actual, como o art. 1.001
do Pj'OJecto revisto, — i j n o n \ns<'.r\jiçiii>di' díi':' In real rnt farnr di;iimn pCBSOafai prcsti•niir ijne esse, direito lhe pcrlc-iice, o monos que
só poderia pensar, c o n f r o n t a i ) :o os dons prócoii,"s, era q no entro ambos h a v i a o v i d e n i e
antinomia ; xíl, em J'a.co do nos<o direito a
transcripcao ó modo do a d q u i r i : 1 o d o m í n i o
dos irnmoveis, e, si alguns espíritos r.inda
roluctam em aílirmal-o, dove-s:; ao § 4° do
art. 8° da lei aypotheearia do onde o Prój ccln revisto e x t r a h i u o iombrado § único,
em boa liora «imprimido pola Commissão
cl-s Vi n'o o Um.
Quo a, írangcripção é modo do adquirir no
direito p á t r i o vigente, tenho por não d u v i dn;o. (l domínio não só transferi) por simp os
e lie í iro das c"ii volições. Vigora entre nós o
j)!• i n e i p o r o i i i a n o : t V f i ( V / í 'ombus eusoco.pionibus
non Wudis pact-ís dototínia rerum Iran.t/nnmiitr.
A lei (decreto n. 160 A, do 19 do janeiro
de 1890, art. 8) submotto à formalida .e da
transcripção as transmissões entre vivos por
titulo oneroso ou gratuito dos bens susceptíveis do hypotheca, sem o que não valerão
contra terceiros. Dj3Sta exigência tirou a dout r i n a uma conclusão : — na transferenciado
domínio immovel o. transcripção subsliti'. a
tradição.
Consequência irrecusável, poi-qun, si antes
da transcripção n ã o só cousi ;.ora t r a n s f e r i d o
o domínio cm rol içao a terceiro, também
não só podo considerar transferido e n t r e as
partos contract .ntes, pela razão irrofragavel
de, q u e não se, conheço (Joirunio que não prevaleça crgaomnes. Nem procedo a ai legação
do i | n e , sendo a lei ])urauieni;o hypotheoari*,
nau se podo tira- dol!a unia, applieação geral
para os princípios Jundamentaos do é
(48) Questíoni d i. di> -illu civila, l ]i., MO.

de propriedade. O direito hypotheeario não
podo deixai- do interessar immodiatamente á
organização da propriedade e de só reflectir
sobre as leis que a regulam. Depois, a lei
não d i z que devem ser tr,i,nscriptas somem o
as alienações do immovois que S3 vão hypothecar, falia do bens susceptíveis de A///Wo quo importa d z e r — d e t i d o s os
immovcis, ode quaesquer transmissões inlervivos, o que dl ao preceito a feição do goner a l i d a d e patente a, todos os olhos q u u qn ^oiu
v e r . Finalmente, o legislado;' encarregou-se
do desfazer essas duvidas que a pertinácia ia,
aos poucos, amontoando,o, nod"cro!,on. 370,
do â de, maio do 1800, explicou em termos
prociá s o s MI pensamento:
Art. 233. Não opera seus effc-'los a rc*pc:to
de terceiros sinão pela Iranscripcã.), c desde a
dala delia, a transmissão entre vivos por t-lulo
oneroso '»< i/rnii/.iln dos -.'muiovcis susceptíveis
dr hypotheca.
Art. ,v!l}l. ATK A T I Í A N S C I ; Í I \ \o, os uiíi'10K I l i O S A(")'OS S \ 0 S I . M I ' I , ] ' : S CO,\TU,\iTOS QllJi SÓ
AS l-AUTES CO.NTRACTAMMiS.

Depois do linguagem legislativa tão clara
e po-Jtiva, são superlluos quaesquer argumentos (49).
Ninguém pretende comierter a inscripção cm
formalidade depwradora de I o / a s as nullidades, como i n s i n u o u o Sn. A.MJUAUK FJOUKIRA, com appla.usos do Sr. Asevodo Marques,
agora expressos. O quo se pretendo ê, pura
e simplesmente, fazer da inscripção a tradição dos immovois. A tradição não transfere
s i n ã o o d i r o i t o do tradente ; si esto não tem
d i r e i t o , n e n h u m direito t r a n s m i t t o . T.mlllio
ni/til iimpl-ius tranxferrc ilelic vai poli: si ad rum
qui accijiil ijiiniit est apud ettm <jui Iradil. Do
mesmo modo a inscripção ; si não t r a d u z
a \ei-ilado jurídica, annulla-so (Projecto
art. 80i).
Dir-so-ha, porventura, que a tradição não
ú modo de transferir o domínio, porque não
produz clfeito quando realizada a non domino ? Km direito pátrio, como no diroito romano, ninguém ousaria allirm il-o.
Como é, então, que se contasta-á inscripção
o seu valor do tradiç,-/;, folarim-; dos i i n m o vcis, pola razão «Io não operar irremissivelmente a translação do domínio, quando ú radicalmente nullo o titulo ou absolutamente
incapaz o alionante 'f li o a r g i i i . i o n t o assim
formulado nom attendo a que a inseripção
não se faz em abstricto, e sim concretamento do um titulo translai ivo da projiriedado ; e a quo. portanto, si o titulo insc.ripto
« ' r a d i c a l m e n t e n u l l o , vici-i.da devo esta r a
(4\>) Veja-so,toilavia, essa discussão no vol.
•)-.'8 o
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inscripção o nas condições do ser rectilicada,
estas as palavras do Projecto primitivo a r i . 03?: — Aquetle que, diiraiJlc trinta
ou annullada.

annos, ininterrupta Mente e sem oppugnnçíío,
um immovel, a titulo de proprietário,
udqwire a sua p r i i i i r i r d i i - l o sem ter necessidade di' c.i'/iibir titulo )?<'/» i/i' nllci/nr liou J c,
A seguihla parte do art. 555 do /Vii/Vr/o
actual correspondo ao art. 035 do Projecto
O restabelecimento do s único do art. 619 primitivo.

Felizmente a conclusa') da critica propõe
11111 alvitre accoitavol,—o de subsiituir-so o
n . I do art. 534 pola emenda do Sr. íiiir/m*".
Li M n. que reproduz o 1'rnji-clo p r i m i i ' \ i,
.art. C05, f f . salvo qna.nto ;i:í palavras liua.es
. da situação do immovol.

do Projecto rovisto 6 quo seria desastroso.

Art. 5."iC>, I e III— Kmend i, do Sr. Az \vedo
Marques manda accrcsccntar ao n. I : —
li,'m como as divisões aniigavr.-:s homologadas
/mr xciilcnç/i nu fr Ia:; pnr c x c r i / i l i i r n i>ubl'ca.
Não tenho sinão applausos a díVV p >r esto
passo no s e n t i d o de. se 1'izor do registro
p r e d i a l a h i - s ' o r i > <ixae(-i, das mutações da
propriedade immovel.
N ã o PJSSO dizer o mesmo do accresciino
jiroposto pelo Sr. Vieira Ferreira ao n. III
deste artigo, que, por nã.o fazer mouca.
remissões, lhe parece deíicionto. ,1,-i. o Sr.
Andrade Figueira havia, lembrado a hypothoso
(50) ; mas, evidentemente, quer só trate da
remissão do ónus hypothecario, quer dos
próprios bens do executado por elle ou pors n
cônjuge, a s c o n d e n t o ou descendente, não ha,
na hypothese, transferencia de. d o m í n i o nem
outra alteração no direito do propriedade que
deva constar do registro predial.—A simpl )g
Lãtura dos textos legaes elucida a matéria
som deixar a mais leve sombra de duvida
(51).
A remissão dos bens do executado poderá
s .'mento dar ensanchas para subrogação dos
direitos do exoqnonte, si nesse sentido se
tiverem previ imonte combinado o devedor o
o intofvenl.or quo lhe salva os IKMIS d
propriaç.ão forçada, (7>2).
Arlx. /í.Cí'? <• .'Vi'? - Pareeom-mo bem l«mil n - i d a s as emendas do Sr. Azevedo Marques
a estes dou ; a -i igOS.
Ari. USTi— Apo/.ar do q u e alloga o Sr.
Azevedo Marques, não estou conve.neido da,
incorrecção do ;to arli..:1!), sob o ponto do vista
d o d i r e i t ) . Mas, apezar disso, dovotostomnnhar-lhe os meus agradecimentos polo juízo
que externa soura o artigo correspondem, i do
1'rojecto primitivo quo l h e parece mais preciso o mais claro na. linguagem. Foi, p Ttanto. ociosa a emenda, da Oonimissão ro\ i-

Ari. 578 — Parece me obícuro este artigo.
Confronto se com o art. 002 do YViyVdo ]n-imiiivo.

Ari. /».''.?.— F/ ai-eeitavel a emenda do Sr.
Ia Marques. Não t e r i a , c a J i i i n o n t o si
em sido conservados os a i i
« I o 1'nji'i'io p i a m i a v o .
Art. 'r>9S J f— Creio «|iio, ó no 'cssario dizer:
niítus <><iiiti'ntif.(iilos, ::>' lii-iTitiii jittnlidn
o liaíiHo d c, rnllnr a<i lt></iir onde costumavam
recolher-se, c. ú n^o e.^i^lir muís assignalamanto dn propr-. dnde a que só achavam sul>1,1 llidns. Não Ir, dilleronça juridic'Uiiente
ap!'0eiav •]. en ro animai manso c animal
domesticado. Além « l i s n > , o a n i m a l , quo não
Io r a isignala'lo. e q u e não t i v e r o habito do
\ o l i a r ao lo.;ai- designado polo dono, talvez
não se d 'Vá, considerar mn»si>.
Arts. 590 e, 6*0.7— Não descubro vantagens
n a ; emendas quo o Sr. Vieira Ferreira
ullorocc a estos ar igoS.
AH. tiSS—Lembra o Sr. A7. Itagyba quo o
d-','i"ilo aHcloral n>~o deve ficar restrieto ao
tempo de, 30 annos ; deve tjosar da mesma extensão domin cal que o direito d<; propriedade
c mmnm.
To:iho-mo cons'antomonto liatido por o-ta
idéa, o quanto ma.is sol);-e, ella, m e d i t o mais
(HO i-oiwonço d i sua, juste/a. Não é, porém,
a sua_dofp.sa que i n t e n t o deSonvolvor nesta.
ao. (Juivo sómonto aproveitar a opportunidado para alli 'mar quo o argumento quo
Mr.DKiuos K Ai.iiri^UKin,'!.'!-: tira da, Constituição contr.a a porpotnid:'.do do d i r e i t o autoral mo não parece c m v i n c n n t ' . A (,'onstit n i -ao. ra-t. 7:i, §$ £> o 20 disiinguo o intoi u r i d i c ' ) du-i iip.-i'iil,oi'(!S iniiustriaos do
i autoral. Ao primojo chama—prívie tem a cautela de. accroscentar (pio «'^
. Ao segundo cons. .era (Un-ilii,
abstendo-s; «'o classilical o n a t u r a l m o n t o
para não t o m a r itarte, inop])o •tunarnonte,
na disputa travada cnti'(! 03 juristas quo
a,inda não só puzoram do accordo nesta,
questão, r e a l m e n i c dillie.il, do taxinomia juridica. Não disse, porém, que a t#mporarior
(• >0) Vejam-SO OS TralaUtns da, Ooulí;
daile. soria um dos car.icto.-isticos desso iliKspecial da, (,'amara,, vol. V, p. 231 .
reit», como fez com o prifUa;/'» do.-i inven(51) Reg. 737, art. 510; lei de 5 d" outubro tores indiisl,i'iaes. Os herdeiros dos ajilnr,-s,
1885, art. 2 ; ro.g. Ho 23 do janeiro do
. p a l a v r a s da, «"
'. f/nsarão desse
, art. 19 ; doe. n". 109 A, do 1890, ait. 14 direito pilo tempo fine a lei determinar.
; hiDuio, Direito Jnjpolh,ecario, n. 301.
Que Ciinsoiiiienc.ia.s só podem tira.r desse
odloto constitucional? Km p r i m e i r o In^a.r.
(52) ,lo,\o
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que os autores não podem ser despojados duranto a vida do direito exclusivo do reproduzi!' as suas producçõos pela imprensa ou
por qualquer outro processo mecânico.Esta observação já foi feita paio Sr. Josf; VERÍSSIMO.
Km segundo logar, quo a loi ordinária, a
lei civil, tem competência para fixar os limites t miporaos desso diroit), quando transferido aos hordeiros do titular. 1 Mas a Constituição não coage o legislado. ordinário a
fixar um tempo limitado durante o qual
gostim os herdeiros do autor do diroito que
llics foi transmittido por succossão. A loi
poderá determinar que osso tompo S:\ja do
50 annos, do 100 annos, de 1.01)0 annos.
Podo também determinar que a fruição desse
diroito só prolongue indefinidamente.
No mou entender o que o logis ! ador constituinte pretendeu com aquclla proposição
não foi dcclararaíe/upararieafaí/edo direito autoral quando transmittido aos herdeiro* do
autor. Foi, sim, oximir-sa de regular essa
face da matéria, para que o legislador ordinário pudesso fizel-o mais desempeçadamento, pudendo mesmo ir por tentativas até
encontrar a solução melhor, facilidade quo se
não teria, si a Constituição cariasse, desde
logo, a questão por uma sentença inllexivel.
Penso não sor um despropósito quanto
acabo de dizer, como ligoiiM rosp >sta a umas
arguições daquolle forto espirito que só constituiu o paladino indofosso da concepção do
diroito autoral como simples privilegio.
Mais deveria (Uzer ; porém talvez não parecessem opportunas por serem de ordem
tliiiorica o ospjcnlativa, sem aplicação immodiata a o ponto questionado, as explanações quo necessitaria lazer. Quo importaria
examinar agora si o direito autoral <• um
diroito real, um diivito pessoal, um direito
mixto ou uni ditvito iatelliictual'/ Qualquer
que sej i a opinião acceita. não implica a impossibilidade! para o legislador de limitar por
um corto numero de annos a duração do diroito autoral. Aguardarei, portanto, melhor monção para o ex imo desse problema.
Arts. 640 a 64ú — O Sr. Azeoetlo Marques
pado a suppres-íão destes artigos por motivos
do ordorn jurídica, o, até, para correcção da
linguagem imprópria de qnu sã sorvo o Prójecto. Não quero d i s c u t i r a questão sinão
pelo lado jiu-idico. A impropriedade da linguagem, si existe, do quo não ostou convencido, será corrigida por quem faz da purez i
da dicção uma das ma s prosadas galas do
suas producçõos litterarias.
«O essoncial, diz o illustro Deputado, ó quo
a razão expressa no art. 640, pira a administração da cous.v, não a justifica. Kssa razão ó, como ali sã vê, a impossibili<hi<le do
uso e yosa em c mtmum, » Ora essa im-

possibilidade devo conduzir, não á administração, mas sim á divisão, que os condóminos serão os primeiros a desejar o
p.'omovor, já facultada paio art. 0:!4... Si.
porém. for indivisível a cousa, ou não utiliz ivol quando dividida, o remédio se acha
ministrado peloart. Oli7. Tudo está, portanto.
providenciado, sem nocesMdaie da secção II,
cujos textos ou são inúteis ou antagónicos
com os bons princípios anteriores. »
Soria razoável esta cjncl :são si contra
ella se não o^puzasscm interesses valiosos
dos condóminos. A cousa é divisivol, uru
surgam obstáculos ;\, sua divisão. Emquanto
se espera que desappareçarn ou sejam alhanados. saria prejudicial quo permanecesse
inexplorado o bom. Mas, cm Aesaecordo,
os 'condóminos não podem ollbrocor a unidade do vistas necessária a uma acção commum, nem podem d;iixir a cada um a liberdade do agir segundo entendeu. O recurso
6 administraro bcru commnm segundo certas
regras fixas a quo todos se submottam.
A cousa ó indivisível, mas a venda no momc.n'.o saria desastrosa. Os condóminos o
reconhecem, o concordam cm esporar momento mais propicio, mas, ou porque não
combinam no melhor modo de exploral-a em
commum, durante esse tempo do espera, ou
porque, por su:1. uatiuvzi, a cousa não se
presta a uso o goso om commum, necessitam
do quo a lei lh.'S faculte um m io do conciliar os seus interesses. Ksso meio ó o quo
fornecem os artigos dosta secção II.
Não protondom ollos perpetuar os condomínios, mas providenciar para que sejam convoniontomenti! u t i l i z a d o s , omqiianto existirem. A lei faculta pedir a divisão, mas não
co ige. A sua elasticidade dá certa ensancha
para q u e os condóminos encolham o momento mau asado para elloelual-a som preAi-ls. 052 c 65.?.— firilica o Sr. Vie'ra Fere.-ítes dóus artigos, porque, a.pozar do
parallelismo do art. 12'J, distinguem entre o
termo o a condição resolutiva em relação á
propriedade rosoluvol. Não creio que a critica se possa razoavelmente fazer sob osso
fundamento. O art. 129 não equipara, em
tudo, os (ilícitos do termo o os da condição.
A distincção, no caso restricto de quo
agora se trata, ó ensinada pela doutrina francaza, como s i ye om PLANIOL (53) : « O diroito de propriedade pôde ser modificado por
uma modalidade oxtinctiva. Si foi' um termo,
a propriedade tomporar.a extingiie-se para
ofutuio, mas sem retroactividade ; todas as
vantigons que cila tinha croado subsistem,
(53) Traitèln. 1.054,
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todos os actos jurídicos realizados pelo pro- pwém, quo só não revelam por installação
p.iotarioproduzom os sonseíMtos pelo tempo natorial, não podem ter um ponto preciso
quo durou a propriedade. Mas si ossi mo- no tempo, ao qual só refira o começo do sua
dalidade fur uma condição, a propriod '.do se 3xistoncia para os oífoitos da usucapião.
acha retroactivamente anniijuilada; sua roso
Acsresce i[iio os pró lios se transmittem
lução reage sobre todos i|uc foram realizados lê uns para outros proprietários. O adquidurante a sua existência.»
rente vê as obras que aíHrmam a existência
O quo se tem quo oppor a esta doutrina, da sorviílão iniciada ou quo sã ensaia. Não
segundo o mesmo PLANIOL, í; q u i oll.i não qu 'riMido quo a qnasi posse continuo, protesacautela suífic^entemente os direitos do ter- tará contra ella. Mas, si nada vê que lho
c dros. E, sem duvida, meiK.s ainda acau- in iiquo a gestação desse direito alhoio a rotela a emenda,.
ahir sobro o sou prédio, como 6 que se invoSi a causa da revogação preexisto á acjui- cará asna inércia como1 fundamento da ususiç.ão, comprehendo-ao quo a lei f i c a o ad- capião que o prejudica;
quirente supportar as consequência,!! de sou
Tem, pori.auto, justo fundamento a distinacto ; mas si a causa é posterior, soria so- cção do Projecto. As sorvido.'s apparontes
bremodo injusto. E' esse um principio f u n - p.xlom a d q u i r i r - s e por usucapião; as não
damental na thooria da propriedade roso lu- apparontes só só estabelecem depois do
inscriptas, por maior diuturnidade que alvel, diz CimioNi (54).
ZACIIARKK ensina quo « a revogação da logiiom.
propriedade só roíJiza ex mmc quando ocArt. 811— O art. 765 estabelece a seguinte,
corre em virtude do um diroito pertencente regra : O credor antichrelico tom direito do
ao proprietário, e ex tunc quando se realiza reter a _consa em s MI p .ido/, omquanto a
om virtude do diroito pertencente a ou- divida não for paga. Extínr/ue-se, porém, esse
direito, decorridos trinta annos da data da
trom » (55).
Qualquer das duas regras ó boa o justa ; •inscripçil».
mas, como não extinguem todas as causas do
O art. 811 reproduz a idéa expressa na
duvidas, preferem outros dizer que a revoga- p rimai rã parte do art. 765, mas não a seção do domingo terá sempre effeito retroactivo, g i i n Ia., do q u e resulta uma antinomia.
si não houver na lei ou nos actos jur-.dicos disAh5m disso, ha uma obscuridade no artigo
posição expressa em contrario. E' a doutrina 811 que conviria dosapparecassa. A quo ultido Esboço, art. 4.310, que o Projecto primi- mo caso sã rofer,! o artigo '( Será ao caso de
tivo acceitou om sou art. 754, o que satis- não haver pacto prolnbitivo do contracto,
faz plenamente.
como diz a boa logic i, ou ao caso em que o
Mas, si não se quizer seguir esse caminho, pivdio foi arrendado a torcoiro, como pareço
m dhor sorá manter o Projecto actual, l.rans- dizer a lettra do artigo ?
E, visto como o credor que mufrue directaportando para o art. 652o advento do te.rino,
do que adoptar o rigor da emenda, por não mente o prédio, pôde, p <r força do art. 811,
abrir siquer uma válvula para a causa su retcl-o indefinidamente, pargunta-se,: o por
perveniento. Ficariam assim redigidos os quanto tempo podará retel-o o credor quo o
ariMiid i.r 't Não diz o Projecto, mas não perdons artigos:
Art. 652.—Resolvido o domínio pelo i,n mittc quo o-fsa situação só prolongue até a
plomento do condição ou adoento de termo complct \ indemnização do era k>r.
A supprossãodas palavras finae-f do artigo
entendem-se também, otc.
Art. 653.—Si,porém, se resolver por causa —mantendo, no ultimo caso,o direito de retenção do immovel ato ser pago—impo,'-se.
superveniente será o possuidor, otc.
Art. 70:1 — Ksto artigo foi incluído no
Quanto ao artigo additivo que apresenta o
Projecto pola Co'mmissão Revisora do Go Sr. Azevedo Marques para sor incluído nesto
vorno que o extrahiu do Projecto Coelho Ro- capitulo, parceo-mo que consagra uma boa
drigues, art. 1.540. Sua justificação resulta providencia, necessitando apenas maior clarcz i na enunciação (Ia idrta.
das seguintes considerações.
Art. 8í9—Nã,o mo pároco melhor do que
As servidões apparentes donunciam-SL,
polas obras quo tornam possível a sua exis- a. do Projecto revisto, art.957, a formula que
tência, c«mo os aquoductos, as janellas, as propõe agora o Sr. Azevedo Marques. Não
portas. Podem ter um começo do existência procedo a objecção do que ha core ;amonto da
om tompo determinado, e, decorrido o p r a / j liberdade di''contractar. O que ha, penso ou,
do a.*t. 704, fixar-so-hão juridicamente pola é a di ciplina d ssíi liberdade, no i n t u i t o do
usucapião segui Ia da inscripção. Aquella.s acautol ir interesso -i legítimos. E essa mesma disciplina inspira n, cmonda.
Não ha c.artainonto maior constrangimento
(,"4) Jnslilusioni, § 113.
á lib(!rd;ule das convenções om dizer a loi,
como no Projecto revisto, art. 957—nahypo(55) Droit civil francais, % 2 8.
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t/irca posterior não pôde ser estipula In pra^'
qiiettTíiiíne antes do vencimento d" mi\:riur .<.
que em docietar, como q u e r a emenda, qui
os credores por Jiy/itdJieca.i '/' -slcrio T.s tifft
ji.idcni proiiitircr execução sobre o • / .
untes df aeneidiis as primeiras.
Kquivalom-.se perfeitamente as duas formulas .
Art. 820—Erro typograph iço. I>ove dizerí e como no decreto n. 109 A, de 1890, art. 10
ij l". 2" parte:—A not< flcaçffo será feita no do
micilio insc.ripln, ou por edi/aea, si o crei/i»
ahi se não nc.liar.
AddUivndoKr. ;\-.rvrdo Marfiue: — «O Projecto não consignou o s a l u t a r principio do s -i
l i e i Io ao devedor ou á sua mulher, aos ascendentes e doscondontas r e n n i r o i i d a r lam.adoí
aos b .-n i. ( K e g . 109 A, do 1U do janeiro
art. 14. §>;.
Não consignou por duas razões obvias.Essa
faculda, e 1 do reunir o bem penhorado não <
uma p i r t i e u l a r i d a d o do executivo hypothecario, para tor Jogar obrigado o: de se cxpuzor o direito hypotho'ario. Em qualquoi
execução podo o devedor ou alguma das pessoas indica Ias fazer a remissão do liem. O
rog. 7l!7, art. 546 fui neste ponto a fonte
mais próxima da lei das ex 'cnçõo-j (5 do outubro e.e 188o;, a r t . S ó de sou regulamento,
nrts. 19a SI, que, por sua vez,fórum a íonte
do citado art. 14 §s 3 a 5. Eis a primeira
razão.
A segunda consisto em que a remissão do;
bons penhorados ó um i n c i d e n t e da execução
q u o devo sor reservado ás leis do processo,
pelas qua.es sempre foi regulado.
Ari. 812—Parece-mo dispensável a emenda da Sr. A-.evcdo Marques A <>.<te a.rligo. A
expressão —titulo— é do significação e..nhocida. e é a cxpres ao p r ó p r i a . Delia, usa o
Projecto nos arts. 5:!4, 5o5 o em outro?, havendo até u m a emenda a.ccoita polo Sr.
Azevedo Marques om quo esse vocábulo é empregado com toda propriedade. Não podomos evitar as cincadas na applieação da lei,
nem devo o legislador m o d i f i c a r a sua l i n guagem, ao sabor dos interpretes pouco escrupulosos, pois estos achariam meio de se
desviar da phraso Jogai quo visasse ap inbal-os.
Auditivo do ,SV. Vieira Ferreira.— Tenho por
i n ú t i l um artigo do Co.ligo C i \ i l q u e KC. dest i n e simplesmente a romettor uma corta
matoria para a-i leis pronessuaos. Sem
remissão o assumpto será s ' i n p r o . por seus
caracteres preponderantes, g e n u i n a m e n t e
processual. E como tal não tom ingresso no
Código C i v i l .
, II Krro t y p o i r a p h i c o . Q u a n d o
H o V O ilrrcdfir n n;~u> q u a n d o i n i v n crettnr.

Art. í.098 — Esto artigo paroco-me em
deslu 'mo. ia c > n i os anteriores e com os
prineip.os
reguladores da matoria.
l<;s : ;ab'lo.-e o af ' t . l .09!) que a cnlrega do
um t d i j et i, a ] , i , u i o d e a Tha :. ta/, p r e s u i n i l '
Dunclusão do ae.curdo e, portanto, o b r i g a t o riedade do contracto.
(t /')•'./'.••<• 'u p ' u n i t i v o ijuer me parecer (|iio
exprimia mais claramente esta idéa di/o»ido
n i a,rt. 1. ;•;>.'!: è s'ynal de estar concluído o
contracto c firmada a obrigação, etc.
Mas. como q u e r q u e seja.. 0,-se é o pons iin :nlo contido no art. l . ( i ' . i f > do Projecto
aetnal.
l • a.rl . l .0;)? ileclai" q i i " aã p . i ] ' ' e . podem
a f a s t a r do si as consequências dessa prcsumpção, por uma c l a u s u l , expressa, que
t r . c i u / a o d i r e i t o do arropon iimento, apo/,ar
dasarrhas. Nost • caso, porém, si o arropond,do for o contraliente, quo dou as arrhas
perilel-as-li'', em proveito do outro, o si foro
quo as roc :beu o oontnilioiHe arrojiondido,
lia de r e s ' i t u i i as em dobro.
Intorvom o ftrt. 1.0U8 o accre.-c/nta que
as a r r l i a s c m dinboho s.i consideram couio.o
do pagamento. As outras se ro4itmrão
quando o contracto for concluído ou lica.r
deffeito. c o n t i n u a o artigo. Mas, si o contracto
se (iesliz.-r por arrependimento, dovom-so
ajtplicar as regras do art. 1.097. caso
ú n i c o em quo o arrependimento ó permittido.
Si Si' desfizer por culpa do quem deu as arrlias, si motivou a resilisào do convonio ou
l o r n o u impossível a execução, applicar-so-ba
o preceito do ;',rt. 1.UU9. Si só deslixer o
coutractj por m u t u o accordo, dooldlrá tJSiO
mobilo accordo sobre o d e s t i n o d a < ari'b;w.
Como i', e n t ã o , q u o se d 'VO entender a pbraso
do art. 1.01)8: JTòfa esse caso, deveu» saf iv.ílilvidus. finando o contruclo /<>,- concluído ou
fli-nr dfn/tiilo 1
Sã-i evidentemente ostranli .s ao dispositivo as ultimas pala.Vi^as: ou flcnr dcsfcllo.
A i n d a conviria in:errogar si mosino no->
asos em q u e as arrbas não consistem om
dinheiro não õ licito aecoital-as como prini p i o do pagamento. Certamente In Iiypol.li(>so< om que a nature/.a d"1, prosta.ção não
jiermitio ver nas arrlias um imci > do solu;ão. Em compensa,ao, outras !ia om que
nada se oppõ > a que assim se entenda.
O essencial, porém, creio eu, será e l i m i n a i 1
is u l t i m a s palavras du artigo, segun '.o acabo
Io indicar.
Art. 1.110—Vovô dizer se ;'» fine:...«n si,
u formado, o não assumiu. Não pude se.1
outro o p e n s a m e n t o do 1'rojcctn, c. mo só ver i f i c a do c o n f r o n t o do.-.Us a r t i g o com o
. I I ! ) , II. Ali.-ís a simples !oitui'a d o n u n e i a a
i.usenci !, da p i r t i c u i a , no.'fUva.
Ari. i,'i;':i- -Tendo .". (loclara.càn de maio•id,-.di! ]i:).s~a.'|n a. cba.ma r se emancipn?<~)o

iet CIVU.
(art. O"), sã,, demais as palavra,—ou não declarados maiores.
Art. í.364—Cumo observa o Sr. Amoedo
Marque», faltam as ultimas pai i v/as deste
artigo:— foro cieII.
. I r / . Í.:199—Propõe O Sr. Vic.ira Ferram
q uo.se addieione a, este ar tu,; um paragra|dio. que afaste lias sociedades de flnsuloa.es
o-i casos de dissolução Indicados i.os ns. II.
IV o Y. Si não forem acceit i.s as emendas
que apresentei ao c a p i t u l o das pessoas jurídicas, é indispensável ad >ptar só a providencia, pró n ; t a . Si ibrom a-coitas, poréir,
não se terá necessidade desta resaiva.
Ari. Í.4J3—De.sc )nlioç » «',s razões valiosas» que o Sr. N. Jlarji/ba expendeu no s 'u
1'riiludo sobre, sryuros de. vida % 12, mas ato
\ e l - a s o submottor-nvi ao sou pó ler persuasivo, continuo a pensar quo ou o s u i c í d i o
resulta do uma grave perturbação menta! e
é um accidenle oquipa,ravol a outro q u a l
quer quo produza a uurto, ou (j procurado
intoiicionalmont:) para conferir, desde logo,
ao ssgurado.as vanta.gensdo seguro, e, nosto
caso, imporia quebra de boa w, e devo eximir o segurador do OIIIH de pa^ar n somma
estipulada (50). Isto não só é uma appíinacão dos principio i goraes (1'roj. a ri. 125),
como tem um alcance social, quo devo sor
attjndilo. Si o indivi ,uo ;;ouber quo,
procurando voluntariamoato a m n f é . ,
inutilizará o seguro, tora nessa consideração
uma força i n b i b i l , u-ia ao Impulso que o leva
a atto.atar contra, a, própria existência.
Ari. 1.466 — Parece-me que a segunda
P i rte deste artigo ó simplesmente uma ob••'Tvaçãp explicativa, própria do um commontario e. não do odicto legal.
A r l . í . - J T - / — raroco-me o-cioso o g u i i i ' 0
projiosto pel ) Sr. JV. lla<iylm.
.(>•!*. 1.5T5, 1.077(1 1.570 •— O Sr. Ami • •<!<> Mari]in:s fa.z consuiMS muito justas a
alguns destes artigos. Não havia realmente
necessidade, nem conveniência, nem opportuuidado de falar-se da ausência no momento ilo regiilar-sn a sucoos-un iiiorlis
causa. Ha também corta obscuridade em
a l g u n s enunciado:. Mas ou pediria á nobre
«oinmissão do Senado que, ante-- de pronunciar-se pelas emendas do distincto jurista,
examinasse os arts. l .728 a l .735 do Projecto
primitivo, pois mo pareço, si mo não conturba
a razão o na.tural aífecto paterno,quo,
f ( 'itas as correcções julgadas necessárias,
a l U se acham compendiados, em synthose, os
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princípios mais gorai-.; do direito successorio,
convindo a.ponas additar-se lhes a matoria
d i i art. 1.580 do Projecto revisto.
Art. 1.182— O quo convém que o legislador declare 6 justamente que o dumíw.o e a
posse dos bens se transmittem. desde, o mom e n t o o m q u o si; abre a succossão, a,os herdeiros legítimos ou tcítamontarios. K',por isso.de
todo improcedente a emenda do Sr. Itagi/ba.
V'/v')isi/(-.-xX(í') da herança.—Ksta SOeçao,penso

eu, i ião devi^ sor supprimida, como propõe o
Sr. A;i'ce<lo Mar/jws. Solicitada pelo natural
lesem ohirneiito das idéas que o Projecto
vão apresentando, o sou loga-r próprio está
precisamente indicado.
A critica, de S. K x . , aliás,_somente rooao
sobro o a't. 1.584, o a secção coraprehendo
mais dons artigos, com vários paragr-aphos,
além do art. 1.582, que S. Ex. quer quo
recuo para o inicio do capitulo anterior.
Quanto ás eineu Ias do Sr. llayi/ba ao
art. 1.583 são e vi [ou temente ociosas. Si o
cabeça de casal tem a posse dos bens da herança, representando o complexo dos direitos
communs, (5 claro que pôde usar dos moios
legae-i p ira deíbndor um direito quo a lei
lhe assegura,.
A omonda paro'o, além disso, não ter attendido no seu § 5°, ás regras combinadas
do condomínio e do direito succ^ssorio.
Ari. 1.5'J-l—Falta a palavra casos depois
do adjectivo mesmos.
Art. i.tíl3—Quoe o Sr. N. Itagyba quo,
morrendo o adoptado dom posteridade, concorram á sua succossio, com direitos oguaos,
os progenitores o o ad optante. O Pmjrrin
cjlloca os progenitoras em primeiro logar,
tendo preferencia sobro o adoptanto.
No meu Direito tlus sucessões (57) discuti
esta matéria, mostrando que, si o direito romano adoptiva o principio proposto pela
0111:111.Ia, segundo a licção do alguns iuterprct 'S, os codi.jos modernos se afastam, gêr ,111 lente, dessa solução, sem comtudo apresentarem uma convergência do vistas que
servisse do apoio a uma doutrina segura.
Não offercccudo o direito romano uni texto
express» do lei a respeito, havendo uifferenças notáveis entre a adopção do direito
pátrio o a do direito romano, não tendo obtulo a consagração do uso moderno a doutrina da ogualJ.ado succossoria entre os pães
n aturaes e os civis, pareceu-me quoo principio decisivo, nesta conjunctura, deveria
sor o confronto entre os djis parentescos, o
civil e o natural. Posta a questão neste terreno, cessou do todo a duvida, pois são muito
(56) D.viiLiNQTON,P««onaZ property, p. 168, mais fortes, muito m ás profundamente racod. com. port. 458; italiano, 450; loibalga, dicados os vínculos que prendem a pessoa a
41:^C'..d. civil lullandoz, 307, húngaro, 504.
Veja-so tambom
o meu Dire'to das obrlga(57) g 44 n. 4.
§ 171, 4a questão.
Vol. II
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sua família natural, aos sons ascendente,.
do quo :.s que artificialmente só engendrar
pela adopção.
Mais desembaraçadamente deve seracceit
a solução do Projecto, quando se trata d
fixar o direito, sem a preoccupação do atlon
dor ás disposições duvidosas do direito sub
sidiario.
Art, i.644, Vê F/—Repetem-se nestes dis
positivos as fatídicas expressões que teer
sido o tormento dos julgadores, nas quostõo
de nullidades de testamentos, e a fonte pó
renne de pleitos em que a verdade juridic
tem,mais de uma vez, snccumbido aos golpe
insidiosos da cliiea';a. Para trauquillidad
dos espíritos e a bem da gravidade do d i
rui l,o, 6 forçoso quo do$apj>arecarn do
da nova lei civil essas palavras—bom,
c -valioso.
Acontece até que, á vista do art. 1.048
são cilas dispensadas,^ quando o tostador
mudo. Dir-se-ha que não são palavras sacra
montaos, podendo o testador servir-se dt
outras, autorizado pelo art. 87, que domin;
a matéria. Mas o mesmo principio existe nc
direito vigente, o nem por isso, serve elk
de estorvo a desarrazoados pedidos do nulli
dados do testamentos.
Accrcsceiite-se, portanto, ao n. IV in fine
declarando de modo inequívoco que aquellc c <
seu testamento para o qual pede a approvaçãt
do ofpcial publico,
N. V—Supprima-se.
N. VI—Substituam-se as ultimas palavras
—e o tinha por bom, firme e valioso—por estas
outras—pedindo que o approvasse.
Art. 1.647—Para harmonizar esto com o
art. 1.644, ns. III e X—Supprimam-se as palavras—sabem ou.
Art. 1.685—Não penso, como o Sr. Azevedo Marques, quo seja extravagante a disposição deste artigo : Vale o legado de cousa
pertencente ao herdeiro ou legatário encarregado de entregal-o.
Não õ osso um puro legado de cousa alhoia,
ó, antes, um encargo imposto ao herdeiro
ou ao legatário, ou uma condição imposta
ao beneficio d-v herança ou legado.
Também não ó um lepado inútil de cousa já
pertencente ao herdeiro ou ao legatário.
S. Ex. não attendeu bom ás palavras do
artigo, e, por isso, imaginou hypothesos que
não se enquadram na disposição criticada.
Fala o Projecto de urn legado do cousa pertencente ao legataiio, mas para que este a
de, a transfira a outrem. Não 6, portanto,
um legado inútil.
A deixa uma casa no valor de vinte contos
a 13, e diz-lhe que entregue a G um certo
movei de propriedade do mesmo B. O primeiro
legado 6 modificado pelo encargo de dar um
cert» objecto, encargo que vale por uma con-

dição. Si l i quor acceitar o legado lia de
fazel-o sob a condição do cumprir o que llio
pedo o testador.
Art. í.086— Creio quo toda a obscuridade
deste a 'tigo resulta da collocação inconveniente da circumstancia — somente em parle.
A redacção do Sr. Azevedo Marques 6 accoitayel, si mantiver os complementos que snpprimiu (ao herdeiro ou ao legatário).
Arts.í.785e 1.786- Additivos inaccuitaveis são os que a estes artigos propõe o
Sr. N. Itayyba, o primeiro por desnecessário,
o o segundo por ser um pormenor de processo.
Art. 1.805 —. Propõe o Sr. Azevedo Marques a substituição deste artigo do Projfi-i.ii pido art. 1.958 do Projecto primitivo,
quo lhe pároco mais claro c. <;omplH,o. X;i"
ttmlio escrúpulos era secundar S. Kx. .ucsi.n
voto, porque o citado yroigo ê, com ligeiro
accroscimo o mosm > que se encontra no
Projecto Coelho Rodrigues, artigo á.7().">.
Observaçães do Sr. Galdino Loreto—listava
conciuido este trabalho, quando mo foi dado
lor as observações quo ao Sonado apresentou
0 distincto Deputado federal polo Espirito
Santo, l)r. Galdino Loreto. Por isso não
pude attendel-as no curso da exposição que
ia, por minha v»/, fazendo.
Não me é .licito, porém, deixar de referirmo ;i contribuição quo, ainda nina voz, traz
S. lix. á construcção legislativa que sp esta
preparando, p ira, dar maior homogeneidade,
vigor e simplicidade ao nosso direito civil.
Muito argumento ern defesa de idóas que
propugno ahi encontraria, sob a sua feição
mais apropriada, o que sobremodo simplifl:aria a minha tarefa.
A questão quo S. Ex. destacou para aproiar mais de perto, em s:sus vários aspectos,
1 da distribuição dos b;ms públicos entro a
União, os Estados e os Municípios, foi critolosamonte discutida, perfeitamente elucidala. A conclusão que resalta do conjuncto
Ia bem nutrida discussão coincide com a
>rientação seguida pelo Projecto primitivo.
Outros pontos ou são simplesmente indiados ou trazem ligeiro commenfario olueiativo em que se compendiam as mais
.ícisivas razões em apoio do principio aceito. E' para mim muito grato encontrarno em completo uccordo de vistas com esto
listincto cultor das lettras jurídicas, a quem
ou reconhecido pela eloquente defesa feita,
diversos princípios do quo o meu Projecto
o fizera echo.
Nem considero divergência a emenda ao
rt. 5°, suppressiva de algumas palavras, :
ue estabelecem a transição entie essa dispo- (
cão e as duas seguintes, o como que lhes
xplicam o porque do enunciado. Não está j
m causa, nessa emenda, uma Idéa fundaicntal ou preponderante no systerna do. ;
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Projecto. Simples discordância superficial do
matiz que nem siqnor attinge a contextura
da composição legislativa.
Ao depor a penna, faço os mais ardentes
votos para que o Senado Braziloiro elimine,
pelo fogo purificador da schmcia e do pativotismo, as imperfeições que tenham escapado
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á p.iricia o b >a vontade da Gamara, no examo
do 1'rojecto de Código Civil, <; f i ç i brilliar,
em breve, a phraso soberana do d,ri'iio
novo.
Recife, 3 do j u n h o de 1903. — Clomç Uevilaqita.

