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N. 3G, de !912, autol'izando abortut•a do ct•edito, pelo Ministerio
da llazenda, para pttgamcnto de jm·os do omprestimo. Pags. W,

..

' 45, 711, 717.

N. 40, de !012, idem, pelo da ~lnrinlm, flill'tl pagamento do prestações rle materi:li bo!lico.encommendaco na Europtt. Pags. 2·>,

u.

.

'

•

N. G7, de !012, idem, pelo da Fazenda, partt p:1gamento de apo-

sentados.. Pags. 30, 810.
·
N. 48, de 1012, idem ideni, para pagamento ao Dr. José Eduat•do
Preire de Carvalbo Filho, om virtnd~ de sentença. Pags. 32,, :,a.
N. H, de 1012, t!xando as fot'<;as ds terra pat·a !0!3. Pags. 3ü n

37, 838 •
. 'N. 54, de 1012, autorizando abertnt•a de credito ao Ministcrio da

Fazenda, pat•a pagamento de custas a Antonio Alves do Vallo.
Pags. 37, 41i, 712.
'
N. o~, de :1012, idem concoss~o tle licença a Antonio Salles, !' es.
.
llir
cripturario do 'fbesont·o N.acion~l. Pags. ~~. 46.
N. !, (le :1002, elaborando o Coc!igo Civil do. Republica. Pags. 122
· a 709, a\terrindamante, BG!.
·
'
N. 58, do :1012, autorizando o Governo a abt•ir um credito do
3 .000: OOOS, p~lo Miuistet•io d:L Guort•a, para obras militat• os,
· Pags. 716, ~1,9~ ·
·
N. GS, de !912, idetn a conc~rlot• lícettço. a Antonio Dias Coe\bo, escrivão do Juizo Jlederalno tet•ritorio do AcL'O. Pags. 718, 8!0.
· N. G9, de !9:12, idem idem ao Dt·. Arnaldo Quintella, inspector
sanitario da DirectoL•ia Geral da Sande Publica. Pags. 7!9, ~20.
· N. 70, de :1912, idem idem a OscaL· do Carvalbo Azevedo, guardalivros dtt inspectoria de !>ortos, Rios e Cannes. Pags. 7!9, 852.
N. 71, de. :1912, idem idem a Lamartine. Moreira, collector das
rendas rederaes em Ubero.binha, Minas. Pags. 719, 82ó. · •
N. 72, de :19:12, idem idem a Lui~ Teixeira, auxiliar da Estrada •
de Ferro Oeste de Minas. Pag. 7!9.
·
N. 73, do :L 0!2 idem idem a Renato de Lima Nogueira, condu'ctor
de trem da E. de F. C. do Brazil. Pag. 720.
N. 74, de :19:12, o.pprovando os textoi .Ias convenções sobL·e abalroação o assistencia maritima ~signados em Bruxe lias om i 010.
Pag. 7~0.
•
N. 75, de !9:12, ttutot•i7.ando ~ertut'il de credito ao 1\linistet•io da
Justiça, para pagamento au Lullente-coroncl Sim!lo de Souza llc1:'0 e Carvalho, como Procurador da Republica ·interino na soc~l!.o de Goyaz, Pags. 720, 82\ a 822;
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N. 76, de ·I O12, idmn ao Ministurio da Jlazenda, .pa~•u. pag:uneu to

,.

•.

,ao Dr. Augusto de MagalMes do Barros o Vasconccllos. Par,"il. tt
' 721, 8ti3.
~
N. 77, de ! 012, idem ao Ministerio da Viação o OIii•as Publicas, "
para pagamento de funccionarios addidos da Repartição de
Aguas e Obras Publicas •. Pags. 121; 3ii~.
N, 78, de !0!2 1 sobre promoção do commissario Ignacio Augusto .
Linhares. Pag. 721.
. ·
·
•
"'N. 70, de 1012, autorizando concesslio de licença a José Nascimento
guarda-chavo d11 E. de F. C. do Bt•azil. Pag. 721.
·.
N. 80, de 1012, idem· a Adalberto ~lanocl de Araujo da E. de 11:·
C. do BI•azil, Pag, 722.
.· ·
N. 8!, de 19!2, idãm a. Alfonso da Costa. NegL'aes, dos Correios. do
S. Paulo. l'ag. 7~2.
·
.
N. 82, de :1012, idem a Themistocles Gonçalves Ramos de Andt·ado,
praticante dos Cort•eios de Pernambuco. .
.
· ·.
N, · 83, do I 0!2, idem ao major Jono Augusto da Costa. Pags. 7ti~, .
at.
. .
•
8""
.
.
.
. .
N, 8~, de 10!2, abrindo credito. ao Mlnistel'io da Agricultura, para
~
attender a despczas com a recepção do commissõcs .astronomicas
· ostrnngeiras. Pags. 7til,, Stili.
·
·
. ·
N. 85, de 1012, idem ao da Fazenda, para cumpl'imento da Jll'eca·
teria a favot• do tenente Manoel: Lotu•onço dos Santos. 'P_ags •
..... ,. 8"6
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N. 86,· d.e :1012, autorizando licença a Alfredo de Seixas Baracho,
auxiliar de escripta da Repartiçllo Geral dos Telegrapilos.
Pag. 75ti.