Do Sr. Augusto do Freitas, Doputado
Knt.re as emendas qno tivo a honra do
E' esta a doutrina dos Códigos que conheapresentar ao projecto de Código Civil flgu. ço, bastindo citar, om apoio da emenda,
rara algumas que não mereceram o apoio de ora propjsta.o Código Civil Franccz, art. 328,
Commissão Revisora nem a approvaçãt Código Italiano, art. 178, Código Hespanliol,
da Camará.
art. 116, Código Argentino, art. 200 e CóConvencido, entretanto, da procedência digo Por,,uguez, art. 11.
delias o com p intuito de supprir algumas
Ao art. 223, n. l—Supprima-se.
omissões, modificar princípios ropellidos palc
Não comprehendo que. r ^pellido o divorcio,
nosso direito o eliminar incohercncias. qiu
no Projecto se doparam, ouso sujeital-aa á ainda nos casuS de adultério e de tentativa de
o!evad;i apicciação da illustrada Commissão morte, se a<lmitt:i a annullacão do casamento
por erro sobre ai qualidades pessoaes ou a
do Senado.
honorabilidade do cônjuge.
Rio, junho do 1902.—Augusto de Freitas.
Tanto mais grave se apresenta esta meAo art. 178—Substitua-se:
dida quanto, em virtude da emenda adoptada
«No caso de circumducção ou perem pela Camará e inserida no art. 182, § 7°, popção da instancia uu da acção, não se con- dem ser annnllados sob o indicado fundaSidora interrompida a pres-ripção ])ola mento, dentro do dous annos após a decretação do Código, todos os casamentos antecitação.»
Admittido o principio do art. 176, n. l, riormente celebrados. K' uma verdadeira
om virtude do qual a pre.scripção se conside- revisão dos casamentos.
Ao art. 351—Substitua-se:
ra interrompida pela citação ainda que ordenada esta por juiz incompetente, não se com«A acção do que trata o artigo anteprehcnde que deixe a citação d,' produzir
cedente poderá, todavia, ser proposta
osso mesmo e(leit'>. por .w nulln por vicio i/e
pelos liordoi"os do marido, si ostG falle/ormii, como prescreve i» art. 17!'. pois q u e
cur antes de proseript > o seu direito ou
nenhum vicio maio/ lia do que a l';i,l ta de
antes do nascimento do lilho, bem como
competência do juiz.
passará aos referidos herdeiros, si pe.hi
marido tiver sido olla iniciada.»
Ao ai-t. 182—Accrosconte-se depois do
K' est:i o nosso direito actual, bem
S 3»:
lomo o de todas as nações. (T. de Frei«A acção dos herdeiros do marido para tas,
esboço do Código Civil, arts. 1.474
a contestação da legitimidade do filho, i- 1.475.
Lalayetto. Dir. de I'amilia3
contado o prazo do dia do fallecimento $ 100. Clovis.
Uir. de família, § 65. Codo marido ou do nascimento do f i l l i o . »
ligo Krance/, arts. 31(1 e 317. Código
As considerações com que procuro jnstili Chileno, arts. 184 e seg. Código Argencara emenda ao art. 351 dispensam
quaes- ino arts. 257 (í 258. Código Allemão
quer outras tendenliOs a demonstrai 1 a neces- art. 1.593. Código Italiano, art. 167.
sidade deste additivo, regulador, apenas, do ,'odigo Portuguez. art. 108).
prazo para propositnra da acção.
Ao art. 356—A cc roscou te-se:
Ao citado artigo n. 11—Accresconto-se :
«Ou antes de decorridos quatro ann<>s
Contudo o prazo do dia cm que o f neto se
do sua. maioridade ou emancipação».
realizar.
Justificando o additivo proposto ao art. 182
Redigido como está o artigo, o direito do
proprietário nunca prescreverá, pois que não n. 12 apresentei os motivos om que se funda
se designou o inicio do prazo.
esta emenda.
Ao art. 369—Substitua-se:
Aceitado artigo n. 12—Aecrescente-se:
«O lilho maior podo impugnar o reco«Ou antes de decorridos quatro annos
nhecimento donl.ro dos quatro annos
<|e sua maioridade ou emancipação.»
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subsequentes á realização do acto ou
abertura do testamento e o filho menor
dentro de igual período que se seguirá
sua maioridade ou emancipação».
Exceptuando u Co ligo Civil Portuguez. isolado oin meio das legislações, não conluio
código algum que exija o consenti manto do
l i l l i o . embora maior, no acto do reconhecim nto.
Exiifir esse consentimento, e nossa occasião, ó impedir o reconli"c'mento por Irxt/iM fula, a.cti» no qua.l não pó lê ini.ervir o f i l h o ,
a l i M i i de converter o reconhecimento em um
contracto,
]•) (5 para notar que o projecto no art. 303
a d n i i t t o o reconhecimento por testamento.
( ) u esto moio ficará rostrictt ao caso do filho
mo lor. ou haverá ittiaira antinomia entre
c-s i artigo e o art. 301', que cxigo o eonsenI 'ai -nto do filho nwor.
Com o direito de impugnar o rcvmhec •inani.!, conferido pela emenda substitutiva,
(HM proposta, tinto está garantido o f i l h o
m 'nor como o maior. E' este o nosso direito
vigente.
Ao art. 371—Substitua-se :
«A investigaoã) da m a t e r n i d a d e (';
sempre permittida, ;i,o filho e, após o fallociraentw deste, aos seus herdeiros ou a
quem nisso tiver interesse, excepto si
tivoi- por obj-cto altribiiir fil!io i l legitimo a mulher cãs ida ou incestuoso a
solteira. Esta acção poderá ser exercid i
após o fallecimsnto da, mãe».
o substitutivo proposto vem resolver importantes pontes de direito, sobro os quão?
não i'\ uniformo a jurisprudência.
Não eomprehondo quo a Commissão líevisondo Projecto tivesse acceilado a emenda
que apresentei, pa,ra que a investigação da,
p . i i o m i d a d e pudesse se.c exercida, contra, os
i, i-il, /-os d,! /H/,- n repellisse a investigação
da maternidade e.ontr/i ou herdeiros /In nine,
quando esta investigarão não está sujeita
!iá exigências do citado art, ;>70.
Ao art. 745—Substitua-se:
«O usufructo conslHuido em favor do
duas ou mais pessoas sp extinguira parcialmente polo fallecimento do cada
uma, salvo o direito do accrescor, nos
termos dos arts. 1.715 a 1.721.»
A expressão «quando expressamente conferii/o» usada no projecto para regular o direito de accrescer, aióm de não me parecer
c.uTocta, contraria os princípios adoptados
nos arts. 1.715 e seguintes.
Si o accrescimento se verifica no caso da
instituição in solidum, embora não seja
«expressamente conferido», a referida expressa^ deve ser olimirçada o substituída pela

referencia aos arts. 1.715 e 1.721, que regulam o direito de accrescer, como propõe
a emenda.
Só desta arte se terá estabelecido no Projecto um systema uniformo para o direito
de accrescer, quer se trate de acquisiçEo.do
domínio, qu T de simples usufruci.o, constituído este por qualquer dos meios logae-i.
Ao art. 773—Accrosconto-se:
«K', todavia., valido o contracto do
penhor embora pertença a outrem a,
cousa dada em garantia, si o credor a
recebeu de boa fé o não foi olla perdida,
ou por qualquer forma t i r a d a ao legitimo dono. Exceptuam-se, desta disposição os títulos ao portador, os quaes não
pó lerão ser reivindicados do credor que,
de boa fé os recebeu.»
Pa.rocR-ni 1 ! indisjiensa,ve,l resolver no Projecto as situações previ-aas nesta emenda.
Ao art. 818— SubstUua-se:
«O ssgundo cr,'.dor, todavia, não poderá executar a sua hypotlieca antes de
vencida a primeira.»
Ao segundo crodor, que ern relação ao primeiro é simples credor chirographario. não
deve ser conferido o direito d ', obrigar o primeiro credor liypothocario a receber o capital emprestado antes do decorrido o praz > do
sou contracto.
A procedência da emenda indicada, me parece evidente.
Ao art. 851, n. 7—Accrescente-se :
«Precedendo a estes actos a intimação
do credor hypothecario».
Só uma medida de natureza ta,l trará a
segurança absoluta ilo credor hypol.liccarlo.
Ao arl.. %S Supprima-so.
Não ha rectifica "ao a fazer na espécie, nem
olla teria, o efleito do ammllar a alien:., to
feita.
Ao art. 1.080 -Siipprimam se as pa.l.tvr.v
— quando a lei não .exigir declararão o\
pressa- por inúteis.
Ao art. 1.102—Substitua-se:
« O estipulanto tem sempre o direito
de subsíituir o terceiro designado no
contracto,independente do cousontimento
deste o daquelle com quem contractou.
Pelo artigo do projecto esse direito só
existe, quando o est-ipulante expressamente o
reserva no contracto.
A regra, entretanto, devo ser a que consigna o direito absoluto de substituição, independente de expressa declaração.

Ao art. 1.429—Substitua-se:
« Quando a ronda for instituída em
beneficio do duas ou mais pess.ia-i sem
determinação da parto de cala uma,
os seus direitos serão iguaes.
Dado o fallecimnnto do uma delias se
veriflc irá o accre,scimento,nos termos do
.art. 1.715.»
A doutrina do artigo substituído não me
parece jurídica, além do contrariar expressamente as regras adoptadas polo Projecto,
em relação ao direito de accrescer. (A;'tigos
l .715o seguintes.)
Si a ronda (5 constituída sem determinação
da parte de cada um, ha no caso a constituíÇHO in solidum e o accrescimento se deve
verificar, dado o fallecimento do um dos beneficiados, independente, da declaração expressa da vontade daquelle que constituo a
renda.
A vontade do instituidor decorre da ausência do determinação da parte, que tocará a
cada um dos beneficiados.
Invertendo os princípios, o artigo criticado
estuda, na sua primeira parte o caso da constituição da renda in solidum, e concilie,
com snrpre/a, que, embora a natureza dessa
conjuncção não se dará o accrescimento.
Depois do art. 1.478— Accrescente-se :
A r i . K n i i U i d a a apólice com a clausula n ordi'iii, e dado o fallec.iineulo do

segurado, não poderá ser o valor do seguro applicado ao pagamento de credores do segurado, si este deixar mulher
ou filho menor. Excoptua-so desta disposição o caso em que o segurado tiver
caucionado a apólice.
Ao art. 1.709 — Accrescente-so depois da
palavra herdeiros a palavra legatários.
O projecto regula o direito do herdeiro a
quem portoncoacousa deixada polo testador,e<quncondo o direito do legatário, quando a
cousa lhe pertencer.
Entretanto, o art. l.685 reconhece a validade do legado da cousa pertoncento ao herdeiro ou ao legatário.
Ao art. 1.717—Suprimam-se as palavras
finaes—ou dos herdeiros legítimos, ctc., por
desnecessárias, em vista do preceito do artigo
imine liato.
Ao art. 1.759— Substitua-se :
«Cessam as disposições dos artigos anteriores, si o testador, prevendo o caso,
rcalva a legitima do herdeiro necessário».
O artigo do Projecto resolve situações já
previstas por disposições anteriores, esquecendo-se da hypothese que. devo sor lembrada.
Rio, 4 do, j u n h o de 1903. — Áuf/uslo de
Freitas,

Do
Ari.

SI.'),

da Gosta Carvalho
arl. SÍ5

Qualquer das disposições constantes do>
artigos supra não too m razão do sor.
Ri fio nflicial do registro não incumbo, no>
tormos do próprio projecto, arts. 842, 843,
§ 2", 844, ns. l o 2, 845, paragrapho único,
s4(i, ns. l p 2, 847 o 848, requerer ou promover inscripção do hypothoca logal a favor
do qu:>m quer que seja, qual o fim o a utilidade dessas disposições ?
Tori impor origem o presçriptono art.95
do regulamento do 23 do j moiro de 1886,
para execução da lei n . '.í. 272, do 5 do outubro do 1885 ?
Mas essa prescrip;ão, quo então só fazia
necessária, tinha fim claro o utilidade i n t u i tiva, bojo não só faz mister.
O ar t. 7" dessa lei tornara dependentes do
inscripção as hypothoeas logaes da mulher
«visada, cio menor o do interdicto, para valerem contra terceiros, ficando a respeito
revogadas as disposições legaes anteriores:
fa/ia-se mister verilicar as constituídas e inscripi.as, p;ira ao mesmo tempo evitarem-se
duplicatas de iuscripçõos e inscrevorem-so
as hypothrvas que carecessem dessa formalidade, para não incorrerem cm caducida.de,
nos tormos do citado art. 7° e dos arts. 88 o
S'J do regulamento referido.
Dahi, as prescripçõos dos art. 95 o paragraphos e arts. 96, 97 c 98 combinadas com
as dos arts. 91) e 100, todas do regulamento
de 18,sC,.
()s actos praticáveis em virtude dessas
disposições peles funccionarios, aos quaes se
relerem, coinprohoijdiam-S3 nas oídiitas das
1'cspectlvasattribuiçoes: acontoeoãt o mesrao
i'(tiii us c.onse(|iieutm .'is pi-esci'ipi;ões dos
arU. 843,fí l" e 815, rolai i vãmente a,i> ollicial
do registro '(

v..|, í r

Esto pelas leis vigentes, e como ficou dito,
segundo o projecto, artigos
citados, nã,o tem
competência para requor.M 1 ou promover inscripção de hypothoca de qualquer especio
e só mo.liaiit:! novas attribuições poderá
fazei o.
As disposições dos citados arts. R43 S 1° o
845 parecem de todo inúteis.
Arl. 850

O art. 100 e paragraphos do regulamento
de 2 do maio do 1890 proscreveiam, som
observância do art. í)° § 22—ultimo alínea—
do decreto n. 169 A, de 19 de janeiro do
mesmo anuo, requisitos idênticos para as inscripções das hypothecas ospeciaes o das especializadas.
Em consequência de roclamação minha poranto o Exm. secretario da justiça do então,
o actual Presidente da, Republica, o arl. .'!"
do decreto n. 511, do 5 de julho des-o anuo
determinou as substituições das indicações
da 7 a o 8H colnmnas do livro auxiliar do
livro ã, creado segundo o art. 28 daquelle
regulamento com destino ás inscripções das
hypothoeas especializad ,s, devendo a da primeira sor— Razão da responsabilidade— e a
da segunda — Data da responsabilidade.
No art. 850 o respectivos números notase a mesma falta commottida no art. 196
citado, pois nellc não são exigidas as declarações da razão o da data da responsabiliiade, aliás necessárias nas inscripções das
hypolhecas especializadas e que nessas hypothoeas, ou antes nas respectivas InsoripoSea
levem s u b s t i t u i r as do prazo e dos juros.
Faz-s;i necessária emenda.
S. 1'a.ulo, 4 de jimlio de 1903.— Kulul-o dct

Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira
Art. 526.—Supprima-sc :
E' a mutilação de um aggre^ido do artigos do Código Civil Italiano, 707—709, nos
quaes 83 desenvolve o principio, nfio aeceito
pelo projecto, de que om matéria do moveis
a posse valo titulo, sonilo só permittida a
rói v indicação do objectos perdido* ou furtados .
Para ter significicão na lo.i brazilelra doveria completar-se com as restantes dispoiçõjs do Código Italiano;mas nosso caso seria
sdigno de ropulsa por estar em antinomia
c >m os afts. 623 o 024 sobro usucapião o 087
s'ohro tradição do ronsus movois. Aítemtrum.

Além disso, sendo o plano do projecto
muito divor-.ii da ordem seguida polo Código
ltaliano,_ a matéria do art. 5i6 teria melhor
cullocação entro os meios de adquirir a próprio lado movei do quo (nitre os do pordcr a
posse : deveria estar na secção V, sobro tradição ; si bom que. esta questão de ordem
soja muito secundaria
diante da quo
levanto sobre os princípios, com o intuito do remover o quo mo pároco lamentável syncrotismo, pois não considero mão o
principio francoz da loi italiana ; imo.
Barra Mansa, 7 de junho do 1902.—Fer\ nando IMÍZ Virirn Fcrreirn.

Do Sr. Moraes Barros, senador
A r t . 205—Redija-se:—O ca.sameni.o pôde
Art. (54, n. III—Accrescente-se »'« fine :
salvo quando, feitas em boa fé, vale/em pelo realizar-se por procurador com poderes esmonos o dobro do quo " solo, que então fi- pe -iaes.
c;ii';i. ,~cndo o accussorio.
A r t . 72, n. II—Observação.
Esta disposição desapropria dos listado;
para a União quasi todas as ilhas do Bray.il,
unto marítimas, como iluvia.es. Daquella^
só d ixa para os lis adus as do Fernando do
Noronha o d >. Trindade, unicus formadas
fora dos mares do lira/il. Das fiuviaes, nem
se sabe quaes as que ficam para, o i Estados,
pois que licam pertencendo ;i União :
1°, as formadas nos rios navegáveis, que
banharem dous ou mais Estados, que são
quasi todos, ora sirvindo de divisa entro
olles, ora pertencendo as duas margens a um
Estado ato certo ponto, e dalii para baixo a
outro, como, entre tantos outros, acontece ao
rio Amazonas;
2°, ou libarem algum Estado á Capital Federal, — de nenhum tenho noticia;
3°,ou desaguarem no oceano,—quando to los
os rios desaguam no oceano, directa ou indirectamente;
4°, ou servirem do limito entro :<, LI n ião e
outro pajz.
Isto não está direito.
Art. 72,n. IX.—Nosteuumero o projecto desapropria os rios invejáveis e de modo a não
saber-se si deixa alguns o quaes para o,-' listados, o que também imo est.á dir.iito.
Convêm reunir as duas disposições em uma
só, definindo de modo claro e preciso q u aos
os rios e as ilhas por o l lês formados que pertencem á União.
Art. 70, n. II—Supj>rima-se. (Por ser ropoticão do n. J.)
Art. 82—Redija só—culpa—ondo diz — negligencia— (para não empregar duas palavras diversas para significar a mesma
cousa).
Art. 170, n. I—Siipprimam-se as palavras
-anda que ordenai/a por juiz incompetente—
(porque tal citação é tão nulla, que não
existe, e fica incongruente com o art. 179,
segundo o qual a citação eivada de nullidade menus grave não interrompe a prescripção.)

Art. 2í3, u. I—Suppriinam-se as p-ilavras
—a sua honorabilidade.
Art. 246—Iledija-sc:— Pelo casamento a
m u l h e r tonu-so a companheira o sócia do
marido, com a obrigação de auxilial-o em
tudo quanto puder, e pa-sa a fazer parto da
f a m í l i a dcllo.
A r t . 535, n. I— Rcdija-so:— Pelo titulo de
acquisição devidamente inscripto no registro
predial da situação do immovcl.
A r t . 537, u. I — Accrescente-se, in fino :—
bom como as divi .õ 'S amigáveis homologa Ias
por sentença ou feitas por cscriptura publica.
Art. 513—listo artigo i n c i d e na observação já feita ao art. 72, ns. II o IX. E' possivol que as ilhas de Marajó, Itamaracá,
Itaparica, Ilha (irando, S. Sebastião, Guarujá, onde estão Santos o S. Vicente, e a do
Santa Catharina pertençam á União? !
Art. 553—liodija-se a segunda parte: —
Si pfoivder do má fé, perde o direito á indemnização e po-.crá ser constrangido a repfir as cousas no estado anterior c a pagar
ns prejui/os.
Art. 594—decrescente se:—S 0.° Os confinantes são obrigados a concorrer com asua parte proporcional
nas dospezas de construcçáo c conser\ r ação das tapagcns divisórias dos respectivos toiTonos urbanos ou
agrícolas-.
Art. 707, u. Ill—Accres/enie-se depois—das
prestações—u seguinte:—de capital ou do
jures.
Art. 775—Supprimam-se por inutois as
palavras—ou a quem o represente.
Art. 805—Accresc,jnte-se <n fine— e das
hypothecas.
Art. 053—Onde diz—domicilio do devedor
—diga-se—domicilio do credor — (Erro de
imprensa).
Art. 1.144—Para melhorar a redacção
substituam se as palavras—As partes podem
fisoal-o mais curto ele.—pelas seguintes:—
Quando as partes não fixarem o prazo, presume-se concedido o máximo.
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O que se despedir por algum dos casas
Art. 1.199—Depois da palavra—arbitrar
•—accrescente-se—até o máximo do.. .quintii- mencionados nos números seguintes te,á
direito á r'tribuição vencida e ao mais do
Art. l .572, n. V—Onde diz-mcios—diga-se ar ligo seguinte.
—serviços—, e depois de— respectivos frvctot
Aii. 1.838.—Substitua-se p:;!o seguinto:
—acoreseente-se—ou seu preço.
O locatário, que despedir o locador sem
Art. 1.573—Supprjna-se.
justa causa,sorá obrigado não só a pagar-lhe
Art. ) .692—Supprima-se.
Art. 1.693—Supprímam-se as palavras— a retribuição vencida, como a que venceria
no espaço de três mezes.
ao herdeiro ou legnlario.
Art. 1.716— Suppriraa-sc. (Pelo mesmo
Art. 1.233, n. VI—Redija-.-.e :
fundamento das duas
emendas anteriores.)
o locador algum ferimento na pessoa
a
Art. 1.72a, 2 parte: --Redija-se—por in- ouFazer
injuria na honra do locatário, sua mulher
susceptivcl—por—ndo for susceptível.
o lillios.
LOCAÇÃO
\ii. l.L'20. Paragrapho único—Substituase pelo soguinto :
guando u n i a ou ambas as piirtos hão souberem escrever, o instrumento poderá sor
.•'.ssignado a rogo, subscrevendo sempre as
duas testemunhas.
Art. 1.281—Redija-so: Na falta de accordo das partos sobro a retribuição, será
osta regulada por arbitramento, etc., (o mais
como no artigo).
Art. 1.223—Onde diz—quatro annos —
diga-se — cinco annos.
'Art. 1.224—Aecroscento-se: g 1°. Si o
salário tiver sido ajustado por anuo, o avi-fo
será feito com trini.a dias de antecedência.
(O § 1° passa a 2», o 2° a 3° e o 3° a 4°.)
Art. 1.225—Onde diz — quatro annos —

diga-se — cinco annos.

Art. 1.230—Substitua-se polo seguinte:
São justas causas para o locador dar^ por
findo o contracto:
I. Necessidade de exercer cargos públicos
ou cumprir obrigações legaes incompatíveis
com a continuação do serviço.
II. Enfermidade, que o privo de continuar
a servir.
III. Exigir o locatário serviços não comprehendidos no contracto.
IV. Não cumprir o locatário as obrigações
do contracto.
V. Não permittir o locatário que o locador
compre a terceiros os géneros, de que precise, ou constrangel-o a vender só a olle locatário 03 sous_ producíos, salvo, quanto á
venda, convenção especial.
VI. Si o locatário fizer algum ferimento
na pessoa ou injuria na honra do locador,
sua mulher e íilhos.
Art. 1.231
-Substitua-se pelo seguiute:
O locador, que se despedir por algum dos
casos mencionados nos ns. I e II só terá
direito ;i retribuição vencida.

Art. 1.237. --Substitua-se pelo seguinte:
(J locadoí' niio p idorá obrigar-se por dividas de outros, que não sejam sua m u l h e r
ou lilhos, nem pulo pagamento do juros de
qualquer debito seu ao locatário.
Accresceuto-so á secção II os artigos seguintes :
A r t . Aquollo quo, directa ou indirectamente, acceitar ou consentir em suas casas,
fazendas ou estabelecimentos indivíduos
obrigados a ou trem por contracto verbal ou
escripto de loeacã > de serviços á agricultura,
pagará ao locatário a importância, que o
locador lhe estiver a dovor e não será ad
mittido a allegar qualquer defesa antes do
caucionar o juiz.
Art. Nos casos previstos nos dons artigos
antecedentes compete tio locatário acção
suminaria para haver o pagamento.
Paragraplio único. Esta acção prescreverá
em um anno, a contar da data em que o loctdor abandonou o serviço do locatário.
Art,. Considora-so revogada a locação de
serviços pelo tempo presumido em falta do
tempo ajustado (art. 1.226), si até o ultimo
mez do anno agrário, nem o locatário der,
nem o locador exigir dispensa do serviço.
Art. No flui de cada anno agrário o no
caso de alienação do prédio agrícola, as
contas entre o locatário o os locadores serão
ajustadas e pagas, rospeii.vãmente, a dinheiro, e, na falta, om serviços ao locatário
ou ao adquirente do prédio.
Art. Na" locação de serviços de menor
não se estipulará duração, que transponha a
menoridade.
Art.
K' licito ao locador estrangeiro,
contractado fora do Brazil, romper o contracto doutro de um mez depois da sua
chegada o celebrar outro com terceiro, pagando integralmente as passagens e todas as
despezas.que houver occasionado.
Art. O locatário ó obrigado a ter um
livro do coutas correntes com os locadores
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ir,

do mesmo prédio agrícola, e a fornecer a
cada um destes um i caderneta.
§ 1." Do livro e das cadernetas devem
constar chroiiologica e sucessivamente os
artigos de debito e credito, lançados naquelle
e em seguida nestas.
§ 2.» O Governo determinará om regulamento uma lornri simples da esc r i p',u ração
do livro e dascadernotas.
§ 3.° O livro de contas correntes e a caderneta, regularmente escripturados, fazom
prova respectivamente entre o locatário e o
locador. No caso de divergência entre o livro e a caderneta, prevalecerá esta.

Art. Findo o contracto, dará o lo-aiario ao locador agr.cola attestado disso, si
e.íte estiver quite.
Art. A acção do locatário contra o locador será sumniaria, com direito a embargo assocuratorio.
Art.
O locador terá preferencia para
ser pago i elo producto da colh '.i ta ou safra,
para o qual houver concomdo com seu
trabalho, re.salvados os direitos doa credores
hypothe 'arios o pignoraticios.
S. R.
Nota—Estas emendas já foram approvadas
S 4." O locador t -rá direito de h a v e r dn pelo .Senado nove vozes, quasi (todas.

l"c;i tario qualquer v e r b i de, rrodil.o, a i n d a
Piracicaba, 8 de j u n h o de 1 J02.—Moraes
Barras.
que IMO lançada na caderneta.

Do Sr. Alfredo Varella, Deputado
A maioria do Senado, segundo se afflrma
Art. O contexto da lei servirá para
e acreditamos, está decidida a corrigir o esclarecer o sentido de cada uma do suas
trabalho da Camará relativo á codificação partes, de maneira que haja entre ellas a
dis leis civis, escoitnando o projecto dos de- devida correspondência e harmonia.
feitos graves e escanlalosas inconstitucionaArt. Nos casos a que se não possam aplidades qua contem. Confiando na revisão plicar
as regr.is precedentes, iuterpretem-se
que vai ser breve emprehendida, deixamos as passagens obscuras ou coutradictorias, do
de reproduzir varias emendas tendentes a modo que pareça mais conforme ao espisupprimir taes senões, com a indicação de rito geral da legislação, á equidade e sobreoutras não apresentadas á Camará, por mo- tudo
à liberdade.
tive qiu será em tempo declarado.
Não
bem se vê, nenhuma noJulgamos de bom aviso, entretanto, lem- vidade.suggerimos,
O primeiro art'go e o segundo rebrar especialmente ao Senado a vantagem produzem
fielmente os arts. 19 e 22 do Código
de serem incluídos no Código os additivos do Chile. O
terceiro encerra a doutrina do
seguintes.
art. 24 do mesmo código, do art. 78 da
Accresoente-se, depois do art. 2° :
Constituição Federal e do fragmento 122,
Paragrapho único. O Congresso Nacional til. 7, da lei 5 do Digesto.
poderá admittir as modificaçõss nas leis
Entendemos que ó dispmsavel fundafederaos que os Estados lhe requeiram, com mentar a alta conveniência de taes regras
o fim de melhor adaptal-as aos usos e cos- interpretativas, para a sincera applioação da
tumes peculiares de cada um deites, comtanto lei. O Código da Itália dedica ao assumpto
que as mesmas modificações cô possam ter um capitulo especial ; o do Uruguay, cinco
vigor em seus respectivos territórios.
artigos (16, 17,18, 19 e 20); o daBjlivia,
A justificação deste additivo poda ser lida j sete regras (art. 33) ; o da Colômbia, igual
ú pag. 372, do vol. II do projecto de Código mente um capitulo especial (Interpretado»
de Ia lei/, arts. 25 a 32). Etc...
Inútil, pois, repetil-a aqui.
Não se despreze seguro meio de evitar o
Accrescente-se depois do art. 6
arbítrio dos juizes, a anarchia dos julgado?,
Art. Quando o sentido da lei
não s<) despreza i á a lettra da mesma, para, a diversidade das sentenças.
Rio, 10 de juahide 1902.—Alfredo VareVa,
consultar seu espirito ou a historia de seu
advogado.
estabelecimento.

Vol. III

Do Sr. Eulalio da Costa Carvalho
Arts. 535, G82 o 837 do Projecto da Commissão.
Arts. 534, 681 e 835 do Projecto da Camará.
NOTA PRIMEIRA

Art. 536 do Projecto da Cjmmissão.
A r t , 535 d;> Projecto ;!a Camará.
NOTA SEGUNDA

Limita aos actos entro vivos a necossida Io
de inscripção para que se opero a transmissão do domínio.
Nenhuma conveniência ha na isenção Ju
dependerem dessa formalidade os actos catita
mnriis, para operar-so o mesmo fim.
Completa, prompta publicidade somente
os registros podem dar : a proporcionada
pelos outros cartórios ô sempre diffleil, não
raramente impossível, sina > em absoluto ou
p ira todos, reiativament', principalm ente
para muitos indivíduos.
Uma única considoração, conhecida de
todos, basta para tornar evidente a conveniência, a necessidade ato, dy sujeitar ao registro tanto uns como outros: emquanto que
os actos de registro só podem sor praticados
na comarca da situação dos immoveis. os
inventários são processados nas comarcas
das ultimas residências dos inventariados e
somente ahi _e portanto esparsas aqui c ;i!Ii
se encontrarão informações, as quaes todas
poderiam constar de u aia só fonte em cada
comarca, si jmo fosse aquelLi isenção.
Em relação aos ónus reaes da niDsma origem O praticamente bem conhecida a desvantagem de não sovem registrados nos ivgistros,
onde não constam onerados os immoveis,
que alias assim estão, porque a constituição
uos ónus consta de ac o praticado ou processado e julg i (o por ahi alguiv s, muitas
vozes em comarca divers \ d.i']uella da situação do immove!.

Adoptam a palavra—inseri peão—tanto
para os actos de transmissão dj immovois,
quanto para os de constituição o de transmissão de direitos reaes sobre immovois,
inclusive a hypothcca.
S^m razão a preferencia dessi palavra
pola própria significação pari substituir a
palavra—transcripção—usada por lei actualmente para os actos de registro das transmissões de immovcis * de direitos reacs comprehendidos nos m. l a 8 do art. 680 do
Projecto da Commissão e 679 do da Camará,
fora conveniente o emprego delia só para
in licação dos actos do registro das hyp..ithecas, como tem sido até agora, tanto mais
quanto o Código não oparará alteiacão fundamontal na nossa legislação hypothocaria.
A substituição õ mera questão de palavra
o tanto basta para não sor a (optada, porque
delia poderão originar se confusões om virtude da linguagem empregada hoje, de accordo com a íei, nas informações que os registros prestam o nas indicações dos livro-;,
no.3 quaes são praticados os differentes actos.
Os livros de rpgislro das transmissões de
immoveis e daquellos ónus reae< dos ns. l a
8 já referidos toem sido ato aqui—livros de
transcripção— o os de registro das hypothccas— livros de inscripção—:adoptada a substituição daquelles—os que existem continuarão, conforme os respectivo^ títulos Io
gaes, a ser—livros de transjripção—e os que Art. 537, n. l, do Projecto da Commissão.
existirem de então cm dcante serão—livros
Art. 536, n. l, do Projecto da Camará.
de inscripção — indistinctamento com os
das hypothecas, de modo que os mesmos
NOTA TERCEIRA
actos—de transmissões de immovois e de diSujeita á inscripção as sentenças p.aferireitos reaes dosns. I a 8 citados—ora con
starão de livros de—transcripção—e ora de das em acções divisórias, d is quaes resulta
cessação do estado de communhão_.
livros do—Inscripção.
Parece não liaver razão para não comproParece que nenhuma vantagem haverá
henJer nessa disposição—os actos deolwatina innovaçao.
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vos convencionaes para o fim de fazer cessar
o mesmo estado.
Si ssntenças, actos judiciais, públicos, dependem de registro para a acquisição do
domínio (art. 538, do Projecto da Commissão
e 537 do da Camará), porque actos convencionaes com o mesmo fim, jazer cessar o eslado de communhão, não dependerão dessa
formalidade ?
Actualmente, por falta do disposição legal
•í respsito, observam-se na pratica inconveniências e difficuldades, provenientes de pretender-se fazer constar de averbações a transcripções de acquisições de immoveis em
commum a divi.-,ão poios condóminos, ou
pelos herdeiros do proprietário fallecido.
Essas averbações não podem sor feitas sem
infracção ã ultima part? do art. 25 com referencia ao art. 245, ambos do regulamento
do 2 do maio de 1890. porque os característicos do quinhão a averbar não ficarão constando d is columnas, que lhes são destin idas,
resultando dis:o diíliculdades nos serviços das
'buscas, alam de que será impossível dar
cumprimento ao disposto no art. 8°, § 6°, do
decreto n. 169 A, do 19 de janeiro de 1890, e
art. 251 do regulamento citado, ao myios
com a clareza precisa para as informações
exigidas dos registros.
Muitas vezes o immovol transcripto 6 um
terreno, no qual cdificaram-so c;vsas: os condóminos distribuem entre si as casas pelos
números, ou mesmo sem números e lá vão
ao registro requerer que SP averbo a cada
um o que ficou a pertencer-lhe.
Obrigadas taos divisões ao registro, para
que se opere transmissão de domínio, os
actos re.«pe.c:ivos serão revestidos das formalidades legaes e para esse fim, parece-me,
a disposição do art. 537, n. l, do Projecto
da Commissão, ou 536, n. l, do da Camará,
corresponderá ;>,os intuitos do legislador,
sendo assim redigida:—1.° As sentenças proferidas nas acções divisórias, assim como
qualquer acto declarativo convencional, dos
quaes resulte cos acuo do esiado de communhão.
Art. 682 do Projecto da Commissão.
Art. 681 do^Projecto da Camará.
NOTA QUARTA

Limita a necessidade de inscripção dos
ónus reaes dos ns. l a 8 do art. 680 do Projecto da Commissão ou 679 do da Camará
aos constituídos ou transmittidos por actos
entre vivos.
Além
do que já disse, quando tratei do
Í n 6 . - du ' ei: a segunda parte do art. 818
ao Projecto da Commissão ou 816 do da
uimara proscreve Jquo—subsistem os ónus
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reaes constituídos e inscriplos, anterior"
mente, á hypotheca sobre o mesmo immovel.
Ora, si esses ónus dos ns. l a 8. constituídos ou transmittidos causa mortis. não
necessitam de inscripção para a ro-;po'tiva
acquisição dos direitos e são. pjrtanto,
apenas constituídos e não inscrjpt'>s, não deverão subsHir á hypotheci, ainda quando
anteriores a cila, ou prejudicarão o credor
hypothecario am consequência da difli.-iildade ou impossibilidade de Informações, si
polii independência do inscripção subsistirem
unicamente pela prioridade da respectiva
constituição.
Art. 817 do Projecto da Commissão.
Art. 815 do Projecto da Camará.
NOTA QUINTA

Não comprehenJe como objecto de hypotheca — os engenhos cotitraos, fabricas, 'usinas, otc.— comprehendidos no § 1° do art. 2"
do decreta n. 169 A. de 19 do janeiro do
1890.
S ora que o Projecto os comprehenda no
n. 2 do artigo supra ?
Mas os<a disposição já existia—art. 2°, § 1°
da l ri n._1.237, de 24 de setembro de 1864,
e nolla não se comprehendíam ta'-s objectos,
tanto que o decreto de 1890 os compreliendeu
especificadamente.
Será quo, adoptado o Código, esses estabelecimentos não continuarão a ser object:>
de hypotheca ?
Terá havido omissão involuntária, á <;uul
convenh i remediar ?
Ari. 818 do Projecto da Comnmsão.
Art. 816 do Projecto du Camará.
NOTA SKXTA

Limitada a necessidade do regiitro dos
ónus reaes aos constituídos o trausmittidos
entre vivos, será conveniente alterar a redacção do artigo supra, para evitarem-se duvidas, sinão prejuízos.
Parece-me que, redigida esta disposição
pelo modo seguinte, corresponderá ao fim :
Art.
A hypotheca abrange todas as accessões, melhoramentos ou construcçõos do
immovol.
Subsistem os ónus reaes constituídos entre
vivos, quandoinscriptos anteriormente.
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• Não pretendo com os substitutivos supprir
quanto está comprehondido nos art. 66 a 71
do regulamento de 2 de maio de 1890 o que
ó rcprodueção dos arts. 69 a 74 do regulaNOTA SÉTIMA
mento de 26 de abril de 1865 : apresentanEsto artigo contém a disposição do artigo do-os, convenço-me que se evita o que ha do
í)56 do projecto do autor, cuja ultima jparte, confuso nos dous artigos do Piojecty.
•que tornava obrigatória a declaração da
importância da divida antevior, da respectiva data e dos juros sob pena de nullidado,
Art. 820 do Projecto da Commissão.
foi eliminada.
Art. 818 do Projecto da Camai'a.
Fora, talvez, conveniente a conservação da
disposição eliminada, soba sancção estatuída
NOTA NONA
n D art. 8° da lei n. 3.27.2, de 5 do outubro
de 1885, e no § 6° do art. 4° do decreto
Parece, a mim e a muitos, prejudicial ao
n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, para o credito hypothecario a disposição do artigo
fim de evitar prej azos causados por falsas supra, segundo o qual o credor por hypoinformações dos registros mal administra- theca anterior, na j vendia, não polerá estar
dos, muito communs aliás; mas uma vez tranquillo sobro a collocação dos seus caque seja conservad i a disposição do art. 843 pitães.
do Projecto da Coimr.is.ao, 841 do Projecto
Entretanto, si os competentes a reputam
da Cama'.'", n. |ual
constava do art. 984 do conveniente e útil, que seja adoptada pjr
1
projecto úo lufo: , é indisponível a sua completo, obrigado o credor posterior a norepro.Iucçào.
tificar judicialmente o anterior para iniciar
A não ser assim, ou a não sor obrigatória a execução, como só contóm no Projecto.
por parte do official publico que lavrar
Pena será que a respeito de credores chia escriptura, a declaração de tratar-se de rographarios não se dê a mesma disposição
pvimeira, segunda ou terceira hypotheca, obrigatória, evitando-se que procedam, como
como s:iber o ofi"cial do registro si a hy- aqui tem acontecido, a execução por dividas,
potheca ô primeira ou outra posterior.
ás vozes insignificantes, e cheguem a levar
os immoveis á praça, sem sciencia dos credores hypothccarios e a levantar o necessário pura o respectivo pagamento.
Arts. 840 e 841 do Projecto da Commissão.
Pareje-ine quo simples disposição legal
Arts 838 e 839 do Projecto da Camará. poderia evitar tolos os inconvenientes dessa
ordem, que cada dia mais prejudicam o credito hypothecario entre nós, e essa consisNOTA OITAVA
tiria na obrigatoriedade do autor oxhibir
O objecto destes dous artigos parece-me certidão nogativa do registro ivlativa aos
puramente regulamentar, assim como que immoveis penhorados ou sequestrados e do
o oflicial do registro só pode duvidar da juiz mandar intimar os credores privilegialegalidade do titulo por falta das respectivas dos por hypotheca, si os houver.
formalidades extrínsecas e não da legalidade
•d,t, inscripção.
Em todo caso, si entendor-se que a matéria
Art. 842 do Projecto da Commissão.
deva ficar comprehendida no Código, peço
Art. 840 do Projecto da Camará.
vénia para apresentar os seguintes substitutivos:
NOTA DECIMA
Avt. 840. A apresentação do titulo no ProEn 'oriM. ao que pároco, disposição rostritocollo será feita, ainda quando o official
duvide da legalidade delle, sob o numero de ctivaao art. 839j daquelle Projecto ou 837
ordem que lhe competir; dando nosle caso deste, ou !enun- ia o pensamento de restrindeclaração por escripto á parte interessada, gil-a.
Dito art. 839 ou 837 estatuo a preferencia
junto com o tiiulo, cujo registro ficará
dos direitos croditorios determinada _ pela
adiado.
Art. 841. Si dentro de trinta dias a duvida prioridade do numero da apresentação no
for Julgada improcedente, o registro se fará Protocollo, continuando na vigência do Cosob o mesmo numero do Protocollo ; no caso digo Civil a regra já consagrada em nossa
contrario a prenotação ficará sem vigor e o legislação actual.
O art. 842 ou 840 parece destinar só a,
titulo dependerá de nova apresentação para
restringir essa iMgra, estabelecendo que, na.
sor registrado.
Art. 819 do Projecto da Commissão.
Art. 817 do Projecto da Camará.
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hypothese nolle figurada, a declaração d,
Qual o critério para estabelecer a ordem
hora da celebração da escriptura determine da preferencia ?
entre títulos apresentados sob o mesmo nu
Si convém estabelecer a preferencia dos
mero, a preferencia dos direitos pela prio direitos creditorios por outro meio. além doridade da hora.
numero de ordem do Protocollo, adopte-se oSi não erro na inteligência que dou ao momento da apresentação, obrigando-se O
dito artigo, elle Tem por fim impedir o con offlcial a dar recibo do titulo com declaração
curso de direitos iguaes, determinados pela do numero que competir ao titulo e do moidentidade do numero de apresentação, si mento (hora e minutos) em que for apresennão tem em mira ao mrsmo tempo evitar tado, indicações essas que também serão
feitas na nota da apresentação.
abusos pelos serventuários dos registros.
Parece-me, porém, que disposição a reSejam, porém, ambos os fins, ou somente
um delies, será inconveniente a adopção speito é matéria regulamontar, devendo-se
dessa disposição, por ^er irrealizável na pra- apenas em additamento ao art. 839 ou 837
tica_, ou, pelos menos, de muito difflcil reali- consignar disposição restrictiva.
zação, além de sujeita a mais abusos do que
os possíveis actualmente.
Art. 843 do Projecto da Commissão-,
Para dar-se a preferencia dos di"eitos pela
Art. 841 do Projecto da Camará
precedência da hora da celebração das escripturas, será preciso que estas, além de conNOTA DECIMA PRIMEIRA
terem a declaração da hora, sejam apresentadas ao registro de modo que o respectivo
A disposição desta artigo prendia-se á da
serventuário possa verificar qual a ordem
em que devam ser apresentadas no Proto- ultima parto do art. 956 do projecto do
collo, ou permittir-se que, apresentada qual- autor: eliminada essa, o offlcial não poderá
quer com declaração de hora, o offlcial, sup- saber quando tratar-se de segunda ou terpondo por isso a existência de outra, fique eira hypotheca, para sobrestar no respeaté á ultima hora do serviço do dia á espera ;tivo registro, si a anterior ou anteriores
da apresentação desta, para só então pro- não estiverem registradas.
ceder ao registro.
Além disso, este artigo ó annullatorio do
Além disso, no me?mo dia pôde o offlcial principio estabelecido na nossa legislação
e mantido no art. 839 ou 837 dos Proreceber duas ou mais escripturas constitu- actual
tivas de ónus reaes sob o mesmo immovel a ectos.
Ainda mais: para que sobrestar na inserifavor de indivíduos diversos, lavradas em
dias differentes e, portanto, sem declaração )ção dahypotheea posterior á espera da anior, depois de prenotal-a, isto ê, depois
de hora.
lê dar-lhe o numero de ordem do Protocollo,
Segundo a disposição do art. 84ã ou 840 i assim fica determinada a preferencia dos
será impossível o registro do todas no mesmo lireitos do credor constituído pelo titulo
dia : como proceder o offlcial 1
prenotado "í
Fará o registro de cada uma om dias sucEste artigo carece de ser eliminado.—10 do
cessivos t
unho de 1902.—Evlalio da Costa Carvalho,

Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira
O Dr. Clovis Beviláqua, que architectou
com tanta inteligência os poderosos vigamentos da lei ora submettida ao exame da
egrégia Commissão do Senado, honrou-mo
com suas referencias ás emendas por mim
offerecidas ao projecto, embora divergisse de
algumas.
Como, mesmo sem o seu precioso apoio,
tenho por indispensáveis os dous additivos
que oífereci para resolver o intricado problema da discriminarão de attribuições entre
a União e os Estados em duas matérias
que se prendem e se penetram mutuamente,
o direito civil o o seu processo, o porque
me parecem falliveis alguns argumentos
empregados pelo nobre jurisconsulto contra
as minhas emendas,permitto-me resistir-lhe,
não obstante a grande admiração que tributo
aos sous incontestáveis méritos.
O additivo da parto geral é o seguinte:

o direito ao embargo ; já u art. 3i3 quanto
á dilação de três dias, o art. 3;8 quanto ao
deposito dos b:sns embargados, os arts. 329,
330 e outros sobre o modo de oppur embargas ao embargo são puramente processuaes.
O artigo vem desfazer o cahos legislativo.
Si os casos de embargo pertencem á legislação dos Estados, porque a medida se realiza moJiante processo, então devem pertencer-lhe também os casos de acção de divorcio, os casos de acção hyp jthecaria e os casos
emfim de todos os processos. Volveremos aos
tempos pretoilaes; o Código não será mais a
fonte do direito civil; deveremos soccorrernos iojits honorarium oscripto no álbum das
leis provincianas, que dirão ao sabor das legislaturas locacs: judicium dabo, pouco se
importando com a lex duodecim tabularwn
delineada por tão competente Hermodoro,

cesso do arresto e das medidas exemplificadas j>erá regulado pelas leis processuaes da
União, nem po^lia dizel-p porquo quando a
medida é requerida ás justiças estaduaes o
processo é o das leis respectivas. O que o
artigo diz 6 que marcar os casos em quo
taes medidas são admissíveis para segurança
do direitos civis pertence á competência legislativa da União.
Esses casos podiam ser enumerados pelo
Código Civil, mas esto prefere remettel-os
para as leis processuaes do mesmo legislador,
considerando-as neste particular como complemento, como parte integrante do seu proprio_articulado.
Não é o processo da medida, repito ; é o
direito á medida, cm que caso elle existe. E
não sã distinguem t Perfeitamente.
Tome-sa o regulamento n. 737, de 1850.
Os arts. 321 e 322, por exemplo, consagram

O Dr. Clovis Beviláqua tom por inútil um
artigo do Código Civil que se destine simplesmente a remettor uma corta, matéria
para as leis processuaes. Mas é inútil um
artigo que firma uma alta que stão do competência legislativa 1
Entende que o assumpto é genuinamente
processual por ssus caracteres preponderantes: Nesse caso o artigo não seria inútil;
saria inconveniente, erróneo.
Mas a doutrina do illustre jurisconsulto
não se mantém mesmo diante do articulado
do seu bello projacto.
O art. 1.679 dessa obra diz: «Todos os
bens do devedor estão sujeitos ao pagamento
de seus credores.»
O autor sustenta mais tarde que os Estados em suas leis procossuaes podem declarar contraditoriamente: Estes, aquelles*.

Na parto especial pelo mesmo motivo propuz o capitulo Da execução em pagamento
com o art.: A ordem dos bens para a penhora, a indicação dos que se acham isentos
dessa medida, as deducçôes de valor depois da
Entende o Dr. Clovis Beviláqua que dos primeira praça, a admissibilidade da adjudipróprios termos do artigo se evidencia a na- cação com os respectivos abatimentos e o direito de remir os bens executados regulam-se
tureza processual da matéria.
Não ha tal: o artigo não diz quo o pro- pelas leis processuaes da União.

Art. Os casos de arresto ou embargo,
sequestro, detenção pessoal ou qualquer restricção imposta á Uberdade para segurança
de direitos civis são os indicados nas leis
•processuaes da União,
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quasi todos, todos os bens do devedor não dos legisladores estaduaos ; ó a execução
toda inteira considerada em seu objecto e efpodem ser penhorados.
O ar t. 1.699 estatuo : O devedor tom di- feitos, que se distinguem tanto da parte forreito aos livros e instrumentos indispen- mal da execução,como no Código Civil o tisáveis ao exercício de sua arte, orneio ou tulo E/feitos das obrigações se distingue do
capitulo Da forma dos actos jurídicos e sita
profissão.
Mas o Di'. Clovis Beviláqua sustenta agora prova.
que esses bens podem ser penhorados si as • Mandar que nas matérias do artigo proleis processuaes dos Estados assim o deter- posto os princípios sejam procurados nas leis
processuaes da União ô Simplesmente resolminarem.
O art. l. 135 do seu projecto diz que e um ver uma questão de competência, para saldireito do credor consentir em receber uma var a lógica do direito.
cousa que não seja dinheiro em substituição
Si o Código Civil, em vez do desenvolver o
da prestação que lhe é devida.
assumpto, remettcsse o concurso de creMas o illustre jurista defende hoje que a dores para as leis processuaes da União,
lei estadual pôde obrigar o credor exoqucnte nem por isso a classificação dos créditos se
a receber em
pagamento os bens penhorados tornaria mero processo e como tal alterável
si aprouvoi1 ao legislador do processo resta- nas leis dos Estados.
belecer as adjudicações forçadas.
Os additivos devem, pois, ser accaitos, traO legislador federal pôde crear o homes- tando-se de assumpto que por seus caracteres
íead e o estadual mandar penhorar o home. preponderantes ú muito bom direito substanVerdadeiras thesos o antitheses !
tivo.
O meu artigo, sem sobrecarregar o CóArt. 72, n. I
digo, vem resolver radicalmente uma neces
sidiide jurídica com proficiência assignalada
Segundo o Dr. Clovis Beviláqua, o a?í. 3"
e discutida pelos nossos melhores juristas,
da Constituição attribue á União a proprieinclusivo o Dr. Clovis Beviláqua.
Quero para a execução em geral o que o dade da zona reservada pr>.ra a futura Capital
illustre Dr. Azevedo Marques deseja para Federal. De modo que um habitante de
Paracatu ou de Formosi não sabe si a su:>,
as execuções hypothecarias.
Pelo capitulo que p/oponho, o Código Civil casa 6 sua mesmo ou da União, porque um
considera direito substantivo o parte inte- domínio que se pôde chamar imminente torna
grante do seu articulado relativo ao direito incerta a propriedade no planalto central
das obrigações tudo quanto nas execuções err> da Republica. O argumento que tira do
pagamento não pertence ao que propriamente1 verbo pertencer não é desisivo, pois u ilha
se pôde denominar forma do processo e poi do Marujo pertence ao Pará, mas não como
isso mesmo romotte o assumpto para as leis bem dominial.
da União.
Art. 00
As leis estaduais seguirão em íaes_materias as normas decretadas para a União, pó.'
não serem meramente processuaes.
« A emenda restringe inconvenientemente
« Não é licito retirar dos Estados a compe- o alcança da regra.»
tência para legislarem sobre direito procesNão pretendi, nem resulta dos termos do
sual; mas si á União compete privativa- meu substitutivo que só em contractos benémente formar o direito civil e commercial da ficos possa ter importaflcia o erro sobre a
Republica, ó claro que ao legislativo federal posso:i com quem se contracta. Disse que
cabe dar aos diversos institutos o ivrranjo, a cm regra a consideração da pessoa só tem
organização quo_ lhe parecer convinhavol ^e importância nas liberalidades. Entretanto,
que, portanto, não deve tolhar-so a sua acção pôde não ter, como quando só dá esmola
sacrificando a lógica do direito.» Clovis Bevi- riem indagar a que pobro, o pôde ter em conláqua—Observações.
tractos onerosos, como a prestação do fact >
JEssa premissa brilhante, força 6 dizel-o, exemplificada peio illustre mestre. Tudo
não tev.e na obrado grande jurisconsulto isto está previsto nos termos em que o meu
todos os corollariosque oram de e-perar como artigo se acha concebido. Klle se parece
solução da anarchia legislativa encontrada mais do que o do projecto com o art. 1.110
pelo seu projecto, a outros respeitos tão digno do Código Civil FIMUCOZ, ach indo-se, porém,
de applausos.
formulado de modo a comprehender todos os
Execução ó processo, não ha duvida; mas actjs, não só os contractos, onerosos ou
também é pagamento, também é desapro- benéficos, em que ha erro sobre a pessoa a
priação.
quem se confere um direito.
Não 6 só o concurso de credores que se rege
Por isso é prudente dar-lho entrada na
por princípios materiaes superiores á alçada Parte Geral do Código Civil, não confiando
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muito nas applicações sensatas de dispo- passado—si Cambyses tomou malte com o D*-.
sições incondicionaes, pois óptima lex est Fro.ncia, mas nem por isso é valido o acto
que se faz depender dessi clausula. Nam
q\(ce minímwn arb',trium relinquil.
ti ea ita non sunt, nihil valei stipulatio.
:. in, 15,6.
Arts. 111, 112, 115 e 116
O objecto de uma clausula pôde ser um
« Os credores hypothocarios, quando a ga- facto impossível, mas a clausula essa é uma
rantia nãocjbre a divida, são chirographa- realidade.
rios em relação á differença.»
Art. 174, n. III
Então ha duas diyi '.as, uma hypothecaria e
outra chitographaria. Consequência:
Importa o mesmo dizer: pendendo acção
Devo 20 e o objecto hypothecado vale 10; lê evicção ou antes de julgadií a evicção.»
pago 10. Pela regra da imputação na divida
Afinal In de se chegar a esse resultado;
mais onerosa, posso d ,r baixa na hypotheca,
mas porque não dizov as cousas como devem
fie ',ndo devedor chirogr;iphario do resto.
« II torz) eíTotto indirotto deliu obligazioni ser ditas 1 Si acção que pende 6 acção que já
consisto nella fucoltá coneessa ai creditori, foi iniciada, parece que omquanto o não for
tanto cMrographari, quanto ipotecai-:, d'im- lorro a prescripção contra o adquirente.
pugnaro in próprio nome gli atti che il de- Entretanto, não è isto o quo se quer diz/r.
bitorc abbia fatti in frode dollo loio ragioni.»
Art. 183
(Mazzoni, Dir. Civ, IV, 108.)
O jurista italiano também não s? lembrou
Creio que 6 precisamente de afllnidade
da subtileza, o que já c uma consolação para
illicita que se deve cogitar.»
o máo êxito da minha ousadia.
Nesse c ,sj ha de convir que o artigo ofleArt. 121
rece uma provi .eu -ia imperfeita, porque
também ao descendente devia permUtira
« O u t r a d u v i d a do Sr. Vieira Ferreira.» .onfissão espontânea, visto a mesma razão
Não tenho duvida nenhuma; tenho ó cer- de aífinidade existir entre o sou ascendente e
teza de que a doutrina do projecto é insuá a pessoa com quem teve coito o primeiro.
Permitie-se ao pai vir declara;' mysteriosatentavel.
Já não 6 novidade que á condição physi- mento: Meu filho não pôde contrahir núcamente impossível falta o caracter de ver- pcias com Aspasia, eu i suav-ter adhcesi; mas
dadeira condição ; mas o que Saviíny não ao filho não se faculta a reciproca !
«Além disto, a emenda não me parece
ensina é que seja valido o acto juridico que
acceitavol, porquanto, reconhecendo que a
se faz depender do impossível.
« De quelque naturo que soit rimpossibi'ité, filiação se pôde provar pjr vários modos,
Ia convontion est ôgaloment viciéo et cola aflirma que o parentesco illogitimo somente
sans distinc<ion entre lês contraís à f.tre por confissão espontânea se prova, como si
onereux et lês contrais à .titre gratuit... Je da filiação não resultasse um vinculo de
vous donne mon domaino, si vous touchez Ia parentesco. »
A conjuncrão porém do paragrapho mosluue avo: lê doigt : c'est une folie.» (Bolim':
tra quo ollo restringi) a regra do artigo no
Phil. du droit, II, p. 475.)
«Condizioni imposs-ibili (pouco antes decla caso de só poder provar o parentes 'o illegiradas impróprias) Bonoquellein cm 1'ovento timo por algum dos modos do art. 363. Si
è fisicamente o giuridicameuto impossibilo u José o Maria são filhos d'i José Maria ou de
verificarei. A rigor di lógica 1'offetto do Maria José, não precisa ser o juiz talentoso,
vrobbe esse r sempre Ia nullitá dei negozio como o do Casamento de Figaro, para descoSenonclu! per favorire lê disposizioni d brir quo ellos são irmãos.
O artigj, como redigi, e o seu paragrapho
ultima volontã...» (Pietro Bonfanta, Inst. d
dizem quo o parentesco illogitimo só só
Dir. Rom., p. 63.)
Romanistas e philosophos, todos protestai! podo provar por confissão espontânea do ascendente, salvo si pelo vinculo da filiação, atcontra o principio adoptado pelo projecto.
testada na forma do art. 363, se puder veriPorque é pura o valida a doação que
faz dep snder de condição physicameato im- ficar o dito parentesco.
No meu parecer occupei-me principalpossível ?
Porque a condição é imprópria, respon mente com a noção do afflnídade illicita,
pouco elucidada poios nossos civilistas, e
de-se.
Não é razão. Também é imprópria a con com a deficiência do artigo nosso aspecto.
dição em quo se faz depender a declaração Mas agora noto que o paragrapho a respeito
de vont i 'e de facto que S3 não verificou n do filiação illogiUmn 6 por sua vez mais iaVol. III

U

l CM;

CÓDIGO CIVIL BRAZILEIRO

completo do que observa o Dr. Clovis Bev
laqua, por declarar que a filiação natural s
prova aprmas por confissão espontânea
poios modos prescriptos no art. 363. Entre
tanto, não só a íiliação illegitima pôde se
declarada por sentença em acção de invest
gação, como também pôde resultar de casa
mento nullo som as condições do putativo
em relação á filiação materna ha o termo d
nascimento, que a determina a';é se prova
a sua falsidade.
O paragrapho certamente devo referir-s
aos arts. 362, 363. 370, 371 e 374.
Não quero suppor que nclle, como na dis
posição correspondente do decreto n. 181, d
1890, só só trate da filiação natural paterna
porque o reconhecimento de que falia
.art. 303, salvo a hypothose do filho apena
concebido, tanto pôde ser paterno como ma
torno. Tal supposição faria o para.uraphi
ainda mais deficiente.
Art. 217

« Em face d<) art. 216, que autoriza o ia
dividuo a ratificar o seu casamento contra
liido durante a incapacidade, parece-me
excusado fallar em maioridade para o caso
especial do art. 217.»
Outra duvida do Dr. Clovis Beviláqua em
que o illustre mestre pugna eomsigo mesmo
« incapaz de consentir, isto õ, do alienado
do surdo-mudo que não sabe lor nem escre
ver o de oatros enfermos mentaes.» Clovis
Hevilaqua, D T. da Fam. p. 144.
O incapaz a que se reitero o art. 210 é o
incapaz do n. II do art. 214 e do n. IX do
art. 187.
Veja que o art. 216 ato está antes do
(217) que se occupa da annullaeão do casamento contraindo soai o consentimento paterno ou tutela.'.
O art. 216 continua o 214, como no decreto n. 181, de 1890, um vinculo indissolúvel prende os arts. 65 e 66.
O incapaz do art. 216 pôde ratificar como
pôde annullar o seu casamento ; o seu direito 6 que está em jogo, não o de outrom ;
mas no caso do art. 217 o direito considerado é o de qusm devia ser ouvido ; nada
tem com o direito do nubente que infringiu
o n. XI do art. 187.
Isto hoje é doutrina victoriosa, ssndo considerada insustentável a opinião de Girard
e Demolombe, seguida na Itália por Bianchi.
E' consultar os seguintes civilistas: Arntz,
I n . 352; Laurent, II n. 466; Delviiicourt,
1. P- 74; Toullier, I. 618; Duranton, II
n. 298 e segs. ; Vazeillo, I, 264 ; Anbry et
llau, V p. 78 ; Demante, I n. 222 ; Baudry,
I n . 519 ; Pacifici-Mazzoni, VII n. 89.
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E ó preciso notar que ossos juristas escreveram commentando códigos em que só
permitte ao próprio nubente, attinglndo a
maioridade, annullar o casamento contraindo
sem a devida autorização ; o que pôde fazer
suppor .que a faculdade annullatoria é mais
um direito do menor do que do pae ou tutor;
mas pela nossa lei o direito ó só destes
últimos, é um direito sanccitivo que no pae
persiste além da maioridade do filho, como
0 antigo direito de desherdação não se extinguia com a menoridade.
« Giova ripetero che Ia nullitá dei matrimonio per queste due ultime cause (ratificação expressa ou tácita do nubente tornado
maior), riguardo alio sposo ai quale era necessário il consenso, puó essere proposta non
dimeno dalle persone il cui consenso era
richiesto per Ia validitá dei matrimonio modesimo; imperochè il diritto di esse, d'impugnare il matrimonio cuntratto senza illoro
consonso dai loro dipcndenti, non puó dipon1 ler e dal diritto di qucsti ultimi. MAZZONI,
op. cif. »
Este trecho 6 digno do Digesto.
« È puó da es.íe venire impugnato, quand'anche Io sposo abbia compiutj 1'età nella,
quale non gli sarobbo necessário il consenso
delle sunnominate pprsone por Ia valida
;elebraziono dei matrimonio, o sia morto. »
Nem traga tribulações o art. 220, porquê
nclle não se trata de casamento annullado
r falta de consentimento, e sim daquello
ira que o nubente não tinha a idade legal.
Não se cogita da falta do consentimento neassario, suppõe-se que ello foi obtido expressamente ou de modo tácito pelo lapso de
! mezes e que a auiiullação requerida
lentro de seis mozes por alguma das pessoas
Io art. 218 ns. II, e III foi pronunciada na
icção competente. De qualquer modo assim
>btido o consentimento, já o pae ou tutor
ião precisa ser ouvido na ratificação das
núpcias do que attingiu á idade legal para
casamento. E ' u m a liypothese distincta.
A ser admittida a minha segunda solução,
.ove sel-o integralmente; mas sabendo-se
ue ó um direito anómalo, quo propter ali'
uam utilitatem só afasta da ratio júris.

Art. 388
O Dr. Clovis Beviláqua acha bom queusofructo dos bens dos filhos toque ao
onjuge ciilpado, si for o pae, ficando á>
nulher innocente a posse dos filhos. Contiúp a pensar que é uma injustiça e não
ejo razão para se darem poderes sobre a,
essoa do filho a um pj,e julgado indigno do
el-o em sua companhia.

Art. 536
« Evidentemente, quer se trate da remissão
,1o ónus hypothecario, quer dos próprios
bens do executado por elle ou por seu
( .,>njugo, ascendente ou descendente, não ha
transferencia de domínio
Il; i, hypotheso
nem outra alteração no direito de proprioda
,1o que deva constar do registro.»
K' também a opinião do conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, em resposta a
:inia consulta publicada no Jornal do Com,ii.'rcio de 29 de junho do corrente anno ; o
•.msolheiro Andrade Figueira á mesma
>jnsulta respondeu quasi nos mesmos termos,
íavendo, portanto, mudado de idéas a
•ospeito, pois foi quem lembrou a remissão
-tirante a Commissão da Camará.
« Remir, diz o conselheiro Laífayetto,
:iier dizer p;igar a divida da execução e listar os bens da sujeição da divida esta• decida pela penhora. »
Entretanto, o art. 546 do regulamento
. 737. permittindo remir parto dos bens penhorados, si estes em. sua totalidade não cho_-irem para o pagamento da divida e o br m
•mido continuar no domínio do executado,
. : remissão será inutil, porque o objecto
'•mido rocahirá em penhora.
« O bem libertado ficará como dantes, no
lominio do executado. » (Laffayette.)
O resgate foi o meio de conseguir a escraidão dos Índios aprisionados ^pelas tribus
unhropophagas; mas pela noção offerocida
:• dos dous venerandos jurisconsultos, os in:ios remidos deveriam sor restituídos á li'"•rdade, o que inue/avelmente seria uma
talião abolicionista.
O art. 546 do regulamento, facultando ás
'•feridas pessoas dar lançador aos bens, nos
mesmos termos, porque lhes negaria reii.il-os para si mesmas ?
Parece-me que o regulamento se guiou
T considerações! moraes, attendendo a que
amor ás cousas encontra consolação em
''1-as rccahirem não no domínio de um es-anho,
e sim no de um próximo parente ou
:!
" i'.o um consorte.
A meu ver. a remissão como se acha no
•''•-'ulamento é a metompsychose do pensa'•"•nto que presidia ao antigo direito de
Ratificação em favor do parente do devedor,
"° caso de lanços iguacs e simultâneos.
Ramalho, Praxe § 391. A instituição é
;:
Herente, mas o motivo ô o moámo.
, !No Estado do Rio de Janeiro a lei n. 288,
1896, actual regimento de custas, no
lr
t- 23, manda que as cartas de remissão
ce
nham as mesmas peças que as de arrema'aOão,
substituindo-se o auto pelo termo o
0
•j
»tença de remissão. Isto mesmo estabo1()c
ia a lei estadual de 1894.
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Ora, em que caso é necessária a carta
de remissão, a não ser no de translação do
domínio?
E não é mais simples considerar a remissão como uma arrematação preferida ?
Para o fim que se diz ter em vista a remissão, esta não seria precisa, bastaria a
offorta do pagamento ; dispensável seria a
disposição do re.u-ulamento, não faltando
meios ás referidas pessoas de chocarem ao
mesmo resultado.
Arts. 599 e 603
«Não descubro vantagens nas emendas
que o Sr. Vieira Ferreira oíFerecc a estes
artigos.»
Pelo menos a de voltar á doutrina de seu
excellente projecto.
O art. 599 ficará assim : Observados os regulamentos administrativos sobre a caça, pôde
esta ser exercida, não só nas terras publicas,
senão ainda nas particulares próprias e alheias;
neste caso, si não houver prohibição do
respectivo dono.
O art. 603 ficará : Aquelle que penetrar
em terreno al/icio para caçar, com prohibição
da dono, não só perderá para este a caça que
apanhar, como também responderá pelos
damnos causaios.

Pelos arts. 599 e 603 do projecto da
Camará, mesmo em terrenos abertos não se
pôde caçar sem pedir permissão ao dono
rosi ectivo. De modo que em regiões inteiras
despjvoadas, nos campos gerais, está o
viajante legalmente inhibido de atirar em
uma perdiz! Onça... só poderá matarem
legitima dofe.sa.
Pelo art. 715 do projecto primitivo não
era assim : nos terrenos abertos e não cultivados a caça era permittida.
Quanto aos terrenos cercados ou cultivados
o art. 602 do projecto actual deve ser conservado, pois contém boa doutrina, idêntica
á djs arts. 716 e 717 do primitivo.
Melhor será restaurar os arts. 713 a 718
do projecto primitivo, por se coadunarem
com os nossos costumes o condições mesologicas.
Arts. 652 e 653
« O art. 129 não equipara em tudo os
effeitos do termo e os úa condição.»
Diz o art. 124 que, verificada a condição
resolutiva, o direito ^ extingue para o fim
de voltar ao seu antigo estado e o art. L
manda que essa disposição se applique ao
termo final.
Sei que muitas vezes artigos assim concebidos admittem restricçõos em_ casos espeiaes e que os eUeitos da condição c do termo

108

COD:GO eiva, DRAZILEIRO

dependem mais da vontade do agente do que
das soluções geraeá olferecidas pelo legislador.
A doutrina franceza, também italiana, é
8em duvida a do trejho de Planiol citado polo
D:\ClovisB3vilaqua. E!la dá eíTeito retroactivo á condição resclutiva e noga-o ao
•termo final.
O Dr. Clovis Beviláqua julga boa essa doutrina e si a repudia diz que é porque ella
não extingue todas a> causas de duvidas.
Entretanto, não podem resultar duvidas de
mu artigo como o 653 do projecto. Elle ó
claro como a opinião do Planiol, mas inacceitavol porque o termo final deve ser equiparado á condição quo resolve o domínio, pelu
principio racional da pa.'omia romana que
citei. Dig. L, 17, 54.
Quanto & causa superveniente, resolutoria
do domínio, ella é admifctida com o dói to retroactivo não só na minha emenda, com.» no
art. 754 do projecto primitivo. Verdade ó
que nesso artigo existo a condicional, si não
houver na lei ou em actos jurídicos disposição expressa em contrario.
Mas o artigo que proponho não vem abolir
esses casos excepcionaos. Continuará em vigor, por exemplo, o art. 1.187, quo no caso
de revogação por ingratidão garante os direitos adquiridos por terceiro sobro o objecto
doalo.
Com prazer vi entrar e sahir Planiol com
a sua má deutrina franceza, porque o próvocto jurista que o chamou, afinal concorda
commigo no essencial, que ú pass ',r o advento do termo do art. 653 para o 652, mantendo-se o parallelismo do art. 129. Fica
bom, fic.\ geométrico.