0

.

N, 87, de :19:12, idem· a Luiz Vianna, escripturario da Deleg-acia
do Tbesouro no Estado do Maranilão. · Pag8. 7ti5, 8ti6, 8ti7.
N. 88, do :1912, concedendo credito ai!Ministerio da YiaçAo;· para
wusLt•uc~ão, em Goya~, de tuu edificio JHU'a Cot't'eios e Teleg·t•a·
phos. Pag. 755.
.
N. 80, do 1912, computando tempo de serviço ao oficial da Arma-·
' \la Augusto 'rheotonio Pereira. l'ag. 755.
·
N. 00, do 1012, abrindo credito ao Ministet•io da Jlazend<L. put•a na·
~a~cnt~~ a ~osé Antonio da Cunlta e Ft•anclsco Alves Hollo.
l'a~s. 7o6, 8o7 •

.

N. 01, de 1012, idem ao mesmo Ministot•io pat•a pagamento do Ju·
t•os de emprestlmo.
Pag. ~ou.Q
.
. .·
•
.
.
N, 02, de 1012, autorizando licença ao bOLcilat•al Godort•cdo Mondes
Vianna, jttiz substituto seccional do Mat•anilllo. ·Pags. 700,
858.

.

"

c.

. ·fi

.

N, 93, do i 912! idem ao . bacharel ~lancei Durval, · substituto do
juiz secciona na Bahla, Pag, 797
. •
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•

N; fl~. elo fUI2, idem tl Vicente Fel'l'oira, tt•abalhador do 2' classe
1
da E. de 11. C. do fJrazil. Pag. 7Q7.
•
~-N.. 2a, do ffl11, idem ab9rtut'a de ot·edito ao Ministerio da Guerra,
: para. pagamento ao capitão João Nepomuceno Costa. Pag. 810,
·. N. 28, de ifl_i2, idem idem ao da. Fazenda, para pagamouto ao
· ... Dr. Joaqutm de Carvalho Bettamo. Pag. ~17.
N; U3,· de i012,.idom idem para concertos na c'ãbroa ")!arechal
· ·do Ferro"· Pag. 818.
-~
· N. 188, de fflll, sobreelfectividade de 'posto do major graduado
· reformado Valerio Augusto de Amorim Caldas. Pag. 820.
N; 19; de 1012, autorizando licença a Ataulpbo Dan tas Vernuck,
.. tra!Jalbador da lntendencia da E. de F. C. do.I3razil. Pag. 850.
N. 57, do 1012, idem abertura de credito, pelo Ministerio da llazenda, para pagamento a DomingosTamanqueira, Pag_. SaL·
N; !i9 1 do 1012, idem idem pelo mesmo Ministerio e pat;a aguai
· · fim, a Wanderley, Dais & Comp. Pag. S!H. .
.
N. ·oa, do !912, proro~a:ndo a actual .sessão legislativa até 3 do.
· · : novembro do anno vtgentc. l'ag, 80k'

1'"U:blicação :.

...

Jloita . a requerimento do Sr. Scnatlot' Leopoldo ilo Bulltõcii.
. Pags, ·'>7 a 53.
Rel~vamento

de

1>rescrip~ão

:

...

Pedido pelo Marechat Francisco José Cardoso Junior. l'ag. 10.

.

Rectue1•iJnento"':

.