Si voltarmos, porém, aos arts. 754 a 756 j
do projecto primitivo, cumpre substituir no •
art. 756 as palavras—emquanto pendia a condififo resolntiva por—antes da resolução, para
se comprehender no artigo o advento do
te.'ino, como é pensamento do illustre codificador .

Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira
Antes de terminar, direi algum i cousa em
relação à ide 1 ', lembrada pelo D;1. Clovis Beviláqua, de passar o art. 1° da lei preliminar para a lei de approvação do Código
Civil. Parece-me que t \\ lei, inteiramente
dispensável, não se harmoniza com o nosso
diroito publio.
Si o projecto emendado pelo Senado volver
á Camará dos Daputados e esta acceitar as
emendas, en vi'd-o-ha directamente ao Presidente da Republica. Si se admittisse a lei
de approvação, o projecto toria do voltar
com cila novamente ao Senado ; si a lei de
approvação fosse nesta casa emendada, lá
iria o projecto outra vez para a Gamara.
Só se admitte lei de approvação a respeito
de um acto elaborado fora do Congresso ; si
este, por exemplo, approvasse como lei civil
o projecto Felicio dos Santos ou o do illustre
jurisconsulto com quem argumento afoitamente, guardando, porém, a altitude respeitosa de quem aprende, como convém a um
discípulo, rudis ad huc cl infirmi animi studiosus, mulUludine aut verilate rerum oncratus.
Barra Mansa, 4 de julho de 1902.— Fernando Luiz Vieira Ferreira.

A' egrégia Commissão do Senado, oncarro
gada de examinar o projecto do Código Civil,
continuarei a assigna'ar os OITOS o imperfeições qun nelle for encontrando.
Em matéria de culpa contratual o projecto mostra se romanista, mas incomploto,
porqua não distingue o deposito gratuito,
como sempre era, do remunerado, havido
por um quasi genus locati et conducti, no
qual a própria culpa levo podia ST apurada
com uma acção prcescriptis verbis, adequada
aos contractos innominados. Dig.XVI, 3,10.
Por outro Ia '.o, o projecto Io vá, o * MI vomani<mo ao excesso, quando reproduz uma
incorrecção nomo-poetica das cunsoli laçõos
romanas. Magna culpa, dolus est.
Art. 1.057—Substitua-se polo 1.188 do
projecto priiniuvo, ao qual só podorá juntar
o paragrapho único do art. 1.058 do projecto actual.
Art. 1.058. Supprima-se.
Este artigo diz quo nos contractos unilateral a parto que não tira proveito
do contracto só respondo por dolo. Theo
ria romana que começou a ser inexacta
desde que em taes contractos ao dolo foi
equiparada a culpa grave ou in concreto, consistente na falt \ do cuidado que se cos'um
ter nos próprios negócios.
A principio, no direito romano dominava
em absoluto a regra expressa na Inst. III, 14
3, segundo a q u i l p depositário só respondia
pelo dolo commettido na gu irda da cousa
depositada. Ete eo solo tenetur, si quid dol(
commiserit ; culpai autem nomime, id e.f<
'lisidiae ac negligenltce, non tenelur. Mais
tarde, porém, prevaleceu a doutrina dt
Nerva, repollida polo seu discípulo Proculo
mas acceita p 'los sabinianos, igualando ao
dolo a culpa grave do depositário; nec
enim selva firle minorem iis, quc.in suis rcbu*
diligentiam prcestabit. Dig. XVI, 3, 3*.
Ora, si a parte que não logra vantagem do
contracto é responsável por faltar á dili
gencia guam in suis, não se podo dizer que só
responda por dolo.

Nem mesmo pelo projecto fica espaço para
i applicação do art. 1.058, quo está om con.radicção com os arts. 1.S66, sobre culpa no
leposito, o 1.300, sobre culpa na execução
In mandato, embora o depositário o o prour idor no caso do gratuidado não hajam
> 'ovoito algum A\ obrigação contrahida.
Djsti arte a disposição do ari. 1.053, deve
er eliminada, como a synthose d j uma
.heoria archaica em maseria de culpa con,ractual, destituída além disso de todo valor
jratico, pois o mallogro lhe vom de ser
lesprezada no próprio contexto do proecto.
Art. 1.266—Fique assim:
Art.
O depositário deve prestar, na
guarda e conservação da cousa depositada gratuitamente,o cuidado e diligenci/i que costuma
1'mpregar na guarda e conservação do que lhe
pertence e restiluil-a quando lhe for exigida
pelo dcposit/i.nte com todos os seus fructos &
accrescimos.
Si o deposito não for gratuito, o depositário deve responder mesmo pela culpa in
abstracto, conformo o principio geral, pois
então já não ó só no interesse do depositante
que se faz o deposito. Esta é <<, doutrina do
direito romano acceita pelo art. 1.928, do>
código civil francoz, o pelo art. 1.844, do
italiano, convindo observar que a tendência
do diroito moderno (Allomanha, Áustria,
SuissA, Inglaterra) é obrigar o próprio depositário offlcioso pela culpa in abstracto,
como faz o art. 1.420, do projecto primitivo. Fromageot, La faute en droit prive, p.
265.
Art. 1.300—Substitua-se pelos dous seguintes:
Art.
O mandatário é obrigado a indemnizar qualquer prejuízo causado por culpa
sua ou daquelle a quem substabelecer, sem
autorização, pó leres que devia exercer péssoalmente.
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§ 1°. Si, não obstante, etc.
Art. &' o mandato não for remunerado
ou for conferido só no interesse do mandante
ou de terceiro, o mandatário será obrigado a
empregar na execução delle a sua deligencia
habitual.
O art. 1.300 do projecto apenas responsabiliza o mandatário pola culpa in concreto;
o que só deve ser quando o mandato em
nada favoívce o mandatário, porque então
se acha om situação análoga á do depositário gratuito.
Cumpra notar que o projecto se revela
mais benévolo do que o direito romano em
relação ao procurador culpado, que essa
legislação obrigava, embora fosse leve a
culpa.
A procuratore dolum et omnem culpam,
non eMam improvisum casitm prcestandum
esse, júris auctoritate manifeste doclaratw.
Cod. IV, 35, 13. Esta lei. si bom que não
glosada, exprime o direito romano actual,
por concordar com o Dig. L. 17, 23—dolum
et culpam, mandatum (recipit), tendo passado
para os códigos modernos. E' também o
nosso direito subsidiário, com o qual c .fri do
inteiro accordo o art. 142 do Código Com-'
inércia', relativamente ao maniito mercantil.
Desse direito só se poderá divertir o projecto na hypothese do segundo artigo que

formulei, no que terá por si a opinião de ai-,
guns interpretes do direito romano, entre
elles o grandeVinnius, Qucesl. II, p. 97; masj
não collocar-se como o antípoda da thcoria dominante, eximindo de culpa leve o procura-'
dor favorecido pelo mandato.
Nem se diga que a culpa de que falia o
art. 1.300 é a in abstracto, p orque então se-j
ria um disparate referir-se elle á diligenciai
habitual, pois quem se obriga por uma culpa
leve está claro que Também responde por ou-'
tra mais grave.
O melhor seria nunca admittir a culpa ;.n
concreto, sinão quando por clausula expressa j
no contracto uma parte se contentasse corai
a diligencia habitual da outra, que não a do j
um bym pae de família.
Uma disposição neste sentido, logo d *pois
do art. l .057, com a modificação quepropuz,;
forraria grande cópi;i de artigos sobre culpa
a propósito de cada contracto.
Mas intencionalmente tenho me abatido de
propor alterações profundas no systema do
proj.icto, quojá será merecedor da loas, si'
por sua vez campear escorreito de lata culpa,
não se contentando, porém, com a diligencia
quam in suis, porque essa infelizmente
nos não recommenda muito.
Barra Mansa, 14 de julho do 1002. — Fernando JMÍZ Vieira Fcr,v;v</.

Do Sr. Fernando Luiz
Leis rigorosamente obrigatórias
A emenda offerecida pelo preclaro presidente da Commisião do Código Civil, no Senado,ao art. 17 da lei preliminar ao projecto
approvado pela Camará dos Deputados, incita-me a chamar a atíencãodos illustrescommissionários para o caracter das leis,quanto
ao mo '.o por que dominam as relações de
direito.
Nesse ponto de vista, Savigny, Dr. Rom.
vol. I § 16, divide as regras jurídicas em
absolutas o suppletivas, como Warnkoenig
as classifica em cocientes e dispositivas.
A' classe das absulu ,as pertencem aquellas
que dominam a relação de direito do um
modo necessário, sem deixar espaço ás variações da vontade individual. São as regras
que os jurisconsultos romanos, em sentido
especial, chamavam jus publicum, jns cummune, júris forma, qu T fossem concebidas de
modo imperativo, quer prohibitivamente.
E' nesse sentido que diz o fr. 38 do Dig.
de pactis (II, 14) : Jus publicwn privatomm
pactis mutari non potest.
O motivo desse caracter necessário está
no interesso publico, na moral, ou no próprio organismo do direito ; mas em nada
importa a forma imperativa ou pruhibitiva
da regra, pois a lei que manda respeitar os
direitos do herdeiro legiíimario, por isso
mesmo proliibo disposições testamraitarias
que offondam a legitima ; si exige certa
forma para a validado do um acto, veda ipso
facto celebral-o de outra maneira. Escusado
6 notar que a expressão regras absolutas
aqui usada para mostrar que a lei governa
sem dar ensanchas ao alvedrio particular,
nada tem do commum com a thooria metaphysica dos direitos absolutos e innatos, divina quadam provi/lentia constituía. Absoluto
aqui 6 tão metaphysico quanto no valor
absoluto dos algarismos, diverso do local ou
relativo.
A segunda classe é a das_ regras suppletivas, que vigoram onde se não manifesta a
autonomia (tos particulares, ou como diz
Savigny, supprom a expressão incompleta
das vontades individuaes. A lei que deter-
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mina os elementos osscnciaos dos actos jurídicos é, segundo esn classificação, do direito
absoluto e a que se refere aos elementos naturaos e accidentaes ê de Índole suppletiva.
Si o mutuante foi omisso em conceder prazo
para o pagamento d:i quantia emprestada, a
lei permitte exigil-a desde Io,, o, exercendo
assim a sua funcç.ão suppletiva.
A expres Hotéis rigorosaments obrigalorias,
empregada no art. 17 da lei preliminar ao
projecto da Gamara, é usada por Savigny
quando no volume VIII g 319 op.ct. se occupa
das leis estrangeiras que não devem ser
applicadas pelos juizes territoriaos. Mas não
coincide, como suppuzeram os redactores
do art. 17, coin a de leis de direito absoluto,
quce privatnrum p"ctis mutari ncqueunt.
O projecto da Camará em uma só disposição englobou preceitos sabiamente destacados nos arts. 14 e IS da lei ds introducção
ao projecto primitivo.
Eil-os:
Art. 14—Ninguém fòãf. dcrag•;>• por convenção as leis que regulam a cmsliiu'çã > <l"
família, nem a* que interessam à or^em publica e aos bons costume.!.
Art. 18—Não será applicada no Brazil lei
estrangeira contrario, á soberania nacional,
offensiva dos bons costitmes ou directamente
incompatível coin VAIW. lei federal brazíleirq
fundada cm motivt da ordem publica.
Desses dous artigos a Gamara fez o 17—
Em caso algum as leis. os a^tos •• as sentenças
de limpai: estrangeiro e as disposições e coravfnções pricadas poderão derogar as leis rigorosamente ob>'iyator-ias do Llra;i', concernentes às pessoas, aos bens e aos acto*, nem as
por qualquer moio relativas à soberania nacional, â or<lem publica e aos bons costumes.
Si a expressão leis rigorosamente obrigatórias está no sentido de leis absolutas, ella
é errónea em relação ás leis estrangeiras,
porque a capacidade das pessoas, por exemplo, em regra, é objecto de leis absjlutas, superiores ao arbítrio dos part.culares, mas se
regula não obstante polo direito nacional do
estrangeiro. Disse em regra, para resalvar
casos como o do irrnor orn condições de obter
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supplemoato do idado, liypothese om que o
direito é suppietivo. Penso quo o projecto considerou syn.jn.ymos leis rigorosamente obrigatórias e leis absolutas, pois a
primeira expres-ão se acha no art. 264,n. II,
onde não só trata de direito internacional
privado.
Mas si o S3n'.idJ de leis rigorosamente
obrigatórias 6 o mesmo em quo Savigny emprega essa expressão, a rogra do art. 17 revela-sj incompleta, quanto ás disposi.ões e
convenções particulares, porque essas são
destituídas do força, não só quando contrariam taes leis, como também quando encontram preceitos quo, não s mio rigorosamente
obrigatórios, sãy, entretanto, do direito absoluto.
Nada peior na lei do que esta incerteza
quanto ao sentido de termos já definido.;
pela scioncia, sobretudo quando se tenta a
fusão de elementos irrcductiveis.
Para desmancharmos esta amalgama absurda, vejamos como se exprime Savigny
sobre as que elb chama leis rigorosamente
obrigatórias :
« Assignaloi alhures varias difforenças
quanto á natureza e origem das regras de
direito. Reportemo-nos a essas distinccões,
que aqui, entretanto, são insufficientes; para
alcançarmos o n.aso objectivo, ó necessário
uiii estudo mais profundo sobre as differenças
que apresenta, a natureza das regras jurídicas. Erraria quem julgasse bastante a distinc ao entre as regras absolutas e as suppletivas. lista distiacçãj tem sua influencia
sobre o nosso problema, porque uma rogra
de direito puramente stipplotiva nunca estará entro os casos exoopoionaes do que nos
occupamos.»
Trata-se das hypttheses em que se não
deve applicar o direito estrangeiro.
« Mas seria um erro gravo attribuir a
todas as leis absolutas um caracter de tal
sorte positivo o obrigatório, que se devesse
contemplar a totalidade delias entra os casos
excepcionaes. Assim, por exemplo, toda lei
sobro o prin Jipio da prescripção ô uma l á
absoluta, porque não SB estabelece p'.rã unicamente supprir a expressão de uma vontade individual; entretanto, é fácil reconhecer
que as leis desta espécie podem se applicar,
sem inconveniente, fora dos limites do Estado
em que foram promulgadas.»
« Para saber si uma lei se acln nos casos
excepcionaes, antes de tulo, cumpre indagar
a intenção do legislador. Si elle a exprimiu
de modo formal, esta declaração é suficiente
porque tem o caracter de uma lei sobre o
contlicto, á qual se deve inteira obediência.
Mas como semelhantes declarações raras
vezes existem, devemos attender ás dilíerenças apresentadas pela própria natureza das

leis absoluto, que nos dá entre ellas a seguinte distincção. »
« Ha uma classe de leis absolutas, cujo
único motivo ou fim é garantir por meio de
regras certas o exercício dos direitos e quo
por isso se estabelecem unicamente no interesse dos titularas. Taes são as leis que restringem a capacidade de agir por causa da
idade, sexo, otc., as que regulam as formas
da transmissão da propriedade por simples
contracto ou pela tradição. Não ha razão
alguma para incluir estas leis entro os casos
oxcejicionaes, e aã collisões a que dão lugar
podem muito bem resolver-se pelo principio
da mus livre comraunhão do direito ; porque
nunca um Estado hesitará em permittir no
seu território a applicição de uma lei estrangeira desta espécie. »
« Outra classe de leis, pelo contrario, tem
sou motivo e fim exteriormente ao domínio
'.o direito concebi Io de modo abstracto.
contra rationem júris; de modo que não ó SÓ
no interesse dos titulares dos direitos quo
ellas são edtabolecidas. As leis desta class:;
podem basear-se cm um motivo de ordem
moral, como a que prohibo a polygamia.
Podem ser dictadas por um motivo de interesse gera! (publica utilit(/s),q\iQi' revistam
um caracter político, quer de policia ou
economia política.»
«Assim, no paiz em quo 33 prohibe a
polygamia, os tribunaes dovem negar protecção ao casamento celebrado por estrangeiro onde se almitte o casamento polygamico... O estado estrangeiro, cujas leis permittem aos judeus adquirir terras, concederá oste direito aos judeus do nosso paiz,
sem attenção á lei prohibitiva do seu domicilio pessoal... embora, segundo os princípios geraes sobre conffictos, a capacidade
pessoal de direito e a de agir se regulem
pelas leis, do domicilio da pessoa.»
NÓ3 diríamos, pelo direito nacional do indivíduo, segundo os princípios do projecto,
que não seguiu a theoria domiciliar.
Estes pariodos que traduzi, da traducção
de Guenoux, mostram a necessidade de voltarmos ao projecto primitivo em matéria de
Ibis absolutas, rigorosa ou não rigorosamente
obrigatórias.
Os autores do art. 17 tomaram por modelo o muito d-efeituoso art. l 'í das disposições preliminares do Código Civil Italiano ;
mas as inexactidões desse artigo já foram
assignaladas psla doutrina esclarecida e pela
jurisprudência conscienciosa dos juristas e
tribunaes italianos, não arbitrariamente,
porém, prevalecendo-se da antinomia em
que o artigo se acha com as outras uisposições concernentes ao direito internacional
privado e resjlvondo a conpradicção pelo
sacrifício do cânon teratologico. E' ver a
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critica judiciosa que lho faz Mazzoni, Dir.
Civ. I, n. 75, nota.
O substitutivo do eminente Senador Ruy
Barbosa, que, direi de passagem, com o seu
parecer sobre a redacção do projecto prestou
ao estylo de nossas leis o mais assignalailo
serviço, creando a nomopoetica nacional;
esse substitutivo, que se occupa mais du
phraseologia do qu:i da doutrina, eliminando
as palavras rigorosamente obrigatórias, torna
o artigo inteiramente ocioso.
Si a lei é na essência uma reirra a que se
tem desubmetter a vontade individual, não
lia utilidade alguma om declarar que essa
vontade não derjga a lei por meio do suas
disposições e convenções em contrario. Lea
est, cui omnes obtemperara convenit, dizia
Marciano repetindo Domosthcnes, Dig. 1,3, 2.
Tomando-se a lei ou a legislação no seu
conjuncto, a vontado individual de modo algum lhe deroga as disposições, mesmo
aquellas que Savigny denomina suppletivas,
porque o indivíduo que exerce a faculdade
que a lei concede, está com ella de perfeita
harmonia.
Tomc-so, porém, isoladamente uma regra
jurídica, pur exemplo, o art. 1.016 do projecto, quo na falta de descendentes, ascendentes e cônjuge defere a successão aos collaíoraes.
Dir-se ha que o artigo pôde ser derogado
por um testamento em contrario, si bem
que, mais exacto fosso allirmar que o testamento respeita o artigo, applicavcl do intelligencia com o 1.728 sobro herdeiros necessários.
A responsabilidade pela culpa contractual está no art. 1.058, mas esse artigo
em relação â culpa,não ao dolo, pôde na >
ter applicação, si as partes expressamente
estipularem a irresponsabilidade. Pôde-se
dizer quo a convenção deroga o artigo por
argumento a contrario d l regra—Privatorum convcfttio juri publico non derogat.
Nem faltam bons exemplos de se dizer quo
a v o n t a d ; do< particulares deroga as leis
estabelecidas no seu exclusivo interesse.
« Quanto alia facolta dei priva ti di dorogare
alie leggi, essa appartieno loro, rispetto a
quello cho sono stabilite in favor loro o riguardario il loro privato interesse.» Mazzoni,
op. cit. I, n. 34.
Neste ponto de vista parece menos exacta
'i declaração do art. 17 da loi preliminar,
íyncopado como foi, pois as convenções particulares derogam as leis de direito suppletivo.
Çuanto ás leis, actos e sentenças de outro
paiz, essas derogam, não só as nossas leis
de direito supplotivo, mas ainda as do diVol. m
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reito absoluto quo não forem rigorosamente
obrigatórias. Aqui também não haverá derogação alguma, si considerarmos o direito em
conjuncto, pois si a nossa lei deixa de ser
applicada a uma liypothoso, é porque o nosso
próprio direito manda observar a estrangeira. Mas é costume dizer-se que a lei applica '.a deroga na espécie a que o não é,porque
a collisao d;is lei-; no espaço se parece com a
que só produz no tempo : o respeito á lei
nacional ó como a prerogativa do direito
adquirido. Alei antiga não é abolida om relação a,os factos pretéritos, como a loi estraii-reira acompanha os direitos por ella
vivificados.
Portanto, outra cousa devo declarar o
art. 17, que talvoznão fique mal com a seguinte matamorphose :
Nft-> se observará a lei estrangeira cuja applicação no Bra::l foi- incompatível com a
soberania nacional, a ordem publica ou os

bons costumes.

Parece-me inteiramente dispensável fallar
em actos e sentenças de outro p.iiz. Si são
actos constitutivos de direito, estão comprehendidos na palavra lei, como os odicto?,
ukas,>s, do czar da Rússia ; : ;i são do,; que se
devem conformar com a loi do paiz onde
celebrados, e neste caso estão as sentenças,
admittir que produzam effeito em território
brazileiro, é dar applicação á lei quo os regula. E si a santença estrangeira, cuja execução ô incompatível com a nossa ordem
publica, nem mesmo se harmoniza com a lei
do lugar onde foi proferida, menos atteução
nos mereço ainda, por se fundar om um
suppo:íto direito, cuja observância no Brazil
viria offendcr os nossos magnos interesses.
Em nota ao art. 264, n. II, do projecto, o
Senador Ruy Barbosa censura a expressão
rigorosamente obrigatórias c a substituo por
disposição absoluta da lei.
Acho excsllento a emenda, porque no texto
annotado não se trata de lei territorial, incompatível com a applicação da estrangeira
divergente. Um termo toclmico já defeituoso, no parecer do eminente publicista,
não se deve tornar ain.la em cima equivoco.
Quanto á collocação da regra que prohibe
dorogar a:i leis absolutas por meio de convenções particulares, entende o illu, ? tro Senador que deve sor nos princípios geraea
sobre os contractos. Lembro-lhe, porém, o
alvitro de restituil-a ás disposições preliminares ao Código, ou então inssril-a nos
preceito;) geraes ...obro os actos jurídicos,
porque ella tanto alcança as convenções,
como as disposições testamentarias.
Outubro de 1903.—Fernando Luiz Vieira
Ferreira.

Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira
DAS UN1YERSALIDADES

Art. 50. Na çollectivid<ide fica subroyado
ao individno o respectivo valor, e vicc-versa.

Ksto artigo não distingue as univcrs-ilidades de direito das do facto, e naquellas a
acquisicão por titulo universal dá por singular, como faz o direito romano. Mackeldey, Dr. Rom, § 155.
Alem disso a regra só tem applicação em
se tratando da possa da cousa colíectiva;
nota-se-lhe o vicio de muitos brocardos—uma
imprudente generalidade conduzindo a consequências logicamente verdadeiras, mas
juridicamente falsas.
Tamboin não ha nello uma clausula que
attenue a responsabilidade do que de boa fé
possuo cousa universal, uma herança, por
exemplo.
' Entretanto, a esse respeito muito equitativo 6 o direito romano, que limita a obrigação de restituir o preço das cousas vendidas em boa fó pelo possuidor da herança ao
valor do enriquecimento por occasião da
petilio hereditatis', si fuctus s-.'í locitpletior,
Dig. d».lnTc<l. pet. V. 3, 23 pr.
• Por isso convém supprimir ou modificar o
artigo, formulando-o assim:

DO

DISSENTIMENTO DOS PAES OUANTO
CASAMENTO DOS FILHOS

AO

Segundo o art. 189, os filhos menores para
se casaram precisam do consentimento de
ambos os pae.s.
O art. 190 declara que.no caso de dissentimento, prevalece a vontade do pae.
Os dous artigos mostram que, em todo
caso, é necessário que o filho menor peça o
consentimento materno, embora o não obtenha.
Mas como provar esta consulta, quando a
mai se negar a fornecor a própria declaração
do seu nãj consentimento ?
Qual o moio pratico, uma vez que no nosso
direito, como no italiano.não existem os chamados actos respeitosos do direito franeez ?
Não bastará de cjrto. o documento comprobatorio do consenso paterno. Uma justificação seria cousa onerosa.
Kntrotanto, o offlcial do registro civil deve
cerâficar-se do que a mão foi efectivamente
consultada, porque de outra sorte se frustrariam o:5 louváveis intuitos do legislador.

L'uff!.iiale dello slalo civile non deve prócedcre alia celebrazione dei matrimonio, se
non gU viem giustificata tale onsultazione.
Na collcclividude fica subrogado ao indi- Mazzoni, Dir. Giv. VII, lõ.
uitluo o respectivo valor, e vice-versa; mas o
Parece-me que não ficará mal accrescenpossuidor de bon fé não responde por mais do tar-s,e outro paragrapho ao art. 190:
que o seu actual enriquecimento.
Si o dissentimento não constar de escripto
assignado pela mãe, ou a seu rogo por não
DA PROVA DOS ACTOS JURÍDICOS
saber ou não poder escrever, o of/icia! do reEntre os arts. 141 e 14ã, escreva-se o se- gistro civil a consultar d. por carta, juntando
aos mais documentos a certidão de o ter feito.
guinte:
A r t . A confissão è indivisível quanto ás
Do contrario será lettra morta a disposição
circumslancias connexas, intrínsecas e contem- do art. 190.
porâneas ao facto confessado.

(Regul. n. 737, de 1850, art. 156.)

DAS DOAÇÕES ANTE-NUPCIAES

Art. Somente prejudica an confitente, aos
seus herdeiros, e não a terceiao, ainda que seja
O art. 319prohibe aos contralientcs, em
co-herdeiro, co-obrigo.do ou soc-'o.
escriptura ante-nupcial, doarem mais de me-

(Cit. regul., art. 161.)
Depois do art. 148, venha o seguinte:

tade de seus bens.
Acha-se essa prohiWçSo na clausula final
Art. A presumpçao é admissível nos mes- contanto, otc., que deve ser supprimida.
Si o doador tem herdeiros necessários, vimos casos em que o ê a prova testemunhal.
gora, como nas outras doações, o disposto no
(Cit. regul., art. 188.)
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art. 1.177, quo infle ma a liberalidade na
parte inoffleiosa.
Si os não tem, porque não lhe será liei t
doar ao noivo mais de metade de seus bens
quando isto se lhe permitte em relação .
ou trem ?
Será porque maridando-se podem sobrevir
lhe filhos, que são herdeiros necessários?
Não é razão; pois o doador casado, si ainda
não tem filhos, nem outros herdeiros nocessa
rios, não está adstricto á prohibição do
art. 1.177.
O jus siiiyulare só se estabelece propter ah
quam utiliiatem, mas este não tem utilidade
alguma. E' apenas co.itra temorcm rationis.

DA ACÇÃO D:-: DESQUITE

Art. 324. A acção de desquite só pôde fun
dar-se em algum dos seguintes motivos:
V. Mutun consentimento dos cônjuges...
Art. 323. A acção de desquite será ordinária. ..

Incomprehensivel este desquite por mutuo
consentimento processado ordinariamente.
Restabelcça-so o art. 374 do projecto priraitivo, porque foi peior a emenda do que
o soneto.
UA HERANÇA DEFERIDA AO AUSENTE

Art. 474. Nos casos de arrecadação da herança ou quinhão de herdeiros ausentes,
cbservar-se-ha, quanto â nomeação de curador,
o que fé acha disposto no liv. IV, tit. I,
cap. IV, da Parte Especial.

Admiítin.lj-so a primeira hypotheso, o
quinhão do ausente deve sor confiado ao seu
curador ou representante ; admittindo-se a
segunda, Paulo, único herdeiro, deve receber
todos os bens.
Curadoria de herança jacente <• quo não
cabe em nenhum dos casos.
A remissão feita polo art. 474 denota que
seus autores presentiram a possibilidade de
certas hypothcses em que as quostõos de direito succossorio se complicassem com as de
ausência. Porém idéas claras ó quo não
fulgem na solução offerecicla.
No Código Civil Francez os art-j. 135 a 138
resolvem melhor o problema dos offeitos
da ausência qifanto aos direitos que eventualmente possam competir ao ausento.
O arí. 130 manda que a successão a quo
é chamado o ausente se defira exclusivamente
iquelles com os quaes elle deveria concorrer,
ou aos que a receberiam na sua falta.
O art. 137 resalva o direito de petição do
icrança, que cabe ao ausente, si regressar
mies de consummada a prescripção.
Entretanto, como no primeiro período da
uscncia .se presume a vida farg. do art. 475
o projecto), parece-mo preferível a seguinte
oluçao:

Art. A herança ou a parte hereditária
ieferida a-> ausente será entregue ao seu curador ou representante, si os co-hcrde:.ros, ou
as pessoas a quem caiba herdar na falta do
ausente, não garantirem restituir-UCa na forma
do art. 479.
Art. Findo o prazo do art. 477,sem haver
noticia do ausente, levantar-se-hão as garantias, ou, si não houverem sido prestadas, restiuir-se-hão os bens ás pessoas de que traia o
artigo antecedente, resalrado o direito de peLii~ão de herança ao ausente ou avs seus succefsores, si apperecerem.

São os arts. l .595 a l .598, quo se referem
á arrecadação da heran.-a jacente ; mas essas
disposições não se ajustam ao caso.
Si não, vejamos. Fallece Pedro, presente
seu filho Paulo e ausente seu filho Sanclio,
solteiro e sem filhos na terra. Que manda
Ou o^tes dous artigos, ou cousa melhor
fazer o art. 474?
que subs'itua o art. 47i.
Arrecadar, segundo o art. 1.595, o quinhão
DOS QUE PODEM REQUERER A SUCCESSÃO
de Sancho e nomear curador que o guarde,
PROVISÓRIA
conserve e administre. Mas para que essa
nomeação, quando Sancho como ausente já
Como consequência do substitutivo protem curador ou representante ?
posto ao art. 474, devo-se accrescentar um
A este é que caberá receber o quinhão defe- numero ao art. 476.
rido ao ausente. Mas faz-se a arrecadação, e
V. Os co-herdeiros na herança deferida ao
depois ?
ausente e ás pessoas a quem caiba herdar na
Praticadas as diligencias a que se refere o S'iia falta.
art. 1.597, entrega-se a Paulo o quinhão de
Pois só depois do passar em julgado a
Sancho, tudo isto dentro em um anno.
sentença que determina a successão provisóEsse quinhão, porém, não se pôde conside- ria, poderão co"nservar os bens da herança,
rar jacente, porque Sancho, de que se não ou quinhão deferido ao ausente, sem prestasabe parte, é, entretanto, notoriamente co- rem as garantias a que se referem os dous
nhecido.
artigos do substitutivo.
O que ha ê quo se tem duvidas sobro sua
DAS ILHAS FLUVIAES
existência. Si ainda vive, pertence-lhe metade da herança ; si já ó morto, a herança
Declara o art. 541 n. III que as ilhas fortoda pertence ao irmão.
madas pelo desdobramento de um novo braço
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figurar no capitulo das servidões, prohibindo
constituil-as por prescripção.
Com effeito, o art. 567 procede do § 12 da
lei do 9 de julho de 1773 trasladado para os
arts. 957 e 958 da Consol. de Teixeira de
Freitas. A referida lei prohibiu a prescripção, mosmo immemprial, dos atravessadouros. Mas no Código Civil essa prohibição,
ou deve se;' rejeitada, admittindo-se a proscripção adquisitiva das servidões descontinuas, e mosmo daí não apparentes, como
são as negativas, desde que haja um acto de
prohibição.por pai'te do dono do prédio dominante e acquiescencia, embora tácita, por
parte do senhor do serviente (Borges Carneiro, Dir. Cio. IV, pag. 267), ou ha de S
introduzida, porém, alcançando todas as servidões descontinuas e não apparentes, como
faz em relação aos interdictos possessorios o
art. 516.
Nesse caso o art. 567 deverá passar para
outra parte, convenientemente revisto, correcto e augmentado.
Tribus modis insula in flumine ftt : uno,
Como figura é um trambolho.

do rio continuam a pertencer aos proprieta
rios dos terrenos á custa dos quaes se con
stituiram.
Este numero, que nenhuma falta faria si
fosse eliminado, acha-se mal concebido, poL
muitas vezes os proprietários dos terreno»
occupados pelo braço do rio não tinham,
portanto não continuam a ter, domínio algum sobre as terras que se tornaram ilha.
Vem a pello notar que ô inexacta a doutrina expendida como romana á pag, 50 da interessante monographia de Rodrigo Octavio
—Do domínio da União e dos Estados.
« Ribas, alli se diz, fundando-se em texto
do Digesto,entendo que são do uso publico as
ilhas qu • se formam quando o rio cerca um
terreno que antds não fazia parlo do alvoo.»
E louva-se o illustro escriptor no fr. 30 s 2
do Dig. de adq. rerum dom. (XLI, I) ; mas
esse ir. do Pomponio, pelo contrario, ensina
que na hypothese não se altera o domínio
sobre os terrenos circumdados pelo rio.
cum agrum, qui alvei non fuit, anuvs circumfluit ; altero cum locum.,.
Primo autcm illo modo causa proprietvtis,
non mulatur.
DOS

ATRAVESSADOUROS PARTICULARES

Art. 567. Declara não constituírem sei'vidão as passagens particulares, por propriedades também particulares, quo se não
dirigem a fontes, pontes ou lugares públicos,
privados de outra serventia.
Do duas uma : ou este artigo não se refere
ás servidões propriamente ditas, mas ás re.stricçõeslegaeí impostas ao domínio por utilidade publica, ou elle se refere mesmo ás
servidões, como resulta de seus próprios termos e de sua origem.
Na primeira hypoíhese,ô uma inutilidade,
porque si 6 indispensável que na lei se expressem as limitações ao exercício de um
direito, por isso mesmo dispensável só torna
declarar i-olemneaiente que certa limitação
não existo. Na espécie basta o art. 564, que
só admicte a passagem forçada a lavor do
dono do prédio encravado.
Demais, o art. 507 induz a crer que os
atravessadouros para lugares públicos são
impostos, mesmo em prol de prédios que tenham outras passagens; pois gramnr.tticalmente as palavras privados de outra serventia
se referem a lugares públicos, quando logicamente deviam referir-se aos prédios favorecidos.
Na segunda hypothese, a mais provável,
o artigo se acha mal collocado entre as restricçõos legaes ao domínio, quando deveria

DAS JANELLAS

Art. 581. Estatue que só até o lapso do
anno e dia possn o proprietário que annuiu
em janella, terraço ou goteira sobre õ seu
prédio, pedir que se destaca a obra.
Mas si o proprietário annuiu, já não tem o
:lireito de pedir que se desfaça cousa alguma.
Melhor será que se copie o art. 942 da
Consol. do T. do Freitas, transumpto da
Ord. I, 68, 25.
DAS PAREDES DIVISÓRIAS

Art. 585. O vizinho que primeiro construir
oóde assentar metade da parede divisória na
erreno contíguo, sem prejuiso de haver netade do respectivo valor, si o outro traveo
'al-a também. Neste caso o primeiro fixará a
'argura do alicerce...
E si o segundo achar exorbitantes as exigências do primeiro ? Terá lugar o disposto
ao paragrapho único sob:'e a caução de
lamno ?
Mas este paragrapho só cogita do caso de
não ser cornmum a parede divisória, ao
>asso que na hypothese do art. 585 o confilanto, que pagou metade do valor da parede
e tornou ssnhor da parte assente sobre
erra sua. Além disso, na hypothese do pa"agrapho único, a parede não tem capacidade para ser travejada, ao passo que na do
irtigo aguenta o madeiramento.
Ou si deve supprimir o final do art. 585,
ionservando o paragrapho como se acha, ou
nanter aquello final, generalizando a dispo.
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Paragrapho único. Si o possuidor não
sição do paragraplio aos alicerces juntos a
quaesquer paredes divisórias, aguentem ou tiver titulo, o prazo do usucapião será de 30
annos.
não as traves do prédio vizinho.
Este art go e o seu paragraptn único não
guardam o devido parullelismo em relação
DAS IMPRESSÕES FRAUDULENTAS
aos arts. 5õ5 e 550, mais razoáveis.
No art. 704 trata-se da posse HJS termos
Art. 675. Quem vender ou expuzer á venda
ou â leitura publica e remunerada qualquer da art. 556; portanto, da posse com titulo
obra impressa com fram/e será solidariamente que torna desnecessária a sentença julgando
responsável com o editor, nos termos decla- consummado o usucapião.
Ni hypothesedo paragraplio é que ha conrados no artigo precedente...
Esta disposição, não distinguindo o ven- veniência do julgamento por sentença, faldedor de boa do de má fé, parece-me exces- tando outro titulo, como n ) casj do art. 555.
A correcção impõe-se.
sivamente rigorosa. Um livreiro compra
Qual, porém, o caracter da trans3ripçãu
de outro e expõe á venda dous ou tros exemplarem de uma obra que elle não saba ter da sentença í K' facultativa ou'necessária
«ido fraudulentamente imprensa. Não só para ss adquirir a servidão ?
estará obrigado a oir.regar os exemplares,
Pelo art. 681 pároco necejsaria; mas
como a pagar ao autor o valor da edi ao, nesse caso harmoniza-se tal obrigatório lade
menos os volumes entregues. O artigo só com o disposto sobre o usucapião d j dodeve comprehènder os vendedores e exposi- mínio ?
Por outra, o usucapião que o art. 534 c_dtores que tiverem conhecimento da fraude.
loca ao lado da transoripção do titulo do
transferenciai como outro modo de adquirir
DA VENDA DOS PRÉDIOS EMPIIYTEUTICOS
a propriedade immovel, também depende de
transcripção para upor.ir o seu effeito, para
Art. 691. Accrescente-S3 .
Si o senhorio directo não cumprir o disposto valer contra terceiros ?
no art. 690, o foreiro poderá resgatar a
Si não depende, <5 procisj dar unifjrmicmphyteuse pagando ao adquirente o preço da dade ás dispusiçõos do projocto, porque não
acquisição.
é curial admittir um systema quanto á propriedades e outro quanto ás servidões.
E' um complemento necessário.
Sendo necessário a transaripção do titulo,
ou sentença que a substitui, sem essa formaDA EXTINCÇÃO DA EMPHYTEUSE
lidade não se poderá oppjr o usucapião a
terceiros.
Art. 698. .1 emphytheuse extingue se :
Mas será isso o que quer o projecto ?
I. Pela natural deterioração do prédio afoPedro possuiu s >m titulo, durante 30 anrado, de modo que o seu valor não equivalha
ao capital correspondente ao foro e mais um nos, um prédio pertencente a P^ulo.
Antes de só transcrever a sentença, julquinto deste.
Deterioração natural ? Devia ser deterio- gando consummado o usucapião, Paulo vende
ração por culpa do foreiro, pois si esto não ó o prédio a Sancho, que transcreve o seu
culpado e paga pontualmente os foros, por- titulo de compra. Quem venço, Pedro ou
que ha de o senhorio directo obter o domini.j Siincho? Um allegará a sua longa posse e
outro a sua transcripção em primeiro lugar.
útil ?
A solução do problema é que o projecto
Quando o capital nãj produzir o foro e
mais uma fracção qualquer, então o próprio não fixa de mo.to a prevenir decisões conforeiro deixará calar o só i direito em com- trarias.
Em só tratando do posse titulada, pôde
misso ou abandonará o prédio aforado.
Pelas deteriorações culposas, sim, deve surgir a mesma questão, no caso de n"io ter
acabar o aforamento, si forem a ponto de sido transcripto o titulo do usucapiente.
perigar o direito do senhorio directo.
DO CANCELLAMENTO DA TRANSCRIPÇÃO

DO USUCAPIÃO

Art. 704. A posse continua e não contestada da servidão, por espaço de deu ou vinte
annos, nos termos do art. 556, autoriza o
possuidor a inscreeel-a em seu nome no registro predial, servindo de titulo a sentença
que julgar consummado o usucapião.

O art. 717 só exige o consentimento do
credor hypjthecario p:ira se cancellar
a
servidão activa quando ella houve:1 sido
mencionada no titulo hypothecario.
Parece melhor o direito actual, que abran,;e na hypothe :a as servidões activas, embora não mencionadas na escriptura que a

constituo. Decreto n. 37<i, de 1890, art. 137 do adquirente, como depositário, locatário
ou noutra qualidade semelhante.
§ 1°.
Convém, pois, supprimir no art. 717 as
Pelos princípios do projecto a clausula
palavras c a servidão for mencionada no constituti deve sjr a declaração de que p
titulo hypothecario.
alienante passa a deter em nome do adquirente a cousa transferida (art. 493), ou de
DA INDEMNIZAÇÃO PAGA PELO CULPADO
que o primeiro considera mudada a qualidade de sua posse directa, reconhecendo a
Art. 754. O final deste artigo deve-se indirecta do segundo (art. 492).
completar, para que adquira a plenitude do
No caso de penhor agrícola, ou pecuária,
743, ficando assim :
como no de hypotheca, o devedor continua
O mesmo destino terão em caso análoga, a a possuir na mesma qualidade que dantes,
indemnização do seguro c o. que pagar o res- como senhor do objecto dado em garantia.
jicnsacel pelo damno.
Ninguém adquire posse nova indirecta.E' tão
Semelhantemente i-.e deve alterar o art. 767, absurdo admittir a posse do credor pignon. IV, cuja redacção é confusa.
raticio agrícola, ou do hypothecario, sobre
tal objecto, como a dos credores chirogra1>A COUSA EMPENHADA POR QUEM NÃO ERA
pharios sobre os haveres do credor, só porDONO
que estejam sujeitos ao pagamento das dividas. Não se dirá que o devedor conserva a
Ao art. 773 offerece o Dr. Augusto de posse de seus bens por effeito da clausula
Freitas um additivo considerando valido o constituli.
penhor, embora pertença a outrom o objecto dado em garantia, si o credor o recebeu
DO PENHOR PECUÁRIO
de boa f é e a cousa não foi perdida nem por
qualquer modo tirada, ao seu legitimo Art. 792, paragraplio único. Diz que a
dono.
substituição de que falia o artigo só vale
Coherente com o que escrevi c publicou o contra terceiros si constar da declaração
Diar'o do Congresso de 10 de junho, entendo addicional ao respectivo titulo.
que, para se salvar a unidade do systema,
Diga-se: depois de averbada no registro
não se deve introduzir em. prol do credor competente. O titulo fica em poder do credor,
pignoraticio um direito que se não adoptou não está sujeito ao exame dos terceiros que
cm relação ao adquirente de boa fé. Ou a conti-actarum sobre os animaes substituídos.
posse dos moveis a valer como titulo, com a
Art. 793. Em voz de titulo falle-se em
condição de haver boa fé" no adquirente e registro. Segundo o artigo os terceiros que
não se tratar do cousa furtada nem perdida, verificarem, pela transcripção, ter o penhor
ou devo se conservar o direito actual, quanto mais de dous annos, hão de ir ao credor
ao adquirente o quanto ao credor pignora- saber si no seu titulo está averbada alguma
oicio, que não ha razão para ser mais favo- prorogação !
recido .
Não teriam esse trabalho si a averbação
Não sou infenso ao additivo proposto, fosse no registro.
comtanto que ao principio que o inspira se
dó a necessária amplitude. Evitemos na lei
DA COMPREIIENSÃO DA HYPOTHECA
estas architecturas compositas.
Art. 816. Incluam-se as servidões activas.
DA CLAUSULA «CONSTITUTI»
Decreto n. 370, de 1890, art. 137 § 1°.
Art. 774. Declara que aposse do objecto
DA REMISSÃO DA HYPOTHECA
empenhado compete ao credor, salvo no
cãs.) do penhor agiicola ou pecuário, em
Art. 821, § 5.» Dispõe que a licitação não
quo os objectos continuam em poder do de- pôde exceder o quinto da avaliação. Mas que
vedor, por elTeito, diz o artigo, da clausula avaliação ?
constituti.
Do certo a feita pelo adquirente ao requeMas esta clausula vem aqui muito sem rer a notificação dos credores hypothecarios.
cabimento, pois no penhor agrícola não tom O art. 821, trasladado do art. "lO do decreto
o credor posse alguma sobre a cousa empa- n. 169 A, de 1890, d neste ponto esclarecido
nhada, nem directa, nem indirecta.
pelo art. 2(35 do decreto n. 370, do mesmo
Pelo direito actual dá-se o constituto pos- anno.
Entretanto, esta disposição pode ser mui
sessorio, ou clausula constituti, quando o que
alliôa uma cousa, conservando-a em sou damnosa aos credoras hypothecarios., mesmo
poder,passa, entretanto, a possuil-a em nome com a cautela do art. 820 § 1°, mandando
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que o adquirente proponha para a remissão,
no mínimo, o preço por que adquiriu o iramo vel.
Pedro hypothecou seu prédio a Paulo, em
garantia de 10, o depois vendou o mesmo
prédio a Sanclio por 5. Paulo, citado por
Sancho, oppõe-so ao preço da comprado requer a licitação do immnvel. Esta não po5
dera ir além de G (5-{—=5+1).
5
Sancho, preferido em igualdade do condições, resgata o seu prédio com essa quantia ; mas Paulo que desembolsou 10, recebendo apenas O é prejudicado em 4.
Nunca vi esta questão elucidada pelos
nossos juristas; mas si não ha no mecanismo
dos arts.857 a .270 do decreto n. 370, de 1800
alguma subtileza que me escapa, só por milagre, desde 1864 não recorreram os amidos
da fraude a uma legislação que a facilita.
Si a licitação não for limitada ao quinto da
a°aliação proposta pelo adquirente, Paulo
poderá offorecer 10 e, ou receberá essa qunatia de Sancho, ou ficará com o prédio que lhe
fora hypoihecado por P.xlro.
Não será o caso de supprimir o § 5° ?
DA REMISSÃO DAS HYPOTHECAS LEGAES

O proj ictn no § 6° do art. 8âl declara remível a hypothoca Ioga!, figurando pelas
pessoas a que pertencer as competentes, sogundo a legislação em vigor.
Antes de tudo qual ó essa legislação em
vigor, quanto ans representantes dos incapazes e d ;s pessoas moraos em um acto juridico-civil, como a remissão '-'
Ha de ser o próprio Código Civil. Artigo 1.814.
No caso da liypoíhcca legal, que compete
á fazenda publica, bastará que o Co.dgo
se refira, como faz no art. 848, aos que
pelo direito publico forem os seus competentes representantes. M.;s em se tratando da
mulher casada, do menor ou interdicto, a
representação é de direito civil, que actualmente a confere ao Ministério Publico. Portanto, a referencia ao direito em vigor nos
deixa no vago, no indeterminado, não resolve
cousa alguma.
O § 6° do art. 821 do projecto copiou a segunda parte do § 10 do art. 10 do decreto
n. 169 A, de 1890, quando devia ter reproduzido, mutatis mutandis, o art. 268 do
doe. n. 370 do mesmo anno.
Verificada a insuficiência do paragrapho,
•vejamos si a sua providencia é digna de se
conservar.

Dove-se permittir a remissão da hypotheca legal ?
No caso da hypotheca convencional o credor recebo todo ou parte do preço por quo
foi remido o immovel hypothecado ; no da
hypofheca legal do offendido também se concebe a possi l alidade da remissão, porque o
resarcimento do damno causado pelo delicto
constituo divida certa e exigível desde a
cundemnação do delinquente.
Mas, na hypothese do menor, por exemplo, remido o immovel hypothecado que o
tutor vendeu, que se fará do preço da remissão ?
Picará subrogado no immovel e depositado até que se empregiu; na compra de outro, ou se extinga a responsabilidade do tutor í O Código não o diz.
Será entregue ao menor ? Mas o seu direito não respeita a uma prestação actual,
versa apenas sobro uma restituição futura.
Será entregue ao seu representante, na
remissão que pela legislação de hoju õ o ministério publico ?
Não ó possível.
Será entregue ao tutor, ex-propriotario
do immoyol remido ? Nesse ca,so tem-se na
própria lei o meio de frustrar a garantia
por ella inventada, porque não haverá adquirente que não trate logo de remir os bens
adquiridos em taes circumstancias. Si depois disso se verificar a insolvência do tutor
alcançado, terá o menor por ultimo consolo
os bons intuitos do legislador.
Portanto, oparagrapho deverá ser:
Não è remível a hypolheca legal.
DA HYPOTHECA JUDICIAL

Art. 8,28. Trata das hypothecas chamadas
judieiaes pelas nossas leis hypothecarias e
judiciarias pelos seus regulamentos.
Conserva a redacção das referidas leis, redacção inadequada no Código Civil, que deve
consagrar directamente o direito e não declarar que mantém o admittido pela legislação anterior. Códigos não são conglomeratos ; são organismos que toem a sua forma
individual, embora assimilem os elementos
das outras leis.
Bastaria dizer:
Ao exequente assiste o direito de proseguir
na execução da sentença contra os adquirentes
dos bens do devedor condemnado, mas para se
oppor a terceiros, conforme valer, e sem importar preferencia, depende de inscripção £
•specialização,
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DA HYPOTHECA LEGAL

Art. 831. O n, II deve-so substituir pelo
do art. 942 do projecto primitivo.
Si não (5 pae, nem mãe, o ascendente ha
de estar entre os tutores ou curadores do
n. IV.
O n. III confere hypotheca legal aos filhos
sobre os immoveis do pae ou mãe que passar a segundas núpcias antes de fazer inventario do casal anterior.
Para que? Si os flllios são menores, toem a
hypotheca do n. II; si maiores, mas inc ipa
zes, a do n. IV, e si maiores e capazes, requeiram inventario e partilhas.
Si, porém, quer o projecto que no n. II só
se comprohen .am os ascendentes de avô
para cima o que a única hypotheca dos
filhos seja a do n. III, então siipprima-se o
n. II. supérfluo deante do n. IV.
DA INSCRnvÃO E ESPECIALIZAÇÃO DAS HYPOTHECAS LEGAES

O art. 834 diz que perdura a inscripção
da hypotheca emquanto subsiste a obrigação,
mas que se deve especializar de novo no fim
de 30 aunos.
Assim o projecto, que rejeita as hypothecas
geraes, conserva, entretanto, apocopada, a
providencia do art. 047 do projecto primitivo ! Sed,oporlet rerum cognoscere causas.
Pelo projecto primitivo, passados 30 annos,
não renovada a especialização, restabeleciase a hypotheca geral.
Pelo art. 834 do actual, nesse caso, a hypotheca perde a sua forra, deixa de valer
contra terceiros ex-vi do art. 832; pois não
vale achar-se inscripta, sem estar especia^
lizada.
Mas será conveniente, será possível sem o
invento de uma escripturação muito diversa
da hodierna, dissociar a inscripção da especialização, quando o titulo com que se requer a primeira é exactamente o julgamento
ila segunda ?
Si os immoveis forem os mesmos, bastará,
ú certo, averbar a nova sentença; mas si
forem outros torna-se necessário renovar
também a inscripção, embora se lhe conserve o mesmo numero de ordem.
A não sujeitar inteiramente o tempo da
hypotheca ao da obrigação garantida, melhor será a providencia do decreto n. 370,
de 1890, art. 215, mas não collocada no
art. 831, e sim na secção IV, depois do
art. 853.
Vom de molde notar aqui que o art. 159
do citado decreto é uma sobrevivência do
Vol. Ill

systema das hypothecas geraes, pois si o
art. 177 do regulamento n. 3.453, de 1865,
mandava julgar improcedente a especialização no caso de serem insuílicientes os immovois designados, era porque nossa hypothese ficava de pó a hypotheca geral inscripta. Art. 217.
No systema do decreto n. 370, em relação a todas as hypothecas legaes só se concebe a providencia do art. 100, que manda
reduzir a hypotheca aã valor do immovel
exisíente.
Também não ficará som raparo a critica
feita pelo Sr. Medeiros e Albuquerque ao
phraseado detonante de certos artigos dos
citados decretos ns. 169 A e 370, cuja redacção injustamente attribue ao Senador
Rny Barbosa.
Os artigos citados polo distincto oscriptor
passaram do articulado da lei e regulamento
de 1864 e 1865, pois a acção do illustre ministro do Governo Provisório se limitou a
abolir as hypothecas geraes. Para isso não
era mister retocar todo os artigos das leis,
hypothecarias.
DA INVENÇÃO

O art. eil.attribuindo aos Estados o preço
da cousa achada, si ninguém justificar dominio sobre ella no prazo de seis mezes,
pugna com o art. 74, n. II, que dá aos municípios os moveis a que não for achado senhorio corto.
DO CANCELLAMENTO DA TRANSCRIPCÃO
DO PENHOR

Art. 806. A primeira parto do artigo ó incompleta, porque o cancellamento da transcripção,em prol do devedor, não cabe só no
caso de ser quite pelo credor, mas sempre
que se extinga a obrigação garantida, ou
quando o credor, mantendo a obrigação, desiste da garantia pignoraticia.
O que se deve é reproduzir em relação ao
penhor agrícola, pecuário, ou de títulos de
bolsa, as providencias dos arts. 852 e 853
sobre extincção de hypothecas, ou então
fazer uma referencia a esses artigos.
O final do art. ô erróneo quanto aos que
adquirem por compra ou successão, pois não
teem por osse facto direito de cancellar a
transcripção do penhor não extincto. O caracter ao ónus real é mesmo prevalecer
contra os adquirentes, sn,lvo os que o forem
na excussão do objecto dado em garantia.
Talvez ficasse melhor o seguinte :
Ao cancellamento da transcripção applica-se
o disposto nos arts. 852 e 853.
ifl
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DA EXTINCÇÃO DO PENHOR

Transforme-se o art. 763 no seguinte :

A extincçcto parcial da divida não importa
No art. 807 n. VI falle-se tambom om exoneração correspondente da garantia, ainda
arrematação.
que esta comprehenda vários bens, salvo disposição expressa no titulo ou na quitação.
DA INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA

Art. 809. Vicioso particularis.no. Seja
mais amplo, mudo de lugar e comprehenda
todos os casos de exíincção parcial do dividas garantidas com penhor ou com outras
cguranças rcaes.

Desta arte, o que se poupa em numero
adquire-se, com usura, na capacidade dispositiva dos artigos.
E' como a queima do papel-moeda para
certos economistas.
Barra Mansa, 20 do outubro do 1902. —
Fernando Luiz Vieira Ferreira.

Do Sr. Fernando Luiz Vieira Ferreira
DAS OBRIGAÇÕES SOLIDARIAS

Logo depois do art. 898 colloque-se o
seguinte:
Art. A cousa julgada quanto a algum dos
creíores ou devedores solidários vale em relação aos outros, salvo aos interessados o direito de provarem a não existência da solidariedade .

Para medir o alcance deste additivo basta
consultar os civilistas francezes e italianos,
quando se occupam das obrigações solidarias.
Consulte-se espacialmenteLacoste, Dela chose
juffèe, ns. 590 a 619. Ver-se-ha que só divirjo delle e de outros onde e por que o systema do projecto diverge do francez, quanto
á extensão do mandato conferido aos credores solidários. Art. 901, S único, do pro1'ecto, comparado com o 1198 do cod. civ.
irancc-z.
DA SOLIDARIEDADE ACTIVA

Mas o fim do artigo é exactamente tolher
que na cobrança da divida se transfira a C e
D o mandato que tinha o de cujus B, para
representar A, o outro credor.
A quota pró rata que a cada herdeiro cabe
o direito de receber do devedor, ha de ser
tomada, não no credito em sua totalidade,
mas só na parte affereuto ao de cujus.
C e D só podem haver 5, cada um.
Comprehende-se: A podia depositar em B
a maior confiança, e nem siquer conhecer C e
D, dous refinados tratantes.
Não será mais seguro substituir o artigo
pelo seguinte?
Si fallecer um dos credores solidários, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito de c.ngir c receber a quota do credito que
corresponder ao seu quinhão hereditário na
parte afferente ao fallecido, salvo si a obrigação for indivisível.
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA

Art. 901 pr. Fique assim:

Art. 905. A devedores accreseente-se soliO pagamento feito a um dos credores solidá- darias, como se diz dos credores no art. b90.

rios e.':tingite inteiramente a divida; mas o
credir a quem se fi:er respinderâ aos outros
pela parto que lhes caiba.

1'aragraplio único. O mesmo e/feito, ete.
Art.1 904. Supprima-se. Além de ficar
melhoi incorporando-se ao principio cio 901,
esquecera-sa da novação no caso em que se
substituo o credor.
Art. 902. Eítatue que, íallecendo um dos
«redores solidários, cada herdeiro t e m o d i reito de recaber a quota, do credito correspondente ao seu quinhão hereditário.
A e B são credores solidários e o credito é
de 20. Fallece B deixando C e D por herdeiros abin testado.
Sendo o quinhão de C, como o de D, metade do asse hereditário, a quota do credito
correspondente a esse quinhão é 10.
Si cada herdeiro receber essa quantia, os
dous receberão a totalidade, 20; de modo
que, exoneradj o devedor, o credor A só haverá os 10 de sua parte no credito, exigindo
cinco de cada herdeiro.

DO PAGAMENTO FEITO AO INCAPAZ

A i t . 937. Supprima-se a palavra scientemente, que in-luz a se julgar valido o pagamento, embora não só dê o in rem -cersum, si
o devedor ignorar a incapacidade do credor.
O artigo, sem justificativa que o escuse,
discrepa dos princípios adoptados pelo projecto sobre nullidatles dos actos jurídicos,
que outra coiua imo é o pagamento.
Por esses princípios devia-se chegar aos
seguintes resultados:
Sciente ou insolentemente, em regra não
vale o pagamento feito ao incapaz. Arts. 149,
n. l, 151, n. I e 158.
Por excepção é valido: primeiro, si o menor
entre 14 e 21 aonos, inquerido pelo devedor,
dolosamente occultou a sua idade, ou si no
acto de receber o pagamento espontaneamente se declarou maior ; segundo, si o devedor provar que o pagamento reverteu em
beneficio do incapaz.
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Arg. dos arts. 159 e 161.
Nada lógica a preferencia, foi com muito
Melhor ainda seria eliminar-se o art. 937, acerto banida pelo art. 1254 do cod. civil
trambolho, inutilidade, mesmo que a lima italiano. Mas não é a primeira vez que ao
o accommode ao systema de que dissona.
projecto acontece tomar o erro em logar da
emenda.
DO OBJECTO DO PAGAMENTO
Devia ser:
O credor originário e o só em parte subroAri. 948. Supprima-se o §3°. Antes de
tudo, que é deposito regular ? Ha de ser o r/ado serão pagos, em concurso, na proporção
quo se não fizer nas condições do art. 1.280. de suas quotas na divida, si os bens do devedor
Deposito regular é pois o que não transfere não chegarem para saldal-u inteiramente.
Melhor, poróm, é supprimir o artigo, despara o depositário o domínio sobre a cousa
depositada.
necessário deante do 1559.
Mas é equitativa a disposição do § 3° ?
DOS CONTRACTOS
Depositei libras esterlinas que deviam serArt. 1085. Deve ser:
me restituídas identicamente. Baixando o
cambio, valorizando-se ellas, não lia razão de A acccitação fora do prazo ca- que contiver
equidade que permitia ao depositário que as addiçôcs, restricções ou modificações, impordepsndeu, sem direito, exonerar-se pagan- taríío nova proposta.
do-me o que o ouro valia por occasião do conComo está, parece que a acceitação fora do
tracto, quando valia pouco.
prazo não importa nova proposta, si não
A boa regulamentação do assumpto não contiver addições, nem restricções, nem
pôde crear na bypotliese regra diversa das modificações.
que só acham nos §§ l" e 2°.
DOS CONTRACTOS BILATERAES
As libras sem direito despendidas, dolosa,
Art. 1095. O contracto foi feito por esmais que culposamente consumidas, estão no
caso da cousa certa perdida por culpa do de- cripto particular: não poderá, ser o distracto
vedor a quem incumbia restituil-a. Além das por escriptura publica ? Dir-se-ha que sim,
perdas e damuos, cumpre-lhe entrar com o a fortiori.
Mas foi celebrado por escriptura publica,
equivalente. Ora o equivalente, sendo liquida a obrigação e não estando em mora o sem ter por objecto algum dos do art. 139 ;
credor, é o valor da cousa na época da resti- nem houve a clausula do art. 138.
tituição. Art 959; arg. doa arts. 1536 e 1537.
O distracto não poderá ter a forma do
Nunca o valor da época do contracto. Seria art. 140?
Contra o disposto no art. 140, em quantia
dar ao devedor uma faculdade exorbitante,
qual a de entregar a cousa desvalorizada ou superior a l :000$ vale a quitação dada verpagar o valor do tempo em que valia menos, balmente, para o effeito de poder provar-se
com testemunhas ?
quando se valorizasse depois do contracto.
Supprima-se o art. 1095. Bastam os princípios da parte geral quanto â forma dos
DO PAGAMENTO COM STJBROGAÇÃO
actos jurídicos e o que sobre a quitação
Art. 990. Supprima-se. E' uma irracional dispõem os arts. 940 a 046.
mutilação da lei anastasiana ; pois si o fim
A se conservar o artigo, deve mudar de
desta lei ó obstar ás cessões usurárias, a estructura:
conservar-se tal providencia, ha de alcançar
ATo distraclo obsarvar-se-ha a forma substantanto a subrogaçãolegal, corno a convencional. cial do contracto.
Si não deve manter-se quanto á ultima,
E isto mesmo estaria melhor como paramuito menos quanto à primeira. Nesta a graphodo art. 139.
própria lei patenteia ter o subrogado outro
DAS ARRUAS
interesse que não a mera especulação usurária, a qual pôde ser o único movei da subArts. 1097, 1098 e 1099. Aggregado malrogação convencional.
feito, confuso e incompleto.
Art. 991. E' o transumpto do art. 1252 A boa ordem ó a seguinte:
docod. civ. francez, cuja doutrina debalde Ao art. 1097 junte-se o §:
procuram justificar dizendo que o credor que
Considera-se arrependido o que der causa
cede parte do credito não deseja entretanto a se impossibilitar a prestação, ou a se rescinconcorrer com o cessionário em igualdade de dir o contracto.
condições. Não monta o argumento, porque
O final do art. 1098 seja:
o cessionário que paga só parte da divida
Não o sendo, restiluir-se-hão, quando o contambém não pretende adquirir um direito tracto se celebrar, ou, quanda se desfizer, terá
menos enérgico do que o remanescente.
logar o disposto no artigo antecedente.
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Supprima-se o art. 1099,que se esqueceu da
DA LOCArÃO DE SERVIÇOS
parte que, tendo recebido as arrhas, imposArt. 1228 (emendado). Os ns. I, ir, V e
sibilitou a prestação, ou deu cnusa á rescisão
do contracto. Esta lacuna se acha preenchid? VIII occupem os primeiros locares e os
no paragrapho que proponho para o art. 109" ns. III, iv, VI e VII 03 últimos"
Corrclativamoate sã emendem os §§ do
DA EVICÇÃO
íirt. 1239 *
Art. 1231. Os ns. I, III e V sejam os priArt. 1110. Não é razoável. Si o alienante
sabia do risco e delle não informou o adqui- meiros e os ns. 11, IV e VI os últimos.
rente, ha omissão dolosa e o caso se resolve
Km consequência modifiquem-se os §§ do
na restituição do preço com perdas e daranos.
Si não sabia, porque obrigai o a restituir
HA. EMPREITADA
preço, quando estipulou clausula expressa,
excluindo a garantia ?
Art. 12: >8. Estando, o que encommendou
Parece mais simples considerar o evicto a cousa, em mora de recebel-a,manda o artigo
que annuiu em semelhante clausula como que os riscos sejam supportados por igual
tendo assumido o risco da evicção.
pelas duas partes.
Para que esta gradação na responsabilidade _Não ó equitativo. O caso deve se resolver
do alienante, suppondo arbitrariamente que somente contra o que encommendou a obra,
só comprehende a parte uma clausula que como a respeito da compra e venda estatue o
em seus termos parece comprehender o todo ? § 2° do art. 1129, cabendo agora notar
Avassalla de corto a forçado exemplo.
que o principio contido nesse paragrapho ó
mais amplo do que parece, nem deve reDOS CONTRACTOS ALEATÓRIOS
ferir-se apenas ás cousas de que trata o s l".
Art. 11S3. Deve annullar-se o contracto, Convém mudar-lhe a redacção, de modo a
não só, parece-me, quando a parte quo abranger todas as hypothoses de mora por
aliena já sabia consummado o risco, mas parte do comprador. No caso do art, 1238
também quando a que adquire tinha noticia trata-se de uma verdadeira compra.
de já estar a cousa fora tle perigo. Num e
DO MUTUO
noutro caso falta a condição essencial ao con
tracto aleatório, a incerteza do resultado.
Arts. 1358 e 1259. Supprimam-se. Sem
Consummando-se o risco, quem perde é"ô conveniência alguma o art. 1258 oxtende
aquirente ; cessando, perde, o que alienou a aos menores o estatuído pelo senatusconsvlto
cousa arriscada, por menos do que alienaria macedoniano, quau.to aos empréstimos aos
filhos fàmilias. Nestes empréstimos sim, é que
si não fosse o risco.
no direito actual não sj podo reforçar pela
Portanto, o artigo ficaria:
(lança a obrigação natural de restituir a
.si provar que o outro contrahente não ignorava, quantia emprestada. Ord. IV, 50, 2.
conforme o caso, a cessação ou a consummação
Quanto aos empréstimos a menores swi
do risco, a que no contracto ainda se consijúris, sempre puderam ser validamente
derava exposta a cousa.
afiançados. Dig. XLVI, l, 25 ; Inst. de Gaio,
"II, 119.
DA CULPA CONTRACTUAL
Só em relação aos filhos famílias o inaArt. 1193. No locatário não se exige s o o leiloniano restringe a regra inserta no
cuidado que tem com o que ó seu, mas a di- irt. 1490.
ligencia de um bom pai de família. O locaMas si não ha utilidade era conservar a
tário responde pola culpa inabst:-acto,oa leve, irovidencia
do sematwaftnsvlto, quo connão só pela -:n concreto, ou grave.
ntitue uma legislação excepcional, muito
A mesma observação cabe aos arts. 1251, menos em amplial-o, porque os empréstimos
sobre o commodato, li6G, quando o deposito a filhos famílias não offerecem hoje os mesfçr remunerado, 1300, quando o mandatário mos perigos que outr'ora. Si pelo projecto
tiver algum interesse no mandato, e 133;; ió menores são filhos famílias e a menori(primeiras palavras) sobre gestão de ne- lade annulla a obrigação, desnecessário se
gócios
;orna o macedoniano, que appareceu justamente porque valiam os contractos
DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO
brados pelos filhos famílias. Fil-us famílias
Art. 1212. Supprima-se. Não adcanta 'anquam patt-r fàmilias obligatnr.
Na estreiteza, do art. 1209 não cabem os
cousa alguma ao disposto nos arts. 1193 e
innumeros casos em que o mutuo pode apro. 1194, sobre locação de cousas em geral.
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veitar ao menor, achando-so todos previstos
na generalidade do art. 161.
Portanto impõo-se a suppressão doa arts.
1258 e 1259, e como consequência devem
eliminar se o paragrapho único do art. 1490
e o flnal do art. 1504 — salvo, etc.

voca Io ! Basta que o dono do provocador
com direito o tivesse em logar de onde o
dono do provocado devesse conservar o seu
afastado. O Corpvs Júris deve ser lido todas
as manhãs, mas não para o romanista galvanizar archaismos.

DA RENUNCIA Á. SOCIEDADE

DAS OI3RIOAÇÕES RESULTANTES DE ACTOS
ILLICITOS

At t. 13~4. E' preciso harmonizai-o com
os arts. 1404 e 1405. O primeiro só admitto
a renuncia mediante aviso com dois nvzes
de antecedoncia ao termo do anno social ; os
últimos não cogitam desse anno e só exigem
tal antecedência quando possível.
Ou ha de o art. 1374 limitar-se a uma referencia aos arts. 1404 e 1405, quanto á
opportunidade da ronuncia, ou o art. 1404
é que ha de referir-se á exigência do art.
1374.

Art. 1527. Para que não fiquem as victimas do crime expostas ás incertas, incongruentes e diariamente escandalosas decisões
do jury, bem podia terminar o a r t . :
... quando estas questões se acharem decididas
no crime por juizes ou tribunaes de direito_
Aqui os julgamentos contradictorios são
menos perniciosos do que o ri.iror da lógica
trancando as portas de uma justiça reparadora.

DA PARCERIA AGRÍCOLA

DA HERANÇA JACENTE

Art. 1415. Verdadeiro ónus roal sem reArt. 1595. O n. II está mal formulado,
gistro. Nem sempre os direitos do adqui- porque será jacente a herança mesmo que
rente hão de compensar as obrigações em haja cônjuge, ou collateral notoriamente
que ficará involuntariamente subrogado.
conhecido, desde que também a renunciem.
Talvez fique melhor:
DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA
Art. 1425. Apoiado. Defunto não pôde
ser credor do renda. Convém substituir esse
artigo, por mais sábio que seja, pela segunda
parte do art. 1551 do projecto primitivo, á
qual se dará, como paragrapho, o art. 1554
- do mesmo projecto.
DOS TÍTULOS AO PORTAD3R

Art. 1510. Supprima-se-lhe o fiml —
salvo, etc.: primeiro, porque purece que no
caso de nullidade o emissor, ou subscriptor,
é obrigado a pagar, embora não se apresente o titulo; sogundo, porque da nullidade
já tratou o art. 1509.
DA CULPA EXTRA-CONTRACTUAL

Art. 1520. Supprima-se-lhe o n. II. Bastam
os restantes. Nem é com ojuizo dos animaes
que se ha da ter o critério da responsabilidade dos homens. A opinião de Quinto
Mucio referida no fr. l, § II, do Dig.: si quadrupes pauperiem fecisse dicatw (IX, 2), ó
digna de figurar ao lado do prisco direito de
dar á noxa o animal damninho, eximindo-se
p dono pouco vigilante a indemnizar prejuízos superiores ao valor do bruto, a não
ser que ao prejudicado se concedesse a acção
aquiliana útil, não noxal, mas in solidum, ou
pelo menos uma acção in factum, com o
mesmo caracter.
Em quantas hypotheses não deve caber a
responsabilidade ao dono do animal pro-

II. Si os que deixar renunciarem a herança.

Art. 1596. N. III. Di/,endo-se: em qualquer
dos casos, parece que basta verificar-se a
hypothese isolada do n. I, ou a do n. I I . Mas
não é: faz se necessário que concorram essas
hypotheses.
Si o íallecido não deixar cônjuge, nem
herdeiros, descendentes, ascendentes, ou collateraes, mas o nomeado acceitar a herança,
esta não será jacente. Ainda não o será,
ixistindo os primeiros, embora o ultimo não
ixista, ou não acceite a herança. Mas não
basta que sobreviva herdeiro legitimo, cônjuge ou outro successivel, para quo se não
julgue jacente: é mister que não renuncie a
herança.
A mesma inexactidão se nota no n. IV.
Podia ser o art.:
Hnvendo testamento, observar-se-ha o arligo
antecedente, quando o herdeiro instituiria não

existir, ou não acceitar a herança, nem houver
'estamenteiro nomeado, ou o nomeado não
•xistir, ou não acceitar a lestamentaria.
DA CAPACIDADE PARA FAZER TESTAMENTO

Art. 1031. Não podem testar os homens melores de dezeseis annos. E' como deve ficar
i artigo, pois as incapacidades dcs ns. II a IV
i a da mulher menor de quatorze annos são
uperfluas deante do art. 5°. A parte geral
do código serve exactamente para alliviar as
disposições da especial.
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PÁS TESTEMUNHAS TESTAMENTARIAS

Art. 1657. Os ns. IV, V, VI e VII ficarão
melhor reduzidos aos dous seguintes:
IV. O herdeiro instituído e o lei/alario.
V. O cônjuge, o descendente, o ascendente

e o collalend em segundo grào do instituído
ou do legalni io, por consagainidade, ou affinirlade.

Paliar em filho sob o pátrio poder, como o
n. IV, em paeou mãe sob cnjo poder estiver,
como o n. V, em irmãos sob o mesmo poder,
como o n. VI, admittindo para testemunhas
os parentes próximos que não forem ligados
pela pi'tria poteslas, é reproduzir no direito
actual as idóas da família romana, transformada pela evolução na família natural,
que se constituo, não pela sujeição ao mesmo
poder, mas pelo sangue, pelo parentesco ou
vinculo cognatHo.
O direito justinianeu o o das Ordenações
sobre testamunhas testamentarias conserva
os vestígios do quiritario quanto á mancipação do património.
A maitcipatio só passava como acto jurídico
entre o testa dor e o emptor família', que era
o herdeiro no direito archaico. Is, qui familiam te^tatoris mancipio occ-piebvt, loco heredis erat ; itaque reprobatum est in ca ré
domcsticum teslimonium. Gaio, Inst., III, 105.
Por tal se entendia o de pessoa ligada ao
testador ou ao emptor pelo elo do um pátrio
pader não extincto.
Quando mus tarde o emptor fam-ilirr S9
distinguiu do herdeiro, sendo este o favorecido pelo aeto em que figurava aquelle por
formalidade, adhibitus testamenti ordinandi
grafia, a principio o próprio herdeiro, e o
legatário sempre, puderam ser testimunhas
do testamento, ut ipse quoqv.e heres et ler/atarius jure adhibeaníw. Ibid. 108.
Mas já nos tempos de O.iio

se reprovava

semelhante pratica relativamente ao herdeiro, sed tamen, quod ad heredern pertinet,
quique i i i e j t t s poteslate esl, cnjusq<<e in p-itestale erit, minime hoc jure uti dehamus. Ibid.