'

Do Barão de Sioler, 1• tenente do exercito austl'laco, pedindo sua
oatut•alizaçllo e Incorporação ao exercito brazilciro. _l'ag. 7.
DÓ ma1•echal Francisco José Cardoso Juniot•, pedindo relbvamcnto
de prescripçilO. Pag.. 10. .
De D. Antonia de Lima Rodrigues (do !OH) Pag. i5.
.•
Do Dt•, Eduardo Studart, juiz federal na secção do Coará. PtLg •. 31.
rie DD. Antonia ·e Maria d'a Silva. Potengy, irmãs solteiras do
Capitão do Exercito Joaquim da Silva Potengy, Pag. 40.
Do Sanador Azeredo, para que a proposição n. i39, de i9U, và á.
Commissão de Marinha e Guerra. Pag\ 40.
' inspectot• sanitut•io d11 DiroDo Dr, José do Lima Castello Branco,
ctot'ia Geral da Saúde l'ublicarsolicitando prorogação de licença.
Pag. 54;
.•
•
. ·
De ~!acado & Irmão, pedindo pagamento de lornecimentos feito 11
á Força l'ollcial.
Pag. nt-.
.
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•

De Souza Cruz & C., sobt•c folhas de Jlln.ndt•cs. l';~g. 7!~. . ' ·
~
' c
uo engenheit•o .Josó Agostinho dos Reis, pedittdo quo sejam enca.minhados fL Commisarto de Obras Publicas.o Em prezas Privllegiada~ ·
os documentos que a.pt•esentou. Pag. 715,
·
·
.. · · •
Do Dr. Godol't•edo Xavier da Cunha, Ministro do Supremo Tribunal,
solicitando licenç1~. Pag. 723.
·
De Jo[o lii1Lria d'a. Silva J unior, sobre constrnc<;ilo de casas ,para ·operarias, Pag. 720,,
De Joaquim Coutinho da Jlonseca Vioit•a, pedindo os favores. do
decreto n. 771, de !SOL Pag. 757.
· .
. De Azevedo Alves Cat•valbo & C., solicitando pagamento de fomecimentos feitos á Brigada Policial. Pa.,:. 840,
Do bn.cllat•el Acyndino Vicente de i\1agalbiles, juiz tugado do Supremo Tribunal, solicitando licença. Pag, 800.

'
D

"

Telegranun.as :

Do Dt•. Hodt•igues Alves, Pt•esidente do Estado do S. Paulo, pelo
passamento do Senadot• Cassiano do Nascimento. Pag. 31.
. ·
"; · Do Dr. Pedro de ·~olepo, Ministro da. Agricultura, lnd usLria o Coni- ·
met·cio, pelo mesmo motivo. Pag, 3L
·
Da Em preza Ind~tria Cayena, pelo citado motivo. Pag. 3:J.
Do Scnadot· Silverio Nery, pelo a\ludido motivo, Pag. 34.
D!J Dr. Wenposláo llraz, Vice-Pt•esideutc daRopublica, por esse ·
mesmo mottvo. Pag. 40. ·
'
Do Sr. Franco Rabello, Presidenta do Ceará, no mesmo sentido.
Pag. 40.

'

.

Voto de

pe~a.r

:

Palo tt•aspasse do Sr, Luiz do Audt1\de, bibliothccat•io do Sou ado,
Pag. 805 •
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.

'

.

"-.

.
Primeira sessão . da oi!a va leg~lalura .do ·Glngresoo Nacional
.

,.

no• SESSÃO, EM .2 DE SETEMBRO DE 1912
.
.

PIIIJ:Sllll~NCIA
o

•

•

~\!'ACHADO,

DO Afl. PINHEII\0
•

••

VICE-PfiEBIDEN'rE

I • .. I

•

.•

•

A' 1 htn·a ·da· tardo,. 1;resentc numero legal, abre-se a se.ssão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Chaves, Araujo Góes, Poldro Borges, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, U1·bano Santos, Mendes de Almeida, •rt10maz Accioly, Tavares de. Lyra, Wuli'J•edo Lr.nl, Sigismundo Goncalves, Gon.:.
calves Ferreira, Jtnymundo de Miranda, Gomes Ribeiro,· Guilherme Campos, Oliveit·a Vallàdiio, J.uiz Vianna, Bernardino
Mofiteit•o, 1\loniz lh·eit·e, Nilo. Pecanha, Sá Freire, Bueno de
· Paiva, Bernardo 1\lonteiro, J?eliciano Penna, l"rnncisco Glycerio; Leopoldo de Bulhões, Bt•az Abrantes, A. Azeredo, Metello,
Generoso.· Marques,. Feli/1. pe Schmidt, Victorino 1\fonteit•o C!
Cassiano ·do .Nascimento 3'•)·. ·
.
Deixam de ·conJp.arecer, ·com cá usa .iustifieadu, os St·s,
Caudido do Abreu, Silverio Nm·y, Jonat.hnS' Pedrosa, Judio do
· Bt·ar.il, Laura Sodr~. José Eusebio, Ribeiro Gonçalves, Gervasi-o
l'assos, Pires Ferreira; Francisco Sú, Antonio de Souza, Cunha
Pedrosa, Castro Pinto, Ribeiro de Brito, Coollw e Campos, .José
Marcellino, Ruy Barbosa, João Lui~ Alves, Lourenço Baptista;
.Augusto de Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, Alfredo Ellis,
Campos Sallcs, Gon~aga, Jaymo, José Murtinho, A\enc1tr Guima~
riios, Hercilio Luz e Abdon Baptista (28).
•
E' :lida, post.n em discussiio e .sem debato a~pt·ovacla a acta•
da sossiio anterior.
O Sr. !."

'

'

·~·
. ,•

Secretario !lú coul.a do seguinte

EXPEQJEW:l'E .
·. Officios:
•
·Dous do Sr. .Ministrõ da ~n~otrda, de 30 de agosto, transmittindo as mensagens com que o· Sr. Presidente da· Republica
. Vol •..v.
t

•
•

•

•

•••

•

•

.

..
. -. ,, · ....•..,
•• ..0-- • .:. ".-••

..
•

.. '~••• '~ - t

•

...

··-·

•· •
•

'.

,,
ANNAES DO SENADO

I.

restitue deus dos aul.ogruphos das rosoluoões do Congresso Na-"
cional, sanccionadns, que o autorizam a:
•
'Conceder um anno do Iiuonon, com ordenado, a 'Francisco
Xav ior ,dn Gosta, conferont.e, da Alfnn~egn do lllanúos;
'
Abrir 'ao mesmo minisLerio o credito extruorilina1;io de
2:367$870 pm:n occorrcr no pagamento devido a D. Ernostina
de Sfruzn Carrascosn, om virtude do decreto n. 2.4.03, de 1i de ·
janeiro de i OH.- AroiJ.ive-sa um-dos autographos o communique-se ú Camarn, remoLtendc-se-lhe o outro.
O Sr. 2", Secretario declara que não ha pareceres:
ORDEM DO DIA
LICENÇA A ÍJUS'l'AVO 11-PFONSO FARNESE

2' discussão do pro,iccto do Senado, n., 38, de 10'12, autorizando o Presidente da Republica n conceder Um ·anno do
licencn, .com deus tercos dos vencimentos, ao bacharel Gustavo
Affonso Farnese, Juiz federal :'la se·ccão do Acre, para trata-·
monto de saude,
·
Approvado.
LICENÇA A CAnLOS DOMIC!O. DE ASSIS TOLEDO

·... )li.discussiio do pro.ieêl.o tio Scilado, n. S!l, de·. 1012, autorJztmdo o Presidente da Republica n conceder. ao Dr. Carlos
. Domicio de. Assis l'oledo, promotor publico do Alto Purús, no
Territorio do Acre, um nnno de licon·cn, em prorosacão, com
deus t~roos do vcncim~nLos, para tratamento· do snudé ..
· Approviido.
.
·.
GUARDAS DA AT,FANDEGA DE PonTO ·ALEGnE

.~· discussão da ·pronósioiío dn Camara dos ·neptÜados,' ·n. 1,
,.de. 19'12, elevando de 20 o numero de guardas da Alfandega
de PDlio Alegre 1l autorizando o Governo a abrir o credito
neces~ario para pagamento do~ mesmos, conformo n tabclla
cm v1gor.
Approvad~.

r,ICEN()A A Ai:.'OiliBiADES ii'UIMARÁES

,,

. .,

...

. .,.

r.- '

·c~· ~

·...

:.:•··u

, .. . 3' .discussão da proposil}üb da 'Cnmara dos Deputados. n. ·12,
de !.9:lll, autorizando o Presidente da Republica a ·conceder um
••
I

J--:,1

.~·,·L:"'. ~

·u·.