E' o que passou para o direito do Justiniano, que herdámos nas Ordenações do
Reino, sem se attender a que o interesse do
legatário pôde S3r maior do que o do herdeiro e a quo o domeslicum teslimonium não
é para se excluir só com o critério da potestas, e sim principalmente pela natural suspeição dos parentes do interessado.
O n. VII ainda permitte ao legatário ser
testimunha no auto de approvação do testamento cerrado e assim deixa em meio caminho a evolução attestada pelas fontes.
Mas si não ha inconveniência em tal permissão, merecia a mesma faculdade o herdeiro escripto. A excepção, porém, não se
justifica. Dizendo-se que o legatário ignora

o que ostá occulto no testamento mystico,
suppõe-se que o acto é verdadeiro. Mas não
está em questão o conhecimento do conteúdo.
Quando a lei requer para o acto um mínimo de testimunhas, o que quer é impossibilitar as falsificações. Ora ao pseudo-legatariomaisdifflcil será encontrar cinco pessoas
que se prestem a figurar em um documento
falso, do que arranjar somente quatro comparsas. Demais, todas as testimunhas po-lem
ser legatários, ficando sem outro adminiculo
a fé publica do tabellião.
Portanto, si o legatário não deve ser testimunha em testamento aterto, não deve
também sel-o no cerrado. A distincção 6
inadmissível.
Etn consequência supprima-se o final do
n. II do art. 17v!õ — salvo, etc.
DAS

DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS

Art. 1672. Sobrevivência da regra—Nemo
pró parte testatus et pró parte intcstatus decedere potest. Para que ?
DOS LEGADOS

Art. 1692. A segunda parte é inteiramente
i n ú t i l . Si a divida é posterior ao legado, não
se ha de crer que o testador com a deixa
quizesse pagar um debito não existente.
DA CADUCIDADE DOS LEGADOS

Art. 1713. Ao n. V d'?ve-se accrescentar:
... ou pendendo a condição do legado.
DO DIREITO DE ACCRESCER

Arts. 1715 e 1716. O direito de accrescer
entre os herdeiros testamentarios não se deve
dar só quando instituídos pela mesma disposição, ré et verbis. Si toda a herança, ou
toda a porção disponível, foi deixada aos
herdeiros escriptos, embora em disposições
distinctas, ó de presumir que o tostador não
tenha querido que a parte ilo que faltar
passe aos legítimos, preteridos, mas aos outros instituídos, conjunctos ré tantum.
Si em alguma disposição, porém, forem
nomeados conjunctamente vários herdeiros,
estes formarão um grupo e faltando um delles terá logar o accrescimo, não em favor de
todos os outros testamentarios, mas só em
prol dos agrupados.
Nem a distribuição dos quinhões deve imp3dir o accreícimo sem manifesta vontade do
testador. Com a simples determinação das
quotas hereditárias, o que quer o testador é
que um herdeiro oscripto seja tanto, mais
ou menos aquinhoado do que outro ; não se
infere dahi que sua intenção seja deixar aos
legítimos a parte do que vier a faltar. Pelo
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contrario, perdura a mesma presumpção de
vontade, em que se baseia o accrescimo. Mas
a parte do instituído quo não herda convém
accrescer ern beneficio dos outros herdeiros
escriptos, proporcionalmente aos quinhões
respectivos.
Kste ó o direito romano, digno de ser imitado em sua lógica impeecavel. Ou então
acabo-se com o accrescimo, como sem bons
fundamentos queria Mello Freire, I n f t . júris
civ. lusit. Ill, 7, .23.
Eu reduziria os arts. 1715 e 1716 ao seguinte :
Verificar-se-ha o direito de n.ccrescer entre
os herdeiros instituídos, quando o testador
não dispuser o contrario.
§ 1." Si pela mesma disposição forem
alguns herdeiros conjuncto.mentc chamados à
herança, o direito de accrescer terá logar
entre os co,ijunctos.
§ 2." Aos legatários competirá também...
§ 3." O accrescimo dividir-se-ha proporcionalmente aos quinhões aur/mentados.
DA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS

Art. 1759. Que artigo ! Restaure-se o
1914 do projecto primitivo, menos a parte
final— e salva a legitima... Si não resalvar,
reduza-se a disposição testamentaria & porção
disponível.

DA PARTILHA

Art. 1787. Supprima-se o final — n a/irn;imento da maioria dos herdeiros. Esta novidade dissona das repras do art. 1583 sober
a escolha do inventariante.ou uma, cousa ou
outra: ou lei e juiz sempre, ou a maioria dos
herdeiros em todos os casos. Ora isto, ora
aquillo, é que não convém ; si isto é melhor
do que aquillo, aquillo não pôde ser melhor
do que isto. Melhor é não inventar povidades que nenhum melhoramento contêm.
Não ouçamos depois : Vá na geus, aptior
novandte qiw.m gerendce rei !'•
DAS

COLLAÇÕES

Art. 1804. A regra não se deve contrahir
ao caso do herdeiro que traz bens b, collação.
Era melhor não bolir com o art. 1954 de
projecto primitivo.
DA NULLIDADB DA. PARTILHA

Art. 1813. Supprima-se. E' desnecessário,
porque já se sabe que partilha ó acto junidico, e é inexacto, porque a partilha ainda
é annullavel por omissão de formalidades
proeessuaes.
Barra Mansa, 2 de dezembro de 1902.—
Fernando Luiz Vieira Ferreira.

Do Sr. Braz Florentino Henriques de Souza
(SOJ)RE O PROJECTO DE CODIOO CIVIL DO SR. T E I X E I R A DE FREITAS)

Enviado ó, Commissão Especial pelo Sr. Deputado Celso de Souza.
A' imiíação de alguns escriptores allemãos,
tratadistas do Direito Romano da nova es3ola, consagra o Projecto de Código Civil
am Titulo Preliminar â consideração do
logar o do tempo, como elementos divarsos
que podem influir nas relações de direito.
A importância do titulo pode que sobr.)
ollo nos demoremos um pouco, e que façamos
mesmo preceder ao seu exame algumas considerações p 'oliminaros, que nos servirão
como do critério na apreciação de seus artigos, assim como do outros mais de todo o
Projecto.
Primeiramente importa confessar que o
systoma de imitação das obras didácticas e
livros doutrinaes de direito poLs códigos de
leis, destinados a regular as relações privadas dos cidadãos, systema seguido por vários
códigos modernos, longe de ter sido cons:derado como feliz ou vantajoso, tem pelo contrario incorrido mais ou menos na censura
geral dos jurisconsultos; e fora para nós
uma boa fortuna que a esta sorte pu.lesse
inteiramente escapar o Titulo Preliminar do
nosso Projecto, obra todo el!c do um profundo
estudo o vigoroso talento, como folgamos de
reconhecer em S3U illustrado autor.
Assim, poder-se-hia antes de tudo sustentar, com um distincto jurisconsulto francez,
que fora mais congruente deixar a unri, lei
espacial a tarefa de regular os limites locaes
e temporários de todas as outras leis ao
mosmo tempo, asíumpto que, reunido ao da
época em que ellas se devem reputar publicadas e executorias, daria por certo uma boa
lei regulamentar até hoje reclamada pala
nossa Constituição.
« Ainda quando o Código Civil (diz a este
respeito Blondeau) encerrasse a universalidade do direito privado, não se deveriam
excluir delle certasdisposições que regulam...
a época em que as leis S3 tornam oxecutorias.a extensão do seu poder quer em relação
ás pessoas, quer em relação ao tempo, quer
cm relação aos lognres f »
Sem .insistir, porém, neste ponto de criticas
que não deixa de ser interessante ; e concedendo qua no mosmo Código Civil se possam
marcar, sem inconveniente, os limites loVol. III

cães o temporários das leis que o compõem
e estabelecer assim, conforme o voto do J.
Bonthan, pontos fixos, destinados a amarrar
os indivíduos nos dons oceanos do espaço e do
tempo, como procura, fazer o nosso Projecto,
passaremos a outra ordem de idéas, que mais
nos approximem da justa apreciação quo
pudom SL'ii! diflorentes artigos.
Isto posto, temos como máxima incontoitavol que as leis civis, sendo destinadas a
dar a cada ci ladão a certeza o a segurança
dos seus direitos e obrigações, não se compadeçam, oiii abono da verdade, com a inserção
dessas thesos c princípios goraos do direito,
mais ou menos vagos e indeterminados, que
constituem o fundo das obras didácticas ou
doutrinarias. Elliis só ivclamam e só comportam p .ir via de regra as fórmulas positivas e concisas do preceito e da prohibição,
donde veiu o celebra aphorismo de Moiest i n o : «Legis virtus ha'c est, imperare, vctare,
permittere, punire.» (L. 7a Dig. da legibus.)
Mumbro do magistério, e qua-ú exclusivamente dedicado ao ensino, estamos certamente longe de querer com semelhante reflexão tirar á escola a legitima influencia
que lhe compete, para fazer com isto um
novo holocausto aos zelos do Foro.
Nau diremos, portanto, com um jurisconsulto poríuguez, que o doutrinar é heterogéneo ao mandar, assim como a doutrina ao
preceito. Porque, «si urna cousa (como diz
C. da Costa) obra sobre o entendimento
illustrando-o, e outra sobre a vontade dirigindo-a», não 6 isto por certo uma razão
para que SB excluam absolutamente como
repugnantes, senão para que se auxiliem e
se combinem nas devidas proporções, na
medida das necessidades de uma justa e fiel
applicação.
Como poderá a vontade obrar rectamente,
si não for esclarecida pplas luzes do entendimento ? Como poderá dirigir-so recta via ao
fim querido pelo legislador, si o não conhecer
claramente ?
Mas, si não pertencemos á escola dos práticos, que cegamente quereriam excluir to Aã
a doutrina e toda a sciencia dos co.ligos, não
podemos, todavia, do mofino modo quo Bon17
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than, ver com satisfação ao legislador querer
ganhar tropháos sobre o jurisconsulto, e
converter em instrumento .-'e combato sciontiflco o sccptro da soberania que sustenta
i!iii suas ma 03.
Não admittimos, pois, na-i leis nenliuma
disposição, nenliuma máxima, nenhum principio, nenliuma definição, etc, de que não
possa decorrer alguma utilidade pratica
apreciável, ou quo (em outros termos) só não
pussa considerai- como um complem ,'iito
necessário da disposição propriamente legislativa, e que seguramente não conduza á fiel
execução da voniade soberana do legislador.
Tudo que não for isaj, por mais symetrico
c, .iodnctor que haja de parecer, só servirá
para avolumar os códigos, obscurecer o sanctuario das leis, enredar espíritos em um
iabyrintho, deixar ensanchas ás argucias da
chicana, tornar emftm precários os direitos,
frustaneas ou .irrisórias (em presença das
interpretações soptiisticai) as mais terminantes o as mais bem formuladas vontades
do legislador. Pluct super omnes laquios.
Titulo
Ora, examinando á luz deste critério, e
oom a devida imparcialidade, o Titulo Pré
liminar do nosso Projecto de Código, .parecenos quo ello não pôde subtrahii>so á sorte
que hão tido todos os outros artefactos do
mesmo género.

ART. l 9
Sob a epigraphe um tanto obscura, c dirse-hia quasi enigmática— Do Logar e do
Tempo — começa o Projecto por declarar no
urt. l°que : « As leis do Código não serão
applicadas fora de seus limites locaes, e nem
com e/feito retroactivo. »
Mas primeiramente, porque não juntar
áquolla opigraphe mais duas ou três palavras, afim de osclarecel-a, tirando-lhe esse
aspecto de assustadora obscuridade proveniente do
seu laconismo ? Por que não addicionai 1 por exemplo as palavras — logar e
tempo— o, expressão— em referencia aos direitos e obrigações — , seguindo ainda nisto os
jurisconsultos da nova escola allemã, de que
falia lilondeau, e cuja critica faz, segundo já
vimos ? Porque não dizer mesmo— Do Ioga Le do tempo nas relaçJes civis—, conforme
propõe o nosso distincto collega, iHuétrado
membro desta Commissão, o Sr. Dr. Ribas ?
A objecção com que a esta emenda se
oppõe o douto redactor do Projecto, ponderando que a expressão — relações civis — fora
por ollo empregada no art. 870, e secç. 3a do
liv. 2° do seu Esboço, em sentido especial da
contraposição as — relações de família — ; essa

objecção, diremos, não nos pároco insupera
vel, ou tio natureza tal que nos demova de; •
acceitar a addição proposta.
Primeiramente rosta ainda á Commissão
revisora o apreciar a justeza e conveniência
quo possa haver no empi-eg.j da referida exp/essão—relações civis—cm. contraposição ás
—relações de família—, como si estas também não fossem—relações civis.
Em segundo legar, nenhum obsíaculo serio
ha, que se opponha (por via do regra) ao
emprego do uma mo ma palavra ou expressão em rlous sentidos diferentes, um lato,
outro extricto; sondo que de facto nada ha
também mais usual, quer no-i livros da sciencia, quer nos códigos dos differontes povos,
a começar polo dos romanos, nossos mestres em legislação, e particularmente em
rigor lógico.
Finalmente, si a objecção fosse procedente
levar-nos-hia até a riscar do froiitespicio do
código a qualificação de— Civil—, visto como
tem entrada em seu espaçoso âmbito as relações de família, quo no projecto se não
denominam—relações civis.
Passando a encarar o art. 1° em seu contexto, vê-se que elle encerra duas partes distinctas, posto que ligadas pelo vinculo do
uma analogia realmente incontestável, e reconhecida pelos mais abalizados jurisconsultos .
Na primeira, _considera-se o effoito das leis
civis com relação ao logar ; na segunda considera-sc esse mesmo efleito com relai;
tempo ; e desde logo procuram-se estabelecer
os dous grandes princípios reguladores dos
conllictos das leis debaixo de qualquer das
relações indicadas.
Mbtiiv.imente « a luta, a rivalidade entre
duas leis diferentes, que se disputam o império sobre as mesmas possoas ou sobre asmesmas cousas» pôde apreseníar-so « debaixo da relação do logar, entro duas leis de
diversos paizos, entra as leis nackmaes e ag
leis estrangeiras ; debaixo da relação dotempo entre duas leis do mesmo paiz, uma
antiga e outra nova.» (Demolombe.)
E como, desde então, deixar os juizes sem
regras de conducta a semelhantes respeitos,
sem meios legaes de decidir taes conflictos,
pronunciando-se de preferencia o com segurança pela applicação desta ou daquella lei ?
Ha, pois, aqui uma grave necessidade a que
se deve provê: 1 .
Emquanlo, porém, vejo na segunda parte
do art. 1° um principio de legislação, uma
grande regra do direito transitório de um
certo valor pratico, regra j i conhecida, por
achar-se desde muito consagrada na Lei
fundamental do Estado (Const. art. 179, § 3°),.
e da qual todavia não tenta o Projecto descer
ás apnlicaçõos ou coroll irios mais nocos—
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darios ; não posso polo contrario descobrii
« Do estylo do escriptor ao estylo do lena primeira parto do mesmo artigo sinão gislador, ha i\ espessura da taboa 'de bronze,
uma synthoso das mais abstractas, e por isso que supporta a sociedade, seu futuro e sua
mesmo mais obscuras da sciencia, um prin- fortuna... Basta que se possa ler uma discipio que, por sua natureza, por sua extrema posição legislativa, bill, lei, carta ou degeneralidade, e pelo que tom de indetermi- creto, mettel-a na algibeira, segundo a orinado, jamais poderia ser convertido, com ginal expressão do Thomaz Payne, ver em
vantagem, em preceito legislativo, em regra uma palavra quo olla existe escripta ou
positiva do direito internacional privado, gravada, para que ella seja, e seja lei, lei
capaz de guiai- os ju.zes na applicação das conhecida, o comprehpndida ? Entre ver e
leis do novo Código, na decisão dos conílicto;, saber não ha a intelligencia ? A lei não ê
que entra cilas e as leis estrangeiras se somente foita para os olhos ; o espirito para
possam dar,
a!lirmal-a e respoital-a, devo compreuenSabemos quanto ó difflcii, e talvez m>'smo del-a ; oscrevol-a não é nada ; é preciso esarbitrário até um corto ponto, o discri- crevel-a bem, escrovel-a de uma maneira
minar, ' ara o fim da codificação, quans os intellegível, porque seu poder depende da
principio: quo SB podom ou não inserir nos forma positiva que deve manifestar-lhe a reacódigos como regras gurao.i do direito susce- lidade.» (G. Roussot.)
lia mesmo nessa primeira parte do art. l"
ptíveis de um valor pratico ; mas isto não
obsta a que se reconheça, como do facto o do Projecto um não sei que de equivoco o
tom reconhecido insi-nes jurisconsultos, quo do fallaz, que mais próprio parece para des« ha sempro om um certo numero deJlos al- viar os espíritos da sua verdadeira compreguma cousa de tão variável e tão incerto hon-ão, do que para conduzil-os á intelli(conforme sua natureza e sua generalidade) gencia e fiel applicação do sentido que
que se não poderiam converter em regras do realmente encerra.
Assim que debalde afiança o illustrado
direito positivo ».
redactor, em seu já citado commentario, que,
Ora, o principio que envolve a primeira exprimindo-se por tal forma, não teve cerparte do nosso artigo, parece nos, como já tamente em vista legislar para paizes esdissemos, justamente neste caso. O .[Ilus- trangeiros, ou ordenar que autoridades estrado autor do projecto o confessa em bons trangeiras appliquem ou não as leis do
termos, dizendo no commentario ao seu os Código; mas estatuir apenas que as suas
boço, que ellc é — o complexo das doutrinas «le-:$ devem somente ser applicadas pelas auá priori sobre a matéria —; e Von de Sa- toridades do pais ás pessoas, cousas, factos e
vigny, um dos mais celebrei propagadores direitos que no território do pai: tiverem sua
dessa» doutrinas, e fonte quasi exclusiva do sede».
nosso titulo preliminar, não é menos signiAs palavras do^ artigo resistem á explificativo, quando, ao fallar dos—limites locaes cação ou traducção dada; e como que fa— do império das regras do direito, e do- talmente desviam as indiligencias do seu
— limites temporários—desse império, con- verdadeiro sentido, encaminhando-as ao quo
fessa (á pag. 9») que a segunda destas ex- prima fade, ainda que enganosamente ofepressões é clara por si mesma, mas que, a recem .
primeira não poderia ser justificada sinão
A prova deste asserto temol-a nas diversas
no decurso da investigação a que sobro este maneiras por quo foi encarado e apreciado o
assumpto ia entregar-se ; isto é, mediante art. 1° por quasi todos os iilustrados memas explicações e desenvolvimento contidos bros da Commissão, que nos precederam, a
nas 355 paginas í.ao pivci.sas quanto suc- começar pelo autor do relatório sobre todo o
culentas, de que se compõe o 1° cap. do Titulo Preliminar.o Sr. Dr. Caetano Alberto,
8° vol. de seu famoso Tratado de Direito certamente um dos mais provectos advoRomano.
gados do foro desta Corte.
E como reduzir á formula legislativa,
Assim, emquanto o douto relator, concomo erigir em artigo de lei uma synthese vindo na falta de clareza da primeira parte
concebida em termos taes, uma synthose do art. 1° uá todavia suficientemente a encuja substancia acha-se prosisamente envol- tender, que nella se contém a prohibição de
vida no vago ou na obscuridade daquollas quo «as leis do Código Brazileiro sejam
expressões — limites locaes ? Poderá jamais applicadas em qualquer paiz estrangeiro» ;
semelhante artigo constituir o que se tem cousa que em sua opinião—nã-> se pôde comchamado um principio director de legislação prehender—; emquanto o illustrado membro
(Rosai), um principio pratico, capaz de es- desta Commissão, o Sr. conselheiro Mareeiclarecer o guiar os juizes om sua mesma ap- lino do Brito, entende, e tem como «obvio
plicação aos casos particulares occurrentos e que os limites locaes de que falia o artigo
são os do Império, e comprehendidos no seu
porventura imprevistos ?
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território, onde as nossas leis só podom ser Luís, e não menos illustre autor do Tratado
obrigatórias e executadas», sendo o único de Legislação Civil e Penal.
principio verdideiro e adopt-ivel, conforme
o seu pensar, que as leis estrangeiras nunca
ART. 2°
tenham applicação sinão quando o Código
expressamente o pcrmittir ; emquanto o il
Mas não ó tudo. Uesde que se approximam
lustrado membro, o Sr. desembargador Fi as duas primeiras partes do art. 1° e do
gueira de Mello, não doduz mesmo de todo art. 2" do Projecto, reconhece-se que uma
o Titulo Preliminar (quanto mais da pri delias torna-* inútil, e qua a sua coexistência
rneira parte do art. 1°) sinao o brocardo ju- no Código só poderá d:>,r logar a duvidas e
rídico—locus ref/it actum ; cmquanto assim questões embaraçosas.
e tão di ersamontc opinam s ,bre o mesmo
Si as leis do Código não devera sor appliartigo tão conspícuos e tão caracterizado; cadas fará dos seus limites locaes, no que
ornamentos do nosso foro c da nossa magis concordamos quanto ã substancia das idéas ;
tratura superior, o nosso distincto e illus- e si esta regra legislativa, tal como se acha
trado collega, o Sr. Ur. Ribas, vindo depois formulada, é capaz de ser comprohendida o
com a sua -opinião, e notando justamente applicada pelos juizes cm todas as hypoessas tão graves divergências, não hesita em th O3es possível 3, como s?,m duvida, o entenpronunciar-se por sua vez em um sentido deu o illustrado redactor, para qua declarar
diverso; e tant-o pelo que diz, como pelas ulteriormente o legislador, que es limites
emendas que propõe, pareço attribuir ao locaos da applicação das suas leis vão por
art. 1° em sua primeira parte um sentido olle mesmo designados 1 E vico-versa, si os
muito differente, e um alcance muito mais limites locaes da applicação das leis do Cóvasto do que aquelles que lhe foram attri digo vão nellas designados, para que a declabuídos pelos anteriores e illustrados proopi ração tão genérica, tão abstracta o confusa—
nantes.
de que essas leis não serão applicadas fora
E' que effoítivamente a synthese que en- dos seus limites loraes ?
volvem aquellas palavras—limil-s locacs—
Não dará esta rAiplicc disposição logar a
não pôde ser mais abstracta, e quando muito quostionar-se por saber si as applica<;õos
própria tão somente de um tratado scien- que o legislador mesmo fez do seu principio
tificj, tão substancial e completo como o de geral exhauriram o assumpto e limitaram a
Savigny, cujas explicações e desenvolvi- intelligencia dos juizes;—ou si,pelo contrario,
mentos conseguirão afinal prevenir os des- não sendo exhaiisíivas, deixaram-lhes a livios das intelligencias. E' uma dessas syn- berdade do fazer nitras applicaçõos mais do
ílieses atrevidas (permitta-se-nos dizel-o) que mesmo pr.ncipio,conforme as hypotheses e os
pôde brilhar aos olhos devastadores da águia, casos occurrentes?
que adeja nas altas regiões da sciencia esSem duvida não está, o legislador inhibido
peculativa ; mas que, em nossa humilde opi- de c jtabjlccor princípios ou roeras goraes, o
nião, não pôde por certo, brilhar aos olhos de descei' el!e mesmo a algumas do suas
da generalidade ou do commum dos homens, •ons jquencias ou applicaçõe.í. E' esto o pronem por conseguinte constituir o primeiro cesso legislativo mais coinmummente emartigo de um Código Civil.
pregado nos Códigos das nações civilizadas, e
« E' essencial, diz muito bem Montesquicu, jue uma sã thoori-i da co,lific:tção o redacção
que as palavras das leis despertem em loilos das leis não podirá por c:irto condemnar.
os homens n_s mesmas teíeas... Não convôm
Mas, para que a razão approvo um semeque se empreguem expressões vagas — As iha 'te modo t:.e procader, ô mister não só
leis não devem sor subtis : cilas são feitas que o principio geral director (como já, dispara as p.assoas de medíocre entendimento ; semos acima) seja bom posto o claramento
não são uma arte de lógica, mas a razão exprimido, mas também, como agora imsimples de um pão de família.»
porta dizer, que não desça o legislador as
« Que a lei seja clara (diz a seu turno J. consequências mais claras e indubitáveis dos
Benthan) ; isto é, que faça nascer no espi- princípios consagrados, sinão ás mais diílirito uma idéa, que represente exactamente cois nu duvidos s. Do contrario, confundira vontade do legislador.»
se-ha o papol do legislador com o do jurisEis ahi uma das qualidades, uma das per- consulto c do magistrado, sem que só saiba
feições essenciaes das leis, que o art. 1° do mais onde termina um e onde d jve começar
projecto em sua primeira parte não pôde li- o outro; cahir-se-ha nos dous extremos opsongear-se do haver attingido, em face das Mstos - da escola histórica (dos e>- ditos) ou
provas exhibidas ; e <5 força conceder algum da escola philosophica (dos metaphysicos), e
yalor a um preceito de codificação, que nos é correr-se-hão, segundo as hypotheses, os inigualmente recommendado, quasi nos mesmos convenientes e os perigos dessas duas estermos, pelo illustro autor do Espirito das :olas separadas, os inconvenientes e os po-

CODIGO CIVIL BRAZILEIRO

133

rigos da invasão do dominio do juiz polo le- todas as minudencias de facto, é evitar os
princípios inteiramente geraes, abstractos e
gislador o v^ce-versa.
vagos, incapazes de offerecer aos juizes uma
Finalmen
e,
é
sobretudo
necessário
que
legislado!1, polo emprego de uma formula linha de conducta apreciável e segura para
tão absoluta e categórica, como a i'a pri- desco;'em do facto geral aos factos materiais
meira parte do art. 2°, não dê a entendei occurrenies.
que sopropoz a especificar elle mesmo to l.os
«A distancia qiu separa os princípios phios casos particulares, com suas innumora- losophicos dos detalhes do direito positivo,
veis consaqucncias, eni que 6 possível fazer nos indica assas que deve existir entre elles
applicação do seus princípios; tarefa de um anneis que os ligam uns aos outros. Si chadesempenho difficilimo para nau dizer im- garmos a apanhar essas verdades intermepossivel, como bmi ponderou o illustrado diárias, tereims alguma cousa de mais porelator do Titulo Preliminar, no assumpto sitivo, de mais applicavel do que os princísujeito, mas que, entretanto, parece ter-nos pios geraes, c do monos perigoso, de menos
sido dado acomo satisfeita, não só pulos ter- fugiúvo que os detalhes minuciosos.» (Rossi.)
mos da 1 par'.e do art. 2", sinão também
O illustrado redactor não podia ser estrapaios de que 33 serviu o illustra io autor nho a esta theoria o menos indócil á verdo Projecto n j commontario ao sou Es- dade que nella se contém ; e eil-o por isso
b' ço.
mesmo declarando-nos, na já citada resposta
Variado é quo, respondendo ao parecei ao Sr. conselheiro Marcollino do Brito, que
do sjgíindo mambro revisor, o Sr. conse- «a tal demarcação (dos limites locacs) farlheiro Marcellino de Brito, e indirecta- sc-ha em — disposições geraes—, e não sjbra
mente ao relator do Titulo o Sr.Ur. Caetano cada um dos artigo; do Código» ; isto ó, f.irAlberto, ('eclara expressamente o douto re- sc-ha em dispo íiçõos apparentemente menos
dator do Projecto que«fòra possível, mas s 'ria geraes e abstractas do que a do art. 1° em
esousiio, qu) tal d3inarca?.ão (dos Limites sua 1a parte; em disposições, por assim dizer,
locaes) só íizesso a par de cada uma das leis intormedi-.ri is, o já mais positivas e applido Codir/o».
cavcis, do que essa que temos impugnado.
Sem faltar, porém, â justa consideração A verdade tom direitos, quo não podem imque tributamos ao talento e apura los cs- punemente sor menosprezados ou preteridos.
tu íos do illustrado redactor, ,scja-nos licito
Mas, si assim tom de sor foita designação
duvidar dessa possibilidade, o tomar aqui por dos limites l.jcios das leis do Coligo ; e se
fundamento da nossa duvida, sinão escusa de por outro lado (o que pareço peior ainda) o
nossa fraqueza intMl-actual, as autorizadas pensamento do illustraio redactor no art. 2°
e instructivas palavras de um jurisconsulto do Projecto, como ollo mesmo nos declara,
e publicista, tão cjiihocuio quanto respeitá- cm sua resposta ao parecer do Sr. Dr. Ribas
vel, o Conle de Rossi, que assim se ex- «é, quanto ao lugar, que 'os limites da appiiprime:
cação do suas leis sejam unicamente os que
« Pertence aos jurisconsultos e aos ma- vão nelle (Código) designados» ; de maneira
gistrados, mais ainda do que aos legislado- que ninguém se possa julgar autorizado pela
res, operar a fu ao dos principic-s directores latitude,~ ou franqueza estampada no art.. 1."
com todas as applicações positivas do cada do Projecto, a invocar regras estabelecidas
parta do direito.—O logisiador devo limi- pelos oscripíorei do Uireito Internacional
tar-se, tanto quanto for possível, ás disposiPrivado para dirimir os eonflictos das leis:
ções mais essenciaes. — Querer pred-zer d1 ante —que papel, perguntaremos ainda, qua pamão quaes serão todos os desenvolvimen- pal ficará fazendo es;e art. 1° no Coligo,
tos que uma doutrina pôde receber em suas m o r t j e inutilizado em sua franqueza l./go
applicações aos negócios reaes e infinitamente pelo art. 2», sou vizinho? O papel de ura
variados da vida, aos actos diversos, e até, phantasma, de um principio vasio, cuja utidirei quasi, nos caprichos dos homens, é 'pre- lida-le pratica já, fji toda estralada poli;
sumir excessivamente de nossas forças inlel- próprio legislador , ou, aliás, o papel de um
lectuaes; é uma tentativa, orgulhosa que a ex- principio para o juiz, do um instrumento
periência não tem justificado.'»
para a chicana, de uma arma para as briO que é logo possível, o que ê necessário Ihanturas de habaií advogados. Não descofazer, desde que só trata de estabelecer uma brimos meio termo, e ois aqui um exemplo :
regra qualquer de direito positivo ? O que ó
Justificando o art. á", pergunta o illustrapossível é sem duvida sahir, pela genaralização, do canos dos factos individuacs, o dar ao do redactor : «Que montaria prevenir o proalguns ou muitos dessas eonflictos, si as
espirito humano nas leis o mesmo soccorro jecto
quo se lhe dá, nas sciencias.—O que é neces- variadas doutrinas dos esu-iptores poderiam
sário, tendo-se jií renunciado á ambiciosa vir em só.-corro para dirimir outros muiprctenção do esgotar todos os detalhes o tos ? »
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Pois bem, um hábil advogado prevale- necessárias para guiar os magistrados na apccndo-se destas palavras que ficarão (sa-iptx plicação das leis estrangeiras aos differentes
mancnt), não deixa ia de argumentar, ora casos quo possam occorrer. Não poupei esrima causa do ronflicto entre as leis nacio- forços para ser completo, e si o não for, o
naes e estrangeiras pelo soguinte modo, quo ó provável, ahi estão as normas superiono sentido do seu interesso :
res do Titulo Preliminar, assegurando que
« Segundo confessa o redactor mesmo do sempre se fará justiça.»
Código, não preveniu este todos os conílictos,
Pois bem, como conciliar agora estas
mas somente alguns ou muitos ; e ainda que idóas, aliás razoáveis e que honram o seu
o art. 2° diga que os limites locaes das leis autor ; como concilial-as, dizemos, com as
do Código vão nelle designadas, todavia to- que forão depois expendidas na resposta
mos ames delle p art. 1°, o qual só não quer .ala ao nosso iilustrado collega o Sr. Dr.
que essas leis sejam applicadas fora dos seus Ribas ? Como concilial-as mesmo cm parte,
limites locaes : ora, segundo BouIIcnais, com as que haviam sido expendidas na reChasíat, Fcelix, Savigny, etc. o direito local sposta ao iilustrado Sr. conselheiro Brito, o
applicavel nesta causa ó o da lei (tal ou já tivemos necessidade de impugnar, vatal) : logo, de conformidade com elle, deve lendo nos da autoridade de um celebre juser a cansa julgada.
risconsulto e publicista ?
« O art. 2° (note-se bom) não diz quo os liSi a regra do art. 1° do project) é uma
mites locaes das leis do Código são unica- regra dominante, que submetto todas as dumente os que nellas vão designados; e nem vidas á simples investigação do logar ou sede
podia dizel-o, porque essas duas palavras dos elementos e relações de direito;
(sublinhadas) s iriam bastantes para inutiliSi o iilustrado -redactor não se desvanece
zar o art. 1°, e recluzil-o a uma mera ex- de haver esgotado tolas as disposições necrescência legislativa, o que não se deve ad- ces-iarias para guiar os magistrados na apmittir na lei por incompatível com a sabe- plicaçio das leis estrangeiras aos differentes
doria do legislador. E' mister, pois, adinittir cãs js que possam occorrer ;
alguns casos de applicação para o a,rt._ 1°; o
Si a sua confiança está finalmente-nas
como o nosso é um dellos, na opinião dos normas superiores do Titulo Preliminar, as
jurisconsultos citados, segue-se que a sua la- quaes asseguram que sempre se fará justiça :
titude e franquezi nos devem aprove.tar.' Como (seja-nos liei to inquorir), como avanetc., etc.»
çar, depois de tudo isto, que o pensamento
Assim discorreria o hábil advogado, e tal- do art. 2° do Projecto é que—os limites da
vez melhor ainda, som que possamos dizer applicaçfio de suas leis sejam unicamente os
como se tiraria o juiz de tal embaraço, como que vão nolle designados ?
decidiria a questão. O que somente podemos
Como avançar ainda, que ninguém se deve
afiançar é que o seu embaraço não seria aproveitar da latitude ou franqueza estamsuperior ao que agora sentimos na aprecia- pada no art. 1°, p ',ra derimir com elle, meção da mesma matéria, sobretudo quando diante o auxilio d is escriptores de direito
confrontamos as idéas emittidas a respeito internacional privado, os conílictos entro as
pelo iilustrado redactor do Projecto em sua leis nacionaes e as estrangeiras ?
resposta ao Sr. desembargador Figueira,
Eis alii o que não podemos comprehender,
com as que depois emittiu respondendo ao o. o que, em nosso pensar, seria bastante
Sr. Dr. Ribas, e já, mais acima, foram por para suggerir duvidas e porplexidades em
nos reproduzidas.
qualquer espirito desprevenido, ao consi« Sendo impossível (confessa o douto ré la- derar attantamento os ,-irts. 1° o 2° do Procíor na primeira dessas respostas) prevenir jecto, quanto á necessidade ou vantagem de
e regular todos os casos e suas variad;ssimas sua coexistência no Código.
combinações,aspirei constantemeate em cada
Kis aui o que contribuiu ainda para auordem de idéas remontar-me a esphera tão gmentar as nossas próprias difflculdades no
elevada, que me desse a corteza do ter exame e julgamento dessos dous embaraabrangido todas as applicaçõos.—Eis o quo çosos artigos do Projecto, e particularmente
obrigou-me no difficilimo assumpto ((o anta- para augmentar a repugnância que sentimos
gonismo entre as leis nacionaes e estrangei- em convir na utilidade do segundo, existindo
ras a traçar uma regra dominante, expressão o primeiro.
da realidade das cousas, que submeti? t-idas as
Estamos c friamente longe do querer imduvidas à simples investigação do logar ou putar ao illustrado autor do Projecto uma
sede dos elementos e relações de direito.»
contradicção que provavelmente não exite
^ « N ã o me desvaneço (continua ainda), e em suas idéas, o que sem duvidas afora, insensato que se deixasse possuir de tal bsrà desvanece/ a despeito mesmo do tervaidade, de havor esgotado no corpo do Pro- mos do que até aqui se tem S3rvido. Fazemos
jecto, sem nada faltar, t-idas as disposições inteira justiça á agudeza do seu espirito e
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olevaçao de sua intolligencia. Mas não pode prudência com relação sobretudo ás leis
mós deixar de confessar que, si houvéssemos civis. O douto autor do Projecto o reconhece
do dar credito ás suas palavras, qunsi q u e quando cita, em argumento contra o Sr. Dr.
forçosamente seriamos levados á conclusão Ribas, o exemplo da famosa lei do 2 de seda inutilidade sinão perigo que ha em man- tembro de 1847, «cujas duvidas sobre seu
ter esses dous artigos, um em presença do effeito retroactivo não tem norma em lei aloutro, attentos os termos em que se acham guma e sú tem acJiado solução na variável sabedoria dos magistrados.»
ré Ugid is a s duas primeiras partes.
Entretanto, limita-se o Projecto a reproE entretanto, cumprindo-nos opinar aqui
-leal o francamente, não hesitaremos em pro- duzir simplesmente o principio, tal como
nunciar-nos desde já pela rejeição do a ri,. :*\ está na Constituição, e ao que parece para.
a promessa toda graciosa, contida
em face das considerações e argumentos motivar
a
mais acima, expendidos, reservando-nos o di- na 2 parte do art. 2°, de que «os limites de
reito de propor aos termos do 1°, uma applicação_ das leis do Código, quanto ao
emenda no sentido da decomposição de suas tempo, serão designados em leis transito .ias.»
idéas, afim de que a regra dominante nelle —Ora, isto não satisfaz a necessidade alcontida possa ficar mais em estado de asse guma, tanto mais quanto a promessa, íicn de.gurar que sempre se fará justiça.
pendente de vontades estranhas; e dês lê então
Considerando
agora esses mesmos artigos poaer-se-hia perguntar, com algum fundaQ
1° e 2 ) em suas ultimas partos, a observa- mento ut quid perditio licec 'l Porventura
ção que logo s! olferece ao espirito, e que quem designa os limites locaes de uma lei
effectivãmente já foi feita polo douto reda- com amplos desenvolvimentos, não está em
ctor do Titulo, é ainda a da sua inutilidade, uma certa, sinão igual obrigação, de designar
visto como nada mais contém o 1°, sinão a também um pouco circumstanciailamente os
reproducção littoral do mesmo principio, seus limites temporários ? Ao autor do Prodesde muito consagrado no art. 179, § 3°, da jecto não faltavam talentos e luzes bastantes
nossa lei fundamental; principio que, cullo- para o desempenho desta obrigação; e só
cado'na.altura de um preceito constitucional, assim poler-se-hiam apreciar as influencias
dahi domina, quanto a nós sem a menor du- parallelas e análogas do logar e do tempo,
vida, a legisladores o a juizes, tanto no que reputa tão apreciáveis.
crime como no civil, obstando-lhos a quo inARTS . ,">° E 4°
tencionalmente possam applicar quaesquor
leis n actos ou factos já consummados antes da
Si as considerações que ficam expendidas
sua publicação, com o que lhes dariam effeito
retroactivo.
são procedentes, e prejudicam, como nos paO illustrado autor do Projecto assim tam- rece, os dous primeiros artigos do Projecto,
bém o entendo felizmente; o ainda qus uma em que o illu4rado redactor quer lançar as
ou outra pessoa, como nos assevera o Sr. Dr. bases da applicação das leis civis no espaço
Ilibas, po-sa : entender (para nós desarrazoa- e no tempo, pensamos que não poderão ter
damcnte) qu ! o § 3° do art. 179 d i Constitui- melhor sorte os arts. 3° e 4° com seus paração só traça uma regra para o Podor Legisla- graphos.
Não nos ú possível effectivamento descobrir
tivo, como a do seu § 2°, c não para o Poder
Judicial, não é isso motivo bastante para a nec :ssid:ide ou siquor conveniência que ha
uma repetição da mesma regra no Código, em declarar-se cm um artigo do Código Civisto não ter esto por fim satisfazer caprichos vil que :
« Distinguir-se-ha o logar para os effeitos
de intelligencias.mas somente as verdadeiras
necessidades sociaos. A lettra do § 3° é ter- icllo declarados, pelo território de cada paiz
minante: «a disposição-da loi, diz elle, não jm relação ao do Império; e dentro do Im•terá eITeito rotroact.vo.» Ora, a expressão— peri;, pó!as divisões territoriaes de sua orterá—vae muito além da expressão—sorá ganização judiciaria. »
Pelo quo respeita á discriminação do terestabelecida—do § 2°—, sondo incontestável e
evidente que a loi tanto pôde ter effeito retro- itorio do Império em relação ao território
activo pela vontade do legislador, como pela ios outros p''azes, cremos que todos saberão
do juiz na ap;i!icaçao; c o que é prohibido ao fazel-o (p;>rque a geographia o ensina) independentemente da instrucção tlioorica que
primeiro, não pôde sor licito ao segundo.
Si o principio constitucional nos fosse offe- iqui SJ dá e muito melhor os juizes encarrecido com alguns desenvolvimentos, com a regados da applicação das leis ; sinão de um
deducção explicita de seus principaos o mais modo pratico, ao menos theoricamento,
necessários corollarios.do bom grado o acolhe- iomo lhes ensina a fazer o artigo, sem adiríamos, vendo nisso a satisfação de um dos ,ntar por isso utilidade ulguma.
Pelo que respeita á discriminação do logar
mais altos reclamos do foro, de uma das
mais urgentes necessidades da nossa juris- dentro do Império pelas divisões territoriaes
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de sua organização judiciaria, parece-nos sor i os bons costumes, bases primordiaea de todouma lembrança, que só teria algum valor no o direito e de toda a civilização.
Código Civil de um Estado, onde regessem
Ora, destas considerações, cujo valor recodireitos diferentes, e não houvesse, como nhecem todos os jurisconsultos, deriva-so
folizmonto_acontece entre nós, uniformidade o art. 5° com seus paragraphos, e não ha,
do legislação para todos os habitantes ou na- quanto a nós, que impugnal-o no e-soncial de
turaes do paiz.
suas disposições.
Parece-nos, porém, que muito importa
Verdade ó que, conformo o art. 4° .subsequente, são elfeitos do logar, não só deter- fazer algumas rectificações aos termos dos
minar a legislação applicavel, deste Código, §§ i» e 2°, afim de prevenir dissonâncias e
ou de paiz estrangeiro (o que não passa da equívocos funestos, a que poderiam sem isso
repetição do mesmo effeito jáa sufflciente- dar logar.
mento indicado nos arts. 1° e 2 ); sinão tamE' assim que, fallando no § 1° da proh-.biçffo
bém determinar em geral a jurisdiccaj das expressa dose appLcarem leis estrangeiras,e
autoridades judiciacs do Império, e demais depois—do espirito—da legislação do Código
;'. competência dessas autoridades entre si. como de outro obstáculo legal a essa mesma
Mas nestes dous últimos pontos, parece- applicaçao, não só faz-se resaltar a i.lea da
nos que S3 ultrapassam, ser.: neccssidado. inutilidade do primeiro membro do paraas raias do Código substantivo, para pene- grapho, visto como cscu-ado é dizer aquillo
trar' um pouco no domínio da legislação que não pôde deixar de ser subjn tendido ;
adjectiva ou do processo, a quem toca mas também deixa-so a palavra espírito por
marcar os limites da jurisdicção, e da com- assim dizer, em um vago demasiado, e anipetência das autoridades judiciarias entre si. mador do arbítrio dos juizes, o qua tanto
pôde ser favorável como contrario á mais
Por felicidade, o illustrado autor do Pro- pronunciada
vontade do legislador.
jecto, espontaneamente o mui cedo, o recoesse vago e esse perigo serão quanto
nheceu, supprimiu.Io em um dos seus a Ora,
nós diminuídos, não só separando na lei
additamentos ou emendas substitutivas, os mesma
o espirito do legislador, da Jettra (ex§§ 2° e 3° do art. 4° o reduzindo o seu pressa ou
não expressa) com que ollo manipensamento (como declara na resposta ao festa suas vontades;
e deixando á doutrina e
Sr. desembargador Figueira do Mello) a—só á jurisprudência o cuidado
do fazerem aquella
designar no Código os efí"eit,s do logar
quando só tornar indispensável.
quanto á applicaçao das leis, e não1mais os distiiicção
Outra rectificação não manos necessária, e
outros effeitos do art. 4°, ns. 2° e 3 .
por ventura de mor importância deve reNós o felicitamos por este bom accordo, e cahir, como mui bem advertiu o nosso disoxalá quo pudéssemos alcançal-o nos outros tincto collega o Sr. Dr. Ribas, sobre as papontos de divergência que nos separam.
lavras—toleranci'1 dos cultos,—que só encontram no § 2°; palavras evidentemente mal
ART. 5°
cabidas, em nosso fraco ponsar, o que podam
conduzir a falsas apreciações e a erros peChegando ao art. 5° tomos a satisfação rigosos ;iíé para a ordem publica.
de encontrar verdadeiras disposições, verdaDesde muito tempo tsmos visto com pezar
deiros preceitos legislativos cie incontes'avel confundirem se entrj nós cousas profundanecessidade, e geralmente concebidos em mente distinctas :— a liberdade de contermos mais ou monos satisfactorios.
sciência ou tole 'anciã religiosa, tal como a
Desde que no confiicto das loi-j nacionaos admittea Constituição, e a — tolerância ou
com as leis estrangeiras admitte-se, por liberdade dos cultos— como a entendem e
uma espécie de abdicação generosa da sobe- propalam certos espíritos fort-js, mais attonrania territorial, de accordo com as exigên- tos ás alheias constituições do que á nossa,
cias da civilização (per comitatum, ob reci- mais propynsosá vertigem e ao desabri mento
procam útil talem) que possam sor appli- das idéas do que aos princípios de ordem e
cadas no Império leis estranhas de pre- tranquillidade publica.
ferencia ás nacionaes, for.,a é salvar -cm
E, graças a essa lamentável confusão, tetodo o caso certas instituições, certos prin- mos visto o protestantismo apresentar-se era
cípios altamente preciosos e caros a nação; publico, nesta mesma Corte, a activar por
força é ainda resguardai- a soberania do meio da predica e da imprensa sua pestilentstado nas hypo;,heses previstas pela só- cial propaganda.provocando assim conflicíos
icitude do seu legislador, manter o princi- com a nossa população justamente zelosa do
pio de preferencia que nunca a ordem seu culto e dos seus direitos.
publica, a par ila estabilidade dos direitos,
A liberdade de consciência ou a simples
e, nnalmonte, collocar acima de toda a tolerância religosa consiste na faculdade deia religião do Estado, a moral e xada aos indivíduos de seguirem a religião.

que bem lhes parecer, sem quo possam ssr
ir.commodudos ou perseguidos por suas ideai
o sentimentos religiosos. Ella tem por con
seguinte uma espbera, um território muito
circum-cripto, cujos limites não excedem
o recinto do lar domestico ou de uma casa
particular sem forma exterior de templo.
A liberdade ou a tolerância dos cultos, pelo
contrario, consiste na faculdade deixada aos
indivíduos de cultivarem desembaraçadamente a religião quo seguirem ; isto é. de
professarem, do manifestarem exteriormente (in vulgum proferrc) suas opiniões
suas idi^as religiosas por qualquer modo que
seja : por esjriptos, por ceremonias e praticas publicas, ele. Ella tem, portanto, um
domínio, um alcance muito mais vasto do
que a antecedente ; aspira á luz da publicidade, o vão desafiar nas ruas o praças publicas a resistência, vão encontrar o choque
de outros cultos differontes.
Ora, isto posto, temos por evidentes e incontestáveis
as duas seguintes conclusões :
1a, que em nosso paiz não existe legal
mente mais do que a primeira daquellas duas
espécies de liberdade ou tolerância ; porquanto a Constituição, mantendo a religião
catholica na longa posse cm que se achava
de religião dominante no Brazil, o declarando por isso quo «continuaria a ser a reli
gião do Império», somente accrescontou no
art. 5° que «todas as outras religiões
seriam toleradas com seu culto domestico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo*;
e no art. 179 § 5° que «ninguém poderia ser
perseguido por motivo de religião, uma vez
que respeitasse a úo Estado e não oíTendesso
a moral publica. Disposiçõ3S estas, a que
correspondem, com a competente garantia
da sancção penal, os arts. 191, e 276 a280 do
nosso Código Criminal.
E' mister, portanto, ou promover francamente a reforma desta legislação, aliás
.sábia, previdente, o baseada nos mais sólidos fundamentos ou não fallar do liberdade
o tolerância dos cultos (porque dei a faliam
com suas Constituições os escriptores francezes), e forcejar por manter na duvida altura a legislação constitucional, procurando
impedir pelos meios possíveis essa falta de
respeito, esse desprezo formal das leis, que
cada dia se alargam e tomam no paiz as
maisa assustadoras proporções.
2. Que nenhum cabimento pôde ter no
§ 2° do art. 5° do Projecto de Coligo Civil
ilo Imparioa expressão—tolerância dos cultos,
—a não ser para apadrinhar sophismas e
prctenções extravagante.-; e perigosas. O Código Civil naia tom do certo_com essa tolerância, que pela Constituição não existe;
mas não se pôde dizer, como protende o douto
Vol. III
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redactor em s:ia resposta ao parecer do nossodistincto collega o Sr. Dr. Ribas, que na ia
tinha com o art. 5° da Constituição, ou com
o art. 179 §5°, que não se deve esquecer.
Porque estos artigos devem ser raspnitados
e mantidos em toda a sva extensão pelo Código Civil Brazileiro: o primciroj para quo
temerária o illogicamento só não oITendam
os direit-ts da religião do Esfvlo, que são os
direitos da nação; o segundo para que também se não posterguem os direitos da liberdade individual nos limites q u j lhes são traçados polas leis existentes.
Por conseguinte, «se o fim do art. 5° n. 2
tio projecto (como confessa o seu illu.-i(r;ulii
autor na sobredita resposta, e estamos di>so
bem certo) ò» e não podo ser outro, «sinão
vedar somente qu3 alguém seja julgado incapaz para qualquer acto da vida civil, ou
para adquirir qualquer direito, só pelo motivo de não ser ciiholico»; então nada ha
que razoavelmente se opponha á substituição
da expressão—tolerância dos cultos—pov esta
outra—tolerância religiosa admittida pula
Constituição,—como judiciosamente pvopõe
o Sr. Dr. Riban.
A primei u dessas duas expressões, á vista
do expendido,6 imprópria,porque não traduz
fielmente a ídéa, e além de imprópria, inconveniente c perigosa porque iria oílendor
o art. 5° da Constituição legitimando pov
exemplo a pretonção dos intitulados ministros ou pastores das religiõas dissidentes, a •
tomarem essa qualidade e ofpciurem como
tao.s nos casamentos, nos registros de nascimentos e obit js do SJus correligionários, o
que temos por inadmissível. A segunda pelo
contrario 6 própria e c.ibida, porque verte
fielmente a idéa que se tem em vistas, e
que ô uma consequência do art. 179 §5° da.
Constituição, combinado com o art. 5°, fundamental e dominante na matéria.
A opp-tsição que manifesta a esta substituição o illustra:lo ro lactor, a ponto de preferir a suppressão pura e simples de sua
phrase — tolerância dos cultos -• dando-a
como ociosa em fac3 da providencia do
art. 27 do Projecto ; essa opposição de.sabrida ( permitta-se-nos dizel-o ) não nos parece razoável, e contrasta de alguma sorte
com o louvável espirito de orthxloxia, que
em geral se manifesta em toilo o projecto,
e sem o qual não seria por certo digno de
uma nação catholica como o Brazil.
Quanto ao mais, de bom grado annuiriamos aos desejos e rogos do illustrado autor
nesta parte, si opportunamente não tivessemos de fazer algumas reflexões sobro esse
art. 27, pa-a o qual appello, o que a seu
tempo terá dê ser examina-lo e julgado
pela sabedoria da Commnsao revisora.
is
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ro lactor. Tal como está satisfaz ello em substancia de modo razoável e conveniente, a
todos os interesses, e corta todas as questões.
Com o jaddiíamnnto proposto, e já combatido
pelo nos-io illustrado collega, o Sr. Dr. Ribas,
ficaria em nosso fraco entender, quasi inteiramente desvirtuado 911 e-cragado, porque
faria elle mesmo surgir novas questões, sem
fornecer meio de resolvcl-as, como fora
mister, cstabebcendo a pr-iori o que só dove
reputar—Código conhecido no Império.

Neste art. 6.° solve o Projecto do mexi
satisfactorio uma das m;iis fortes objeccoe
que só têm feito contra a applicação de lei
estrangeiras no território do paiz, nos caso
em que importa a Imittil-as ; e vem a ser
que não sen Io essas leis conhecidas, e nen
só podendo, som injustiça, sobrecarregar o
magistrados nacionaos da obrigação d o e i
tu lal-as, seria abrir uma fonte de confusãc
e de C.TOS p 'ejudiciaes, o permittir qui
sejam applicadas leis estrangeiras.
A K T . 7°
A esta objecção porém responde o artig<
determinai! lo que « a applicação das lois es
No art. 7° estabelece o Projecto um
trangeiras, nos casas em que o Coligo a au excepção á regra do artigo antecedente
íoriza, far-se-lia somente a requerimento relativamente ás « leis estrangeiras que
das partes interessadas, incumbindo a estas em virtude de lei ou de convenções diplo
como prova de um facto allegado, a da exis maticas, tornarem-se obrigatórias no Im
porio ».
tencia de taes leis ».
Sem duvida (notarei como Fcelix) não
Do aceordo com esta excepção no tocante
deixa de havor um certo inconveniente em .j leis estrangeiras tornadas obrigatórias
tornar os magistrados brazileiros interpretes por lei nossa, visto como em tal ciso torde leis que nunca talvez conheceram, o do nam-se ellas de alguma sorte leis do paiz,
que uma tradueção dificilmente lhes fará en- apparocendo para os juizes a obrigação de
tender o sentido e espirito verdadeiro. Mas conhecel-as eestudal-as: não posso todavia
além de qua é este um negocio que deve 3restar-lb.es o meu fraco assentimento no que
correr por conta das partes interessadas, a diz respeito ás convenções diplomáticas. E
cuja livre vontade dove por isso mesino sei neste ponto tenho ainda a fortuna de condeixado o r 'querer ou não a applicação do cordar com o meu illust 'ado collega o
íaes leis; accresce que o mesmo inconveniente Sr. Dr. Ribas, em cujas idé.is abundo.
apresenta-se igualmente, quando juizes es
_ Conceder vagamente que as convenções
íramgeiros têm de deliberar sobre a ap- liplomaticas possam tornar obrigatórias' no
plicação de leis brazileiras, ou t lê actos cele- 'mporio leis estrangeiras, importa o mesmo
brados no Brazil a espoei'» em quj são in- quo reconhecer no Poder Executivo, único
teressado.; brazileiros.
Jompotonte para celebral-as, a faculdade de
O systema que repellisse no Brazil (direi egislar ex-auctoritate própria, ou pelo
ainda como citado escriptor) toda a applicação nonos sob a capa de uma delegação, o que
das leis estrangeiras, provocaria necessaria- 5 igualmente inadmissível em face do nosso
mente mo lidas de retorsão da parte das liroito constitucional.
outras nações, e, por conseguinte, os inNa verdade, por mais ampla e absoluta,
teresses que cidadãos brazileiros pudessem que, possa parecer (contra a lettra do
ter íora do Brazil, e que tivossam sua ba--o irt. 102 § 8° da Const.) a faculdade
em nossas leis, achar-se-hiam privalos de oixada ao Podor Executivo de celebrar traseu apoio legitimo, e subordinados á_ ap ados com as nações estrangeiras, 6 foivoso
plicacão de leis a que o beneficiário nãci é empre reconhoc ;r quj essa faculdade ensujeito d pr:.ori.
ontra seus limites naturacs na própria
Quanto ao mais parece-nos indubitável que, \mstituicao, donde procede, o de accordo
não podendo as leis estrangeiras ter efecti- om a qual deve s:.'.r entendida ou interprevamente consideradas (em geral) sinão como ada.
factos em relação aos juizes b/azileiros,
A nenhum poder constitucional dovo ser
justo e razoável ó, que sobre as partos in- _cito annullar os outros; visto que todos
teressadas na sua applicação, vá somente re- ao igualmente respeitáveis o obrigatórios
cahir o ónus d >, prova da existência, ou da o exercício de suas attribuições, visto quo
exhibição de taos leis, não devendo mesmo odos gosam do igual autoridade em sua
em rigor considerar-se a falsa applicação ou ophera legitima de acção. E por conseviolação delias, como motivo sufficicnto para ;oncia & claro que as attribuições de um,
fundamentar o recurso de revista, conforme ssim como não são idênticas, assim também
•só tem julgado na França.
ao devem ser usurpadas, ou destructivas
Acceitamoj portanto o art. 6°, contra o as attribuições dos outros.
<lual nada
vemos
do
plausivel,
nem
mesmo
Ora fazer LJÍS, ou, o que vem a dar no
aaduam!:-n*o que lhe propõe o illustrado mesmo, tornar obrigatórias no paiz, leis es-
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trangeiras, é uma attribuição qua entrenós
só pôde competir, por delegação da nação, à
assembléa geral com a sancção do Imperador
(Const. art. 15, § 8°) ; e temos por máxima
inconcussa de direito publico quo quem
exerce por delegação um poder não pôde
por sua vaz delegal-o, a não ter sido para
isso expressamente autorizido pelo poder
constituinte.
Pense muito embora o illustrado re;lactor
(como respondeu ao Sr. Ribus) que a
nossa opinião é ura erro, que ella é subversiva de todos os princípios, e de todas as CONVENIÊNCIAS, e quo pôde medrar no cérebro
dos publicistas, mas nunca se traduzirá em
realidade.
Pela nossa parte prcforimos errar com os
publicistas o com a Constituição, antes do
que subscrevera essa theoriada —utilidades
e das conveniências —, a quo se socorrer o
illustrado redactor para fundamentar uma
exorbitante pretenção. A Constituição brazileira desconhece semelhante ^theoria; e pró
videnciando sobre a salvação publica om
casos extraordinários, implicitamente a repelle em muitos dos seus artigos, para não
dizer em quasi todos.
Quando Savigny e outros jurisconsultos,
mostrando a possibilidade c as vantagens
que haveria em regular do commum accordo
a collisão dos direitos locaes, rccommnndam
e chamam com seus votos os tratados conducentes a esse fim, faliam todos de um
modo geral e conveniente, sam se referirem
á constituição deste ou daquollo Estado, sem
prejudicarem a questão da competência que
tenha tal ou tal poder para celebrar as convenções desejadas em um certo e detormi
uado Esta Io. Faliam e emittem votos como
jurisconsultos; mas não fazem, e muito
monos pret >.ndem impor apriori uma thenria
sobre o pjder a quem deva competir a colo
bração dessas convenções. E' um negocio dos
publicistas, o que, de jure conslituto, só pôde
sur decidi.lo pelas constituições políticas.
Ora, seria diffluil deduzir da Constituição do Brazil princípios e argumentos em
apoio das convenções diplomáticas, feitis
pelo Poder Executivo, com o fim de tornar
obrigatórias no Império leis estrangeiras.
Primeiramente fora mister começar por
demonstrar que o § 8° do art. 102, especificando os tratados de alliança oíTensiva o defensiva, de subsidio e commercio, não excluo
quaesquer outros, antus os autoriza ad instar.
Km segundo logar não seria fácil, para fundamentar a disposição especial, relativa aos
tratados concluídos em tempo de paz, que
envolverem cessão ou troca de território do
Império, etc., não seria fácil, parece-nos,
descobrir um motivo ou razão, de que se não
possa deduzir argumento a símile, quando
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soa a fort<ori, contra as convenções que nos
occupam.
Sem duvida póde-se dizer quo as convenções diplomáticas timbom s;'io leis, neste
sentido: quo uma voz concluídas constitucionalmente obrigam a nação e cada um dos
seus membros, devendo todos respcital-as
om suas clausulas e cumpril-as, quanto em
cada um couber. Mas dahi não se soguo que
o Poder Executivo soja entre nós autorizado
a fazer convenções, com o fim do tornar
obrigatórias no Império leis propriamente
dilas, constituídas por nações estrangeirai.
Princípios innominados nada podem contra
esta conclusão; o si a theoria utilitária é
certamente fácil de traduzir-se em realidade,
não pode comtudo captivar os espíritos, quo
preferem o honesto e o justo ao conveniente,
a legalidade e a ordem constitucional ao
despotismo dos governos.
Aqui terminam nossas humildes reflexões
sobre os sete primeiros artigos do Titulo
Preliminar.
De propósito abstivemo-nos do penetrar
no fundo da doutrina contida no art. 1°, que
ô o fundamenta l do titulo. De accordo com
ella no alto ponto de generalidade em que se
acha resumida, julgámos escusado o mesmo
inconveniente antecipar considerações que
para doanto acharão cabimento o opportuno
logar.
Encerra esse artigo, por assim dizer, em
gérmen e embryão, questões de summa gravidade; e só á medidi que o illustrado redactor for descendo das eminências ethoreas
de sua syntheso, poderemos manifestar os
pontos de divergência, que (bem a meu
pezar) nos soparam.
Entretanto, profundamente convencido da
inconveniência qiie ha om abrir a serie das
disposições de um Código (conforme demonstrámos) por uma ivgra tão geral e abstracta, quo se torna obscura e quasi iuintelligivol ao commum dos entendimentos; e
cor;o por outro lado de quo, ao traçar essa
regra dominante, no difflcilimo assumpto do
antagonismo entre as leis nacionaes e as estrangeiras, não quiz p i Ilustrado redactor
(segundo a sua própria declaração) sinão
subm /.'<•;' todas as diividas á simples investigação do lor/ar ou sede dos elementos e relações d a direitos, tomamos a liberdade de offerecer ao illustrado critério da Commissão
Revisora uma emenda substitutiva, quo traduzirá cm formulas legislativas as idéas por
nós expendidas e as conclusões a que chegámos, nesta parte do Titulo Preliminar.
Muito se aproxima a nossa emenda da que
já foi olferecida por nosso illustre collega o
Sr. Dr. Ribas; e notar-s>lia que as nossas
expressões são quasi as mesmas, e nem pó-
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diam deixar de sei o, visto como são as s;;u assumpta, todavia não se contentaram
expressões que surgem da natureza mesma com rep:'oduzil-o puro e simples na respeitádo assumpto, e que em parte são consagra- vel obra legislativa que nos legaram ; comed-,s pelo escriptor (Savigny), fonte principal çaram por prestar-lhe homenagem na regra
do Titulo, e adoptadas ainda pelo illustrado do primeiro artigo, e acabaram por deduzir
redactor na explicação do art. 4°, § 1°, do nos art.s. 309 e 310 os corollarios ou appliseu Esboço.
cações que mais necessários lhes pareceram,
Somente entendemos que, para maior cla- sem appellar para nenhuma lei transi-í
reza, devíamos levar um pouco mais adeante toria.
a decomposição da synthese do art. 1°, cujas
Porque não se ha de fizer agora outro
idéas ficaram, assim decompostas, mais ao tanto, sinão melhor com relação ao Código
alcance das intelligencias o além disso Civil ? Será conveniente, e mesmo airoso seprevenir certas objecções e duvidas, a que a parar dous assumptos, que se prendem pelos
emenda
do nosso distincto collega deixa laços de uma intima analogia, e tratando do
aind r >, logar.
um dellci no Código, deixar o outro aos cuiQue, si o illustrado redactor, insistindo na dados de. uma lei futura especial ? Não o enrecusa já manifestada nos torrnus por que tendemos assim.
ello próprio traduz o explica as suas idéas,
não nos puder liberalizar aquolla adhesão
CAPITULO II
que tanto desejáramos, na supposição de
que, no emprego da palavra — sc-Je—, ha o
Passando agora ao exame do cap. 2° do
poccado de maio;1 obscuridade; rós, pela Titulo Preliminar, que se inscrevo — Do
nossa parte, com a consciência tranquilla, e Tempo—, alii encontramos felizmente regusom o menor escrúpulo de peccar, preferi- lada, desde o art. 8° até W, e pjrvontura
remos sempre a traducção ao texto mesmo de uma forma mais completa que em outros
do art. l °, cujos termos não podemos acceitar. Códigos conhecidos, a maneira de contar o
Não descobrimos melhor meio de sahir dos tempo, sempre que este entrar oomo um dos
apuros e dilflculi!adcs em quo fomos CJllo- elementos influentes nas relações civis. E'
cados, a monos quo se queira voltar á doutri- um assumpto interessante e que, regulado
na mais antiga o conhecida dos Estatutos genericamente á fronte do Co.ligo, dominará
pessoacs e raies, o que iria transtornar todo o dahi cora suas regras a todos os diíTeren'es
plano do Projecto; pec -ado e responsabili- pontos que com ollo só adiarem cm lógica
dade quo não podemos assumir, conhecendo contacto.
bem nossa fraqueza.
Satisfeito em geral com esta parte do tiE porque entendemos que, fixando-se no tulo, só mui ligeiras observações tomos a
Projecto do Código as regras concernente fazer, em ordem a declarar a maneira por
aos l-',mi'cs locaes de suas leis, não ha razão que entendemos as disposições, e motivar o
pjira que se deixem de fixar também as que nosso voto de approvação, assim como uma
são necessárias á determinação do.s svustimites ou outra pequena omon Ia que tjmos por
temporários, tanto mais q u a n t o são análogas, conveniente fazcr-se.
opor assim dizer confluentes e sa.s duas sortes do regras, e a mesma obrigação que se
ART. 8°
dá a respeito das primeiras, milita igual
mente a respeito das segundas ;—tomámo;
Ne^te art. 8° principia o Projecto por deainda a liberdade do offorocer á consideração clarar que «o tempo contav-sj-lu, para toda sabia Commi são Ro.isora outra emcn.ía dos os elfoitos que dollo depen Iam, por indiadditiva sjbre este assumpto diffieil; e na cações correspondente aos dias, raczes e
qual, partindo do p/iucipio constitucional, annos do calendário vulgar, o ás mais dichegami s, com o apoio de abalisado.s juris- visões em uso».
consultos, á especificação das regras o corolTemos portanto admittido o consagrado
larios menos geraes, quo nclle ST contêm, c pel ', lei civi!, como base para a computação
que mais urgentos nos pareceram para sa- do tempo, (das idades, dos prazos legaes o
tisfazer as necessidades do foro.
convencionaes, etc.) o calendário romano ou
Não presumindo, porém, do indofectivel, gregoriano, que não ; ó é o vulgar ou usual
aguardamos, o acataremos as judiciosas con- em nosso paiz, mas também em quasi todos
surasquc nos forem feitas.—E' tempo e occa- os outros povos civilisados, inclusivo os prosião de dar um passo mais para deante, e testantes, a despeito de suas primitivas e
procurar úesenvolver o grande principio da orgulhosas repulsas ; sondo que só a Grécia
não relroaccão das leis, ha muito estampado e a Rússia schismatica acham-se fora de tão
no Código Fundamental. Os sábios reda- respeitável quadro.
ctores do nosso oxcollentc Código Criminal,
Essa consagração, do calendário romano
se o não desenvolveram complotamente no no código paroce-noa necessária e justa, não
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só para tirar todo o pretexto ás argucias audaciosas da chicana, sinão também porque,
devendo o calendário, como se tem dito, ser
um papel offldal só pôde de certosêl-o e reger
como tal,achando se revestido com a sancçao
do poder publico do Estado ; o qual prestando-a, tira a vantagem de apropriai-se e estabelecer uma grande regra_ primordial,
que devo pivsidir á computação do tempo.

ART. 9°
Tendo a palavra —d-'.a — de quo nos sorvimos como uma das divisões do calendário
o «ma das unidades do tempo, ditrerentos
sentidos d significações diversas, conforme o
diverso ponto de vista em que se c.jllocam
aquellos que a empregam (dia nalur/tl ou
.«o/ar,dia astronómico, dia c.'t/-.7, dia urlifirial),
mister se faria também fixar o s ;ntido legal
desta expressão entre nós ; isto 6, o sentido
era, que deverá ella ser tomada, sempre que
manifestam.snto não apparecor outra a intenção das partes ou mesmo do legislador.
E não só era mi-iter fixar o sentido da palavra dia, sinão também determinar o ponto
iie paríi ia, ou começo e o fim do dia, visto
que ainda nesto particular variam os usos o
costumes das nações.
Foi, portanto, isto o quo justamente fez o
pjojecto, dispondo no art. 9° que «o dia será
o intervallo inteiro que correr de meia noite
a meia noite, salvo si nas leis ou nos actos
lallar-se do dia pá 'a distinguil-o da noite»,
li com esta disposição satisfizeram-se de um
jacto as duas necessidades indicadas.
Assim pois, o d-:a civ-il so.'á para nós, assim
como para outras muitas nações cultas, o
mesmo espaço de tempo quo a torra, segundo os astrónomos, emprega em fazer unia
revolução completa e,n torno do seu eixo,
isto é, o espaço do 24 horas, contadas, não
do levantar do sol, como para os povos da
Chaldéa, ou da tarde, como para os judeus o
os italianos modernos, mas da meia noite
para terminar em outra meia noite.
Com semelhante disposição reproduz fielmente o artigo a antiga regra estabelecida
na celebre lei—more romano—, e que vigora
não só em Roma como na França e outros
paizes mais. « Dies a media, nocte incip-.t, et
scquentis notis media parle finitur: itaque
fjiiidquid in his vinginti quatuor horis, id ett,
duabus dimidelatis noctibws et luce med-ia,
actumest, perinde est, quasi quaris hora lucis
«.çtum esset». (L. 8° Dig. de feriei et dilat.)
Tem-se dito, é verdade, que essa maneira
de fixar o começo e o fim do dia ô em si
mesma a mais incommoda, porque não concorda com nenhuma observação directa do
céo (Savigny). Mas não creio que esta roílexão tenha força bastante para nos afastar

lê uma regra tão antiga, tão geralmente
observada, e que de certo modo facilita a
lolução da importante questão decidida polo
irtigo seguinte. Nenhuma outra, por mais
iommoda que pareça, offerccorá talvez na
•ealidade menos inconvenientes; sendo o
assumpto de que se 'trata por sua natureza
variável e incap iz de uma limitação rigorosa, em tudo conforme com a exactidão
mathematica.
Entretanto, cumpria salvar o livre arbítrio das partes no que tem de licito, assim
orno as vontades especiaes do legislador,
quando manifestadas em sentido diverso, e
is ahi ao que só encaminha a excepção contida na ultima parte do artigo: «salvo si
nas leis ou nos actos, fallar-se do dia para
distingiiil-o da noite.»
Mas, já que se admitte, como é de razão,
que o dia possa ser tomado em contraposição á noite (dia natural segundo uns, e
artificial, como querem outros), não seria
inútil, sinão de apreciável vantagem, definir
aqui esta segunda expressão —noite— com
quo ficaria ao mesmo tompo fixado o sentido da primeira.
Propomos, portanto, que ao art. 9° se faça
a seguinte addição :
« Nesta ultima hypothese cntender-se-ha
p >r noite o intervallo que decorrer desde o
occaso até u nascimento do sol » ( ou —entre
o occaso e o nascimento do sol.)
Com ^osta simples definição, em que se fixa
a duração da noite, obviar-se-hão ás graves
questões a que es-ía palavra pólo dar logar
no civil, assim como t MI d n d . i no crirne,
pinando alguns que dello se devem excluir
os crepúsculos, quando sua luz é sufliciente
para se distinguirem os objectos ; e outros
em sentido contrario.
E' uma boa provi.lencia, tomada pelo Projecto do Co,ligo Civil Hespanhol ( art. 15 ), e
quo deve ser adopta.La, o tanto mais quanto
pôde aproveitar mesmo no crimo, pois o
nosso Código Criminal, considerando como
circumstancia aggravante o ter si.Jo o crime
perpetrado d noite, cahiu na falta de não
definir a expressão ( do mesmo modo que o
hespanhol o outivs mais ) e dahi as divergências de opiniões, eíc.

Art. 10
Fixado, como fica dito, o sentido da palavra — dia — ou a sua duração, e quer se
trate do dia civil, quer do natural (ou artificial, segundo alguns ), passa o Projecto a
determinar a maneira por que se hão de
contar os prazos do dias : determinação necessária, que obviará um grande numero de
difficuldades e ruinosas contestações.