"

•

•
·' \

• ·•

.3

SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1912

•

anno de licença, com ordenado, a José Alcebiades de Oljveira
.Guimarães, aq~anuense dos Correi9s de S. Paulo.
•.
Approvada, vae ser submettida a sanccão.
CREDITO DE 19 :30~~610 ,pARA ·INDilM..,IZM A ROBERTO PEREIRA
REIS
'

a• discussão da riroposicião da Gamara dos· Depu t.ados, n. :,g,
de 1912, autorizando !l' Presidente da Republica a abrir, .Pelo
1\linisterio da Viaciio e Obras Publicas, o credito especial de
19:304$610 para indemnizar a Roberto Pereira Reis, encarregado do serviço de abertura de r,oços no Estado do Rio Grande
do Norte. .
. ·
. ·
.
Approvada, vae ser submettidil. a sanoção.
O Sr. Presidente ....: Nada 'mais havendo a tratar, ·vou le-

vantar a sessão.
Designo ,para ordem do dia da. seg\iinte:
· 2• discussão d!\ proposioüo ela Gamara dos Deputados,
n. 36, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito supplementar. á verba
1' do art. 93 da lei do areamento vigente, arim de attender ao
pagamento dos juros o mais despezas do emprestimo de francos· 60.000.000 ou :E 2. 400.000 de que trata o decreto n. 9.168,
de 30 de novembro de 1911 ·(com parecer da Commissão de Fi'

'

'

'

'

nanças o{(e1·ecendo emenda) ;
'

'

·

·

·

·

'

2' · discuss1io · da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 40,. de 1912, autorizando o Presidente da Republica a ·abrir,
pelo 1\!inisterio da Marinha, o credito sup(llementar . de
6.089 :701$, ouro, para c.ccorrer ao pagamento das prestações
do' ultimo couracado ·em construcciio, submersíveis, monitores
e material encommendados na Europa (com parece1• .{avoravel

da ·Commissão de: FinançiM) ;

·

.2'. discussão· da. proposição da Gamara dos Doputndos,
n. 62, 'de 1912, aut!l'rizando ·o Presidente da ·nepubliea 0: ajlrir,
pelo Ministefio da AgrioultJra, ·I11dustria e Commércio, os cre-,
ditos supplementares·: •de 3 :600$, para oecorrer ao pagamento
da differenca de. vencimentos do consultor juridico e de
12 :000$, para pagamento do auxiliar juridico, amb!l'S daquelle
ministerio e no .anno corrente (com parecer .[avoravel da .Commissão de Finanças);

... •

·

.

...,

·

· 3' discussão da rroposi~.f~ d~ Camnrn dos Deputados,
n. 51, de i 912, autorizando o Presidente da Republica a conceder seis mezes de· lieenca,• com ordenado, pnm tratamento
de sande, a .Edmundo ·Dantés•dos Santos Pereira praticant~ de
.i' classe,dá Administraciio dos Correios: do Estado de. S. Paulo,
,(com parecer fa"!oravel, da ,C,ommis~ão de Finanças).; · .. , .'.

•
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•

•

I
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•

. .·"
.' ·'

L

••

,, '

ANNAJJ:S DO SENADO

missão de Finanças ) •

·

Levanta-se a sossiio á 1 hora e 40 minutos.

.

....

'

01" SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1012
l'llESIDJ~NCJ.\

DO SJI. PINlWIIIú MACHADO, VIOE-PI\ESJDENTil

A' J llorn da tarde, presente numero ·legal, .nlJro-se. a sessilo, n que concorrem os Srs. Pinheiro·Machado;'Ferreira Cha\'Cs, Arau.io Góes, Pedro Bot•gos,. Jonathas Pedrosa, . Gnhr•iel
Salgado, Al'thur Lemos, fndio ~.;o Brnzil, José Eusebio,·Urbano
Santos, l\lcndes de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sú, 'fho- ·
mnz Aocioly, .•ravares de Lyru, Wnll'redo Leal, Sigisrnundo,Goncalves, Gonçalves Ferreira, Raymundo de llliranda, Gomes Ribuit•o, Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveir;a Vallndão, ·
Luiz Vianna, Bepnardino Monteiro, Moniz Preire, Nilo Peeanha,
Sli l"t•eire, Augusto do Vasconcilllos, Bueno de Paiva, .Bernardo
Monteiro, J<eiiciano Pennn, l!'rancisco Glycerio, Leopoldo. de·
Bulhões, Braz Abrantes, Metello; José Murtinho, Gener•oso.·Marques; Felippe Schmidt, Vietorino Monteiro .e Cassiano do Nas·c~mcnto .( .U),
·
Deixam de l)Omparecer, .com causa jtistificada, os ·Srs, ·can.ditlo de .Abreu, Silvcrio Nery, Lnuro Sodré; Ribeiro