112

CÓDIGO CIVIL BRAZILEIRO

Conformo o art. 10 : « Os prazos de dias prescrlpções, que ré n !o que só nos primeiros,
uão se contarão d • momento a momento diflcrentemonte dos segundos, deixe de ser
nftm por horas; correrSo da meii uo:ite em contado o dies a quo, para se não aggravar a
quo terminar o dia da sua data. »
posição do devedor, mais favorável que a do
Seria na verdade para desejar que o: credor, sogundo a lei n. 123 Dig. de Reg.
prazos do dias se pu IcssDin contar p ir mo- Jur.; esta distinoc&o parece-nos na verdade,
mentos,ou ao menos por horas;a verdade bem mais especiosa do que fundada.
como a justiça (içariam com isto mais satis- _ Mas, si adoptamo; a regra geral da exclufeitas. Porém, na immensa varie lado, e são do dies a guo, não é, cumpre confeísal-o,
muitas vozes com a urgência dos negocias da porque apreciemos nella (do mesmo modo
vida civil, como esperar saber sempre com quo o illustra !o redactor no Commentario ao
certeza qual o momento, ou mesmo qual a art. 10 do seu Esboço) essa naturalidade que
hora precisa em que se celebrou tal acto, s apro-e.nta «sempre que se conta por dezenas,
.adquiriu tal posse, ou se eontrahiu til obri- pela correspondência da numeração dos dias».
gação ? Como proton !er estabelecer uma eor- Adoptamol-a sim, porque nos parece mais
respon ioncia perfeita entre prazo jurídico e conforme á realidalo das cousas, á qual
o prazo mathematico ?
nunca faz violência; porque favorece geralEm attcução, pois, a estas impossibilidades mente a quem se devo favorecer; o porque
praticas, os prazos iie i l i a s ( e em geral os precisamente nas prescripções não conduz,
outros que a elles se ré .luzem ) não se con- como a regra contraria, a consequências
tarão por horas ou momentos, mas por dias absurdas o inadmissíveis, dando, por ficção,
ordinários e completos : de díe ad diem, e como existentes factos, ou direitos e obriganão de momento ad momentum.
ções, a um tempo em que ainda não existiam.
Que fazer, porém, das fracções do dia, (V. Marcadé e Mourlon aos arts. 2.260 e
cm que SB houver dado o facto ou aconteci- 2.361 do Cod. Civ. Fr.)
mento qualquor de onde devo decorrer a
Entretanto, determinando que os prazos;
acquisicão ou a perda de algum direito ? de dias correrão de meia noite em meia
Deveremos desprezai as, ou, pelo contrario, noite, dispõe o projecto no art. 11 que
reunil-as, o fazer delias um dia inteiro para «si antes da meia noite, em quo começar o
figurar no prazo ? Em outros termos: o prazo prazo de dias realizar-se o facto que dentro
deverá começar da meia noute anterior ao dolle se devia dar, produzirá esse facto seus
facto jurídico, ou da meia nouto posterior ? oífoitos como realizado dentro do prazo».
O primeiro desses dous processos, que pa- E' uma disposição que reputamos tanto
rece o mais geral e antigo, ô o que nos mais judiciosa e necessária, quanto sam ella
manda observar o art. 10 em sua segunda far-se-liia algumas vezes violência á verparte; o com esta disposição acha-so implici- dade, que 6 a natureza das cousas, frustandotamente resolvida, de accordo com a legisla- se actos e espectativas aliás baseados em ração existente ( ord. do liv. 3° tit. 13 pr. ) a z > :,veis fundamentos. Não é, em nosso fraco
famosa questão do dies a guo, tão debatida entender, uma excepção â regra do artigo
entre os jurisconsultos ; e que ficará assim antecedente, mas uma modificação e um
decidida no sentido de exclusão desse dia: temperamento equitativo.
dies a quo non computatur in termino.
Mas, porque antes assim, do que em senArt. 12
tido contrario ? E' uma nova questão de
Nest) art. 12 fixa o projecto a maneira de
theoria, sobre a qual, no meio do labyrintho
inextricável dos textos divergentes ou con- contar «os prazos de mez ou mezes, e do
tradictorios do Direito Romano, muito se tem anno ou annos»; e o faz estatuindo que esses
exercitado o espirito subtil dos doutores; e prazos terminarão em dia que tenha nos
que, no sentir de alguns, não parece sus- respectivos mezos o mesmo numero do dia
ceptível de uma solução categórica, visto de sua data.
Approximando este artigo do art. 8°, vê-se
que não depende a nenhum principio geral
assentado e decisivo; de onde a conclusão, claramente que elle se refere ao mez civil,
de que ella escapa por sua natureza á discus- ao mez do calendário de quo usamos, o qual,
são, e só pôde ser bem decidido pela penna como se sabe, differe muito do mez chamado
do legislador, para quem a necessidade de astronómico; porquanto, ao passo que este,
evitar o arbítrio dos juizes, e prevenir as representando o espaço de tempo que a terra
demandas é por via do regra uma boa razão emprega em percorrer a duodécima parte
do decidir (Huroaux).
do zodíaco, é sempre igual a si mesmo;
A distincção em que a este respeito en- aquello, pelo contrario, afastando-se desta,
tram alguns escriptores, e fazem mesmo medida, varia quanto ao numero de dias de
alguns codíg.s,
ad instar do Direiío Romano, que se compõe, sendo uns de 31 dias, outros ontre os1 prazos das obrigações e ots das do 30 o um de 28 ou 30.
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Ora, desta desigualdade tem deco 'rido
uma certa difflcuklade em contarem-se os
prazos de mezes, e com essa diííiculdade as
divo 'gencias de opiniões, a respeito do
cômputo dolles. Assim, uns têm querido
« l n e se façam todos os mezes de 30 dias,
outros qtií de 31, outros finalmente que,
sendo .o prazo d > muitos mezos, sejam estes
em parte de 30 e em p iria de 31. Cada uma
destas opiniões, na verdade bom diferentes.
tom invocado em seu apoio razões mais ou
menos plausíveis sem omittir algum texto
do direito romano: o a primeira foi a que
consagrou a nossa Ord. do Liv. 3°, Tit. 13
pr.,ibi: «E sendo assignado termo de mez
ou de anno, o mez se entenderá do trinta
dias, etc.»
No pensai1, poifm, d o u m exímio jurisconsulto 1'rancoz, toda a difiicu Idade e todas as
divergências nesta m iteria teriam desapparecido, si nos houvossamos deixado guiar
pelo bom senso, em vez de s sguirmos os
projuLzos gora In,, p dos textos do direito romano, que muitos têm tido a mania de conciliar a toio o custo, ainda quando se apresentem os mais inconciliáveis.
Ora, o quo realmente nos diz o bom senso
polo órgão de Toullier, ó que a maior parte
dos homens não conhecem sinão os m >zes
civis (janeiro, fevereiro, março, abril, etc.)
que são os mezes do calendário usual, .sem
quo tenham A menor idía dos mezes astronómicos, sempre iguaos entro si. Por conseguinte, os prazos de mez ou mozcs não S3
devem entender sinão dos mezes civis, o não
dovom se.-contados sinão taes como se suec:.'dem conformo e;se calendário, a partir do
dia da convenção, ou da assignayão do prazo
legal. E' essa a maneira, do contar usada
entro o povo, e é nella quo se encontra a solução natural, razoável da difflculdade de
que temos fallauo.
« Conforme nosso uso de designar cada dia
do mez por sou quanto (concorda Savigny) o
processo mais simples é collocar a expiração
de um prazo mensal no mesmo quanto do
mez seguinte. Si, pois, elie cpme,-ar a 17 de
janeiro,acabará a 17 de fevereiro, si começar
a 17 do fevereiro.acabará a 17 de março, sem
que se leve ein conta a ligeira differença existente entro um c outro, poisquo o primeiro
ó na realidade de 31 dias o o segundo de 28.
Esta desigualdade pouco sensível tem menos
inconvenientes do que uma computação rigorosa de 30 dias, que facilmente se prestaria
ao erro.»
Accrescontemos que essa desigualdade 6
d'autcmão bem conhecida, porque só encontra uo calendário usual, onde_ prcc.sameiito o mt;z do janeiro tem 31 dias o o do
í jyereiro 28 (não sendo anno bissexto) ; o por

coiisc-tiinto é uma designa Lia d • c >m a qual
devem todos naturalmente c ditar.
Sendo, pois, tal o processo, tal a regra de
contar os prazos de mez ou mez s, anuo ou
ânuos, estabelecido no art. 12, n à o p.iJemos
deixar do prestar-lho nossa ftaoa approvação
parcccndo-no-icscusido accr3sce:itarque tudo
quanto tomos dito com expressa referencia
aos primeiros, facilmente sã applica aos segundo:, visto que os_ a I I H H n'e, s - compõem
sinão de mezos, e uão se contam sinão na m,
elles.
Aqui, porém, eneuiitramos nós um emba;i boa inteíligencia da ro^ra contida no
art. 12, assim como á harmonia que devo
reinar entro ollo e o art. 10 ; e embaraço
í i i i i o mais serio, quanto QÒS ó posto palas
palavras autorizadas do próprio autor du
Projecto, cujas luzes respeitamos.
Com ell\ it >, si ó exacto, cuino no> diz o
i Ilustrado redactor no Commontario ao art. II
do seu Esboço, apoiando-so na autoridade de
Massó, Dalloz o outros jurisconsultos ; si é
exacto, repetimos, que não tem applicação
aos prazos de mez ou mezos a regra do não
se contar o dia da data, sondo com razão
que os referidos escriptores só ao pr >,zo do dias applicim a regra da exclusão do dies a quo;
a consequência lógica e inevitável, segundo
crfJHnS, ê que p art. 12 do projecto acha-se
em dosharmonia, sinão opposição do motivos
com o art. 10 ; e que desde então, os espíritos, vacillantes entre as razões dessa desharmonia, ou serão levados, pela confusão
de idéas, a dar uma intolligcncia falsa o
uma applicação errónea a qualquor desses
dous artigos, ou pelo monos a repellir um
dclles como arbitrário e destituído de fundamento.
Si a exclusão do dies a quo (dir-se-ha) é
justa e conveniente nos prazos de dias
(art. 10), porque não ha de sei-o igualmente
nos prazos de mez ou mozcs (art. 12)? Si ô
injusta ou inconveniente nos prazos de mez
ou mezes, porque não o será também nos
prazos do dias ?
Savigny o diz, o temos por verdade quo o
dia é a mais importante divisão do tempo,
porque a ella se reduzem, em definitiva,
todas as outras. Assim que, quando uma mudança no direito é subordinada á expiração
de um corto numero do annos, de mozes ou
de aemanas, de qualquer maneira que o
prazo seja expresso, é sempre necessário reduzil-o a dia^, para determinar em que dia
caho o termo verdadeiro do tempo movei
(4.355).
Mas, si assim <5, perguntar-so-ha ainda (
desta vez já com mais fundamento): por que
razão, applicando-se aos prazos_ de dia a
regra da exclusão do dies a quo, não se ha de
fazer o mesmo com os prazos de moz ou
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mezes, anno ou annos, ete. ? Por que razão, não ó um absurdo chronologico, é pelo mecontando
só neste o dia do prazo, não se ha de nos uma surpreza: absurdo e surpreza, quo
contai1 lambem naquolles ?—Ou, pois, temos decerto não podem ser desviados sinão com
aqui alguma cousa de puramente arbitrário, a ponderação de que um dia do prazo a quo
ou é mister dar a um do* dous artigos intel- não se conta, e deve sor excluído dclle.
ligencia diversa do que lhes temos attri- Em uma palavra, si não applicarmoi aos
èuido, e essa intelligencia será (pelo mono; prazos de mez:?s ou annos a regra da exquantj a nós) provavelmente errónea, e clusão do dies aguo, tecemos muitas vezes
toda cm prejuízo da lei, cujo espirifo des- (sina i sempre) mezes e aniius maiores do
virtuará, sem que, aliás, lhe deixo illesa a iue os do calen lario. Si, pelo contrario, lhes
lettra.
applioarmos essa regra, assim como aos
Cedendo pela nossa parte á força destas prazos do dias, teremos sempre em todas as
consi lerações, cumpre-nos declarar que, hypotheses, mezes e annos exactamente
approvando os arts. 10 e lá, estamos todaes aos do calendário, que todos conhevia longe de admittir, como sustenta o il- çam e saborn bem distinguir.
lusíra o redactor, a opinião doMasséeouNeste prewpposlo sómonte, e polas razões
»ros, emquanto pretendem que a-regra da sxpendidas, approvamos o art. 12.
exclusão do dies a quo, applicavel aos prazos
de dias, deixa de sel-o igualmente aos prazos
ARTS. l .T E 14
de mez ou mez.cs, annj ou annos, nos quaes
pelo contrario deve esse dia ser cornpreIgualmente a;>i>rovaim>s estos artigos do
hendido.
Projecto, quo não passam de complementos
Parj, nós o art. 12 bem entendido acha- necessários do artigo antecodente, prevese ern completa harmonia com o art. 10, nindo e resolvendo hypotheses, que, com a
sendo que tara bera nelle implicitamente se ixistsncia ião somente da regra contida,
contém a regra (ia exclusão do dies a quo, naquollo artigo (lá), não poderiam ser deci«em a qual, não só ficaria exposto a uma ob- didas com segurança.
jecção bem diflioil de ser resolvida com a
E' com ell<;ii,o claro quo, att/>nta a dosopinião de Massé, tão soíTregamonte susten- gualdado dos mezos e dos annos civis, sondo
tada paio illustrado relactor, mas tamliem ins mais do quo outros em duração, a regra
(permitt,a-se-nos dizei-o) prestar-so-hia a do art. 12 viria a ser deficiente ou defoctiva
verdadeiros absurdos.
im cada uma das hypotheses previstas nos
De feito, é incontestável que, conforme a irts. 13 e 14, como bam explica o illustrado
regra do art. 12, a divida que contraiu em edactor no Comraontario ao seu Esboço, e
l de janeiro de 1865, com o prazo de um ainda na resposia dada ao parecer do illusanno, só deverá considerar-se vencida de- trador Sr. Conselheiro Brito.
pois de pás .sã Io l do janeiro de 1866, ultimo
Approvando, porém, os arts. 13 o 14
dia desse prazo (art. 16 do Projecto); e o quanto ao fundo da-i disposições, parece-nos
.meu civdor não poderá acciouar-me com di- q u / ' , sem inconveniente, pó leriam ambos
reito sinfio no dia 2 desse mesmo mez de ser refundidos em um só, adoptando-se para
janci/o.
expressão das jdéiis a mesma formula de
Mas, neste caso. não argumentará prova- que se serviu o Código Civil Chileno, no quo
velmente o dito meucs cre.lor, que «não po- não vemos nenhum dezar. Ibi, art. 48, terdendo haver dous l- de janeiro om um ceira parte :
anno, deve a sua acção ser recebida logo
« Si o moz em que principiar o prazo do
no 1° de janeiro do 1866 ? »—E como cahirá
esta objecção, sinno observando-lhe, com au- mezes ou annos constar de mais dias que o
toridade de Toullier e Marcado, que o dia do mez em que houver de tsrminar o prazo, e
prazo a quo não é contado, e que justam jnte si o prazo correr desde algum dos dias em
que o primeiro dos ditos mezes excede ao se.por isto deve-se accrescenta:- o 1° do ja- gundo,
o ultimo dia do prazo será o ultimo
Jieivo do 1806 afim do completar um anno ?
Ficaria o prazo de outra sorte completo nos dia deste segundo mez. »
Esta redacção nos pareça feliz porque,
termos do art. 16 do Projecto ?
Variando de hypothese, e suppondo que tão concisa e clara quanto comporta o
a minha obriga ao seja contrahida no 1° do assumpto, tem os ares de abranger com uma
março com o prazo de um mez, a pretenção só regra, e do facto com um só artigo, as
!io meu credoí-, de accionar-me logo no dia duas difforentos hypothese^, cuja solução se
:31 desse moz, som esperar que chegue o l" tem em vista.
de abril, seria, porventura, ainda mais plauEntretanto, a querer-se decompor esse
•sivel, visto como , nesta liypo'.hose, poderia artigo, o offerecer para cada hypothese um
elle objectar quo de 1° de março ao 1° de artigo separado, como faz o Projecto com os
•abril vão 32 dias, e um mez de 3ã dias, si arts. 13 e 14, entendemos que a redacção

dada a este ultimo pôde ser ainda melhorada
pela seguinte forma :
« Quando a data do prazo de um anno ou
annos, que houver do terminar em anno não
bissexto, for a do dia intercalar de um anno
bissexto, o ultimo dia de fevereiro será o
ultimo dia do prazo.»
Com esta nova redacção em que os termos
do art. 14 acham-se, por assim dizer, mais
simplificados e mais expressivos, cremo- que
ganhará elle alguma cousa quanto á clareza
da disposição.
ART.

15

Quanto ao art. 15, em que se estabelece a
respeito dos prazos semanaes, regra semelhante á dos prazos do mezes ou annos ; e
ao qual por conseguinte são também applicaveis as ultimas observações feitas ao
art. 13, só tomos a ponderar que melhor
seria talvez supprimil-o e incorporal-o ao
mesmo art. lã, com o qual não faz mais do
que um todo de natureza idêntica,por assim
dizer um todo homogéneo.
Adoptando este alvitre, ficaria aquelle
art. 12 aSíim redigido :
« Os prazos de semanas e os de mezes ou
annos, terminarão em dia que tenha nas
respectivas semanas a mesma denominação
e nos respectivos mezes o mesmo numero do
dia de sua data.»

ART. 16
Merece este art. 16 fixar por alguns instantes a nossa atten cão. Nelle se olferecem
com effeito três disposições que, prima fade,
parecem de natureza diversa, mas que na
realidade reduzem-se a duas somente, não
sendo a ultima mais do que uma re.lundancia ou repetição da primeira.
Assim dispõe o artigo :—1°, que todos o»
prazos mencionados serão contínuos;—2°. que
serão completos, devendo terminai" sempre
na meia noite do seu ultimo dia;—3°, que
nos estabelecidos por lei ou por juizes contar-se-hão os dias feriados, a nap constar
expressamente que o prazo é só de dias
uteis.
Convimos em que os prazos de dias, semanas, mezes ou annos, devam por via de
regra ser considerados contínuos; isto é, seguidos e contados sem interrupção ou solução na cadeia do tempo. E' isto o que com
effeito de ordinário se verifica, quer segundo a mente do legislador (nos prazo;
legaes), quer segundo a monte das parte;
(nos prazos convencionaes); e por conse
guinte 6 isso também o que devo ser exigido
em artigo geral da lei.
Vol. III
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Mas, si a continuidade dos prazos consiste
m excluir toda o qualquer interrupção; si
illustrado redactor os declara em regra
ontinaos. precisamente em contraposição
aos excepcionaes, em que não se contam os
dias feriados, mas somente os uteis, como
nos explica no Commentario ao art. 14 do
seu Esboço; parece na verda.de uma redundância, uma repetição escusada da mesma
idéa, o accrescontar no final do art. 16 do
Projecto que « nos prazos estabelecidos por
lei ou pelos juizes contar-se-hão os dias feriados, a não constar expressamente que o
prazo é só do dias úteis».
E tanto mais escus ida nos parece essa repetição da mesma idéa (da continuidade) já
bem claramente expressada na disposição gerai de que os prazos serão contínuos, quando
vamos encontrar ainda no art. 20 do Projecto a clausula final e benoflc:i. por meio da
qual salvam se todas as excepções ou limitações, que se não podem deixar de inferir ás
regras deste cap. 2°, quando em sentido contrario se manifestarem a lei, o juiz ou as
partes na fixação dos prazos.
Opinamos, portanto, pela eliminação da
ultima parte do art. 15, e reproducção pura
e simples do art. 14 do Esboço.
Dií-p"5e ern segundo logar aquelle artigo
que « os prazos serão completos, devendo terminar sempre na meia-noite do seu ultimo
dia»; e com esta disposição firma de uma
maneira clara e indubitável a regra da inclusão do dies aã quem, ultimo dia-do prazo,
o qual deve ser todo comprehondido nelle
até á expiração do seu ultimo momento ; de
maneira que, só no dia seguinte, pôde tornar-se irresoluvel o direito, ou exigível a
obrigação dependentes do prazo. «Quíhoc
anno (dizia Pomponio) aut hoc manse dari itipuiitus sit, nisi omnibus partibus prwteritis
anni, vel mensis, non rede petit.» (L. 42 Dig.
de ver. obligat.)
E uma regra sobro que todos se acham de
accordo, e não só consagrada pelo Direito Romano, sinao também pela nossa Ord. do
Liv. 3° Tit. 13 § 1°, visto que o seu fundamento assenta na baa razão. Todo o ultimo
dia do prazo deve effectivamente ser deixado
ao arbítrio do obrigado ou do devedor, pois
que, como bem diz Justiniano, emquanto
esse dia não houver expirado, não ha certeza,
nem tem ninguém o direito de dizer que a
obrigação não será satisfeita no dia marcado
ou promettido: « Totus is dies arbítrio solventis tribui debet; negue essim certum est eo
die in quem promissum est, datum non esse,
priusguam is prceterierit.» (Inst. de verb.
obligat.)
O rigorismo de pretendidas exigências
commerciaes, mais ou menos bem apreciadas, poderá determinar, como se acha
i»
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disposto no art. 358 do nosso Código do
Commercio, que « si o dia do vencimento
for feriado pela lei, reputa-se a lettra vencida no antecedente». Mas 6 evidente que
semelhante disposição toda e.speciul não podo
convir, nem deve ser ampliada ás matérias
civis, aos negócios da vida commum, onde
importa que haja, por assim dizer, mais alguma franqueza, mais alguma folga e commodidade.
Conforme o nosso art. 16, torna-so md inerente quo o ultimo dia do prazo seja ou não
um feriado legal: ello repele justamente
os prazos incompletos, e n e n h u m prazo devo
jamais sor abreviado ('de ordinário contra a
expectativa das partes) por um semelhante
protesto. _
Entretanto, consagrando, cornos vimos, a
regra da integridade dos prazos, o Direito
Romano formulava depois uma distincção
nutro a usucapião e as acções temporárias ;
distincção cujo motivo não appareco claramente ao espirito, como fundado em razão.
Assim, ao passo quo decidia que a obrigação
era subsistente ato o inteiro cumprimento
do ultimo dia do prazo (Liv.6° Dig. de ollig.
et act.), mandava observar uma regra contraria na usucapião ou prescripção por 10
ou 20 annos ; bastando que a posse houvesse
attingido aqui a mais diminuta parte do
ultimo dia, para quo fosso esto considerado
logo como passado (Liv. 15, Dig. de dir.
tempor. proecrip.) ; de onde veiu o aphorismo : dies inceplus pró completo Jiabetui'.
Entravam nesta distincção, conforme o
sentimento geral dos interpretes, as idóas de
favor ao possuidor, assim como ao credor, e
desfavor, pelo contrario ao proprietário.
Mas é força convir em que, motivos tirados
do semelhante ordem de idéas, nada têm
de congruentes nem de sólidos. Porque se
ha de conceder mais favor ao possuidor do
que ao devedor ? Porque mais rigor para o
proprietário do que para o credor ? O proprietário contra quem se prescreve não
passa na realidade de ura credor, que bem
desejara rehaver o sou, e, por conseguinte,
não deve ser menos favorecido do que
aquelle contra quem se prescrevo uma divida. Por isso, justamente hão repellido os
códigos modernos esta distincção dos romanos, e de accordo com ellos vae o art. 16
do projecto, na generalidade dos termos em
que se acha concebido.
^Entretanto, si parece justo e convoni -nte
não alterar a regra da inclusão do d-ies ad
quem, no sentido que acabamos de impugnar,
não será talvez fora de propósito o modifical-a no sentido da nossa Ord. do Liv. 3°
Tit. 73 § 1°, para o caso ora que o ultimo
dia do prazo venha a coincidir cono um feriado legal. Na previsão desta nypothese

tomos como equitativo e conveniente determinar, que se não considere então o prazo
vencido sinão no primeiro dia útil que se
seguir, conservando-se assim o disposto na
referida Ord., ibi : «o dia derradeiro era
que se acabar o termo será comprehondido
aclle ; salvo se for dia feriado em que tal
acto se não possa fazer, porque então não
será o derradeiro dia contado no termo ;
mas aquello a que o termo foi assignado,
será obrigado a fazer o que lhe foi mandado,
no primeiro dia logo seguinte nã:> feriado,
em quo o dito acto só p>ssa fazer. »
Esta modificação é principalmente justa
applicada á matéria das prosei ipções; o debalde se dirá com alguns jurisconsultos francezes (bem como Troplong e Marcado) que
ao proprietário (e por analogia também ao
credor) cumpre ser diligente e não esperar
pelo ultimo dia do prazo para interromper
a
prescripção. A lei nenhum favoi1 lhe faz
(assim como ao credor) fixando o prazo depois do qual virá a ser punido (segundo a
linguagem do alguns) com a perda de seu
direito, por uma negligencia quo pôde não
ter existido. Sendo o ultimo dia do pr.izo
fati'I, não deve correr contra aquolle que
não pôde fazer valer nello o seu direito :
Contra non ^alentem agere nvlla curril prascr.ptio.
Eis o principio do justiça e equidade ; e
baseados nello, tanto o projecto do Coligo
Civil hespanhol (art. 1.945), como o de Portugal (art. 654) consagram, do ajcordo com
o Código da Sardenha (art. 3.396), a modificação sobredita, sem a qual tornar-so-ha a
regra do nosso ivrt. 16 muitas vezes dura e
pouco supportavol.
Propomos portanto que, supprimida a segunda parte do art. 16 (pelos motivos já
expostos) se lhe substitua a seguinte :
« Mas si for este feriado legal, não terminarão os prazos sinão na meia noite do primeiro dia útil logo seguinte.»
ART.

17

Os prazos de hora de quo se occupa este
art. 17, são de certo mais raros, por sua
mesma natureza nos negócios civis, de que
os outros de que temos fallado ; mas não
sendo impossível que as partes queiram convonoional-o, o existindo mesmo em vários
casos em nossa legislação existente, merecem
fixar a attenção do legislador para regular
o modo do contai-os.
Estabelece o art. 17 primeiramente que :
«Os prazos de hora contar-se-hão de minuto
a minuto » ; e ó na verdade a regra mais
natural, visto que a divisão da hora não
s) faz de outra sorte, e nem convinha
levar mais adianto a minuciosidade do as-

sumpto . Mas, não parecendo impossível que
uem fixa prazo de horas queira questionar por minutos, talvez fosse conveniente
fazer aqui uma refu-encia expressa aos
arts. 10 e 16, cnjjs princípios, no tocante ao
dies a quo c ao dies «d quem, devem receber
Umbem no; prazos do hora a devida applicação no que respeita aos minutos.
Km segundo logar prescreve o art. 17 que
«os minutos devem ser moncionados nos
casos em que se manda mencionar a hora».
E' um:i disposição necessária, o exigida
pela antecedente, attenta a m moira por quo
alli se manda contar taes prazos de horas;
os termos, pjróra, em que se acha concebida oirerecem um certo equivoco e oftendem á latitude que naturalmente deve
ter a disposição.
De feito o emprego do verbo—mandar (em
que se manda, diz o artigo,) parece dar a
entender que a disposição só se refere aos
prazos do horas legaes, sem comprehender
os convenc'.onaes, quando aliás não lia r.izão
pá rã isto, visto que não é impossível, como
já dissemos, e devo ser licito ás partes
convencionarem prazos de horas.
Parece-nos, portanto, que o art. 17 ficaria
talvez mais convenientemente redigido pela
seguinte forma:
« Os prazos do hora contar-se-hão de mi
nuto a minuto, observando-se as regras dos
arts. 10 a 16 no que lhes é applicavel.
Os minutos devem ser moncionados,sempre
que se houverem do mencionar as horas.»
Si ha minucio.sidade em fallar e insistir
mesmo sobre minutos, essa minuciosidade
è inevitável, considerem-só ou não raros os
casos, como bem diz e desenvolve o illustrado
autor do Projecto cm outro logar.

ART. 18
Prohibe-se neste art. 18 aos juízos não só
«prorogar ou restringir os prazos estabelecidos por lei ou pelas partos, não havendo
disposição expressa que a isto os autorise »
—mas também « o pronunciarem qualquer
sancção pur motivo da expiração do taes
prazos.»
Quanto á primeira parte deste artigo p:irece que, em rigor, poderia sor dispensada
afctandendo-se á natureza do Poder Judiei:!,!.
E' este poder, como se sabe, adstricto por
sua índole e norma legaes, não sendo os juizes, segundo se tem dito, sinão órgãos mudos
e impassíveis da lei, nem tendo outra missão
mais quo assegurar o cumprimento dj,s
obrigações contrahidas; donde veiu a dizer o
chanceíler de Inglaterra: « Óptima lex quoe
minimum relinquit arbítrio judieis, optimus
judex qui minimum sibi.» E desde então,
parece claro que na Ia haveria de mais con-1
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trario ás regras de justiça do que arrogarem-se os juizes o poder arbitrário de prorogarem ou restringirem os prazos fixados
pela lei ou pelas partes.
Entretanto, graves abusos se teem dado
nesta parte, a despeito mesmo da salutar e
terminante disposição da nossa Ord. do Liv.
3° Tit. 20 § 44; chegando as cousas ao ponto
de concedorom-se (como temos visto) dilações de 60 dias, para tomarem assento em
assembléas provinciaes, a advogados que
tinham em seu poder autos já arrazoados a
final pela outra parte !
Por isso. pois, não nos opporemos a que
fique estampada no Código, ao menos como
um solomne protesto do legislador, a prohibição feita aos juízos pela primeira parto do
art. 18. muito embora a sciencia do Direito
Publico por si se opponha ao exercício da
faculdade que, na matéria sujeita, abusivamente se têm arrogado.
Quanto, porém, á segunda parte do mesmo
aivigo, temos escrúpulo em adoptal-a na genoraliilade em que se acha concebida ; parecendo que, de facto e de direito, todo o
prazo contém implicitamente, como sancção,
a uullidade daquillo que se faz fora dolíes.
Paroi-e que assim deve sor, ao menos em
regra, e salvas as disposições especiaes, e o
direito das p_artes quando susceptível de renuncia. A não ser assim, de que serviriam os
prazos ? E não irá a disposição da ultima
pane do art. 18 desvirtuai-os inteiramente ?
Entretanto, aguardamos os motivos e as
explicações quo sobre este ponto tenha a
exhibir o illustrado redactor do Projecto, tendentes a esclarecer sua intenção ao redigir
ess >, ultima parte do artigo, tão geral como
se acha.
ART. 19
O pensamento que transluz na lottra deste
art. 19 parece-nos razoável. Nello se dispõe
quo « do exercício de qualquer acto oflicial
fora dos prazos estabelecidos por lei, resultará
somente a responsabilidade do funccionario
infraclor, sem que taes actos deixem de produzir seus oileitos em relação ás partes.»
O que não se quer, portanto, em nosso
fraco entender, é quo a culpa dos offlciaes de
justiça (tomada esta expressão em seu sentido lato) venh i a pesar fatalmente sobre as
partes innocentes, que cumpriram muitas
vezes seu dever ; ou, em outros termos, não
só quer que ellas venham a soffrer com a
nullidade dos actos offlciaes sujeitos a prazos
de lei, quando taes actos deixarem do ser
praticados no_devido tempo por negligencia
ou prevaricação dos funcciouarios públicos.
E' justo e nada ha que se possa oppor ao
artigo, encarado debaixo deste ponto de vista
abstracto.
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Mas, si i^to parece liquido e incontestave
na hypothese de que o acto ollicial sujeito
prazo do lei somente affccte o interesse d
uma parte, ou diga mesmo respeito a mai
de uma, sendo o interesse de todas idêntico
o mesmo não acontece talvez na hypoiheí
em que ;'. realização do acto possa favorece
a- uma parto e prejudicar a outra, o que na
lemos pi.r impossível.
Desde que lia um prazo legal, devemo
presumir que elle foi sem duvida e-itabele
eido no interesse de todos, no interesse d
justiça geral. Mas, por isso mesmo que assim
'é, segue-se (cm hypotheae) que, praticado
acto ollicial fora do prazo, dahi pó de vir pró
veito a uma parle e prejuízo a o.utra, que
porventura.com olla se achar om opposiçãi
de interesse relativamente ao dito acto.
E, sendo assim, como declarar-se de um£
maneira absoluta e sem restricção algumó
que o acto produzirá seus elfeitos em relaçãc
ás partes, resultando delle somente a respon
sabilidade do funccionario infractor ? Nãc
poderá semelhante disposição, tão genérica
e indisíincta, occasionar abusos gravíssimos
praticados á sombra da própria lei ?
Ainda aqui. portanto,temos escrúpulos, que
só poderão talvez ser dissipados por esclarecimentos ulteriores, não sendo sempre faci!
apreciar o julga? artigos de leis que por sua
generalidade podem abranger casos não pré
vistos. Mas, si nos não enganamos quanto
ao alcance que attribuimos uo art. 19 (e parece ser o da sua lettra), cremos que elle só
ficaria a salvo das objecções de injustiça e in
conveniência, mesmo o priori, si lhe accres
contássemos no final esta clausula tutelar
« Salvo o direito do reclamação áquella
(parte) que, porventura, se julgar prejudi
cada.»
ART. 20
Finalmente encerra o art. 20 o Titul 0s
Preliminar com a declaração geral de que «a
disposições do seu capitulo 2" serão applica'
das a todos os prazos estabelecidos por lei,
pelos juizes ou pelas partes, sempre que nas
leis ou nos actos não se disponha de outro
modo».
E'uma clausula salutar e benéfica, que não
spffre contestação e dispensa commentarios.A
liberdade, ou antes a vontade do homem (a
fortíori a do legislador ou do pa-iz) dentro dos
limites do honesto, ô o direito por assim dizer oommum e superior,que deve sempre t~er
resalvadoe respeitado pela própria lei; sendo
que por isso justamente nos diz Ulpiano na
lei â3 do Dig. de regulis júris ; «Sed hoec itn,
nisi si quid nominalem convenil, vel plus vel
nvnus, in singulis, coniruclibus, nam hoc servabitur, quodinitio convanit; LEGEM ENIM CONTRACTOS DEDJT, excepto eo, qucd Celses pulai
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non valere, si convenerit NE DOLUS PRESTITUR,
etc.»

Pondo aqui termo ás nossas reflexões sobre
o Titulo Preliminar do proj octo, corro-nos o
dever de pedir aos nossos conspícuos e illustrados collegas uma benévola desculpa, si
por muito tempo abusámos de sua attenção.
Sobre materia_tão importante e grave aos
nossos olhos não nos foi possível, fallando
empenultimo logar, cumprir melhor o dever
que nos impuzeram as instrticcões reguladoras de nossos trabalhos, de darmos por escripto nosso voto motivado com referencia
aos motivos do relatório e aos da exposição do
autor do J'rojecto.
« E' muito _séria (diz-nos algures o mesmo
autor) a missão de examinar um projecto de
Código Civil. Trabalhos desta ordem, de um
alcance tão vasto o duradouro, requerem
muito escrúpulo e muita attenção.»
Ora, posto que pareça escusada esta observação, todavia em si mesma ó justa, e nada
tem de inconveniente.
Rio de Janeiro, 20 de julho do 1865.—Dr.
Brás Floreniino Henriques de Sousa.
I>o logar e do tempo nas* relações civis
*

CAPITULO I
DO LOGAR

Art. 1.° As relações civis, concernentes anacionaes ou estrangeiros, serão reguladas
pelas leis deste Código, sempre que tiverem
a sua sede no território do Império, e outra
cousa não for por lei determinada.
Art. ã.° Si as relações civis tiverem a sua
sede fora do território do Império regularse-hão pelas leis do paiz respectivo, não havendo disposição legal em contrario.
Art. 3.° A sede de uma relação civil
qualquer será determinada segundo a natureza particular de cada uma e, salvas as
disposições legaes, pelo logar:
l.° Do domicilio de uma das pessoas a quem
disser respeito ;
â. ° Da situação da cousa que constituir o
eu objecto ;
3.° Da jurisdicção que houver de conhecer
!a mesma relação ;
4.° Do acto jurídico feito ou por fazer.
Parecendo applicavel ao caso mais de um
ireito local, preferirá o mais favorável á
alidade dos actos, ou ao cumprimento das
brigações.
Art. 4." (o mesmo que o art. 5° do Proicto, salvas as emendas constantes do paeer retro).
Art. 5.° (como o art.- 3° proposto pelo Sr.,
r. Ribas).

CAPITULO II
DO TEMPO
§1»
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nesse periodo, estender-se-ha o império das
leis contemporâneas de taes actos ou factos.
Art. As qualificações ou estados das pessoas, quando íorera o resultado do actos emanados de sua livre vontade, regular-ae-hão
pelas leis então em vigor; mas a capacidade
inheronto a cada um desses estados ou qualificações será regulada pela nova legislação
desto Código ou posterior.
Em todo o caso porém rc peitar-se-hão os
actos feitos, ou os factos consumados om
virtude da capacidade outr'ora existente.
Art. A forma exterior dos achs será
sempre regulada pela lei om vigor ao tempo
em que houverem elles sido feitos a

Art.
Não serão applicadas as leis civis
com elFeito retroactivo.
Os direitos adquiridos e as espectativas
fundndas rogular-se-hão pelas leis em vigor
ao tempo om que se houverem formado.
Art.
Quando,porém,as leis deste Código,
ou outras posteriores prescreverem para a
conservação ou exercício de qualquer direito
ou espoetativá, simples formalidades, cujo
cumprimento dependa inteiramente da von§2°
tade daquelles a quem forem impostas, deverão ollas ser observadas.
(Contendo as mesmas disposiçõas do CapiArt.
Reputar-se-hão adquiridos aquelles tulo 2° do Projecto, salvas as emendas pro-direitos que, não dependendo para sua for- postas no parecer retro.)
mação do acontecimento algum posterior,
possam ser immediatamente exercidos, salvo Resposta do autor do Projecto ao parecer
o que diz respeito aos termos e ás condições.
do Sr. Dr. Braz Florantino
Reputar-se-hão fundadas aquollas espectativas, que forem o resultado de actos ou
Não concordo com o doutíssimo parecer
factos licito? e voluntários das partos, uma do Sr. Dr. Braz Florentino, de que só hoje
vez que a vontade destas tenha sido activa e tive conhecimento; e refiro-me ao que já
capaz de crear direitos.
disse om resposta aos pareceres antecedenArt. Si os actos ou factos voluntários tes. Si houver discussão oral, accrescentarei
forem de natureza tal, que regularmente o que for necessário.
não devam produzir relações sinão dentro de
Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1865. — Auum tompo determinado, somente aos aconte
cimento* ou consequências que se derem i gusto Teixeira de Freitas.
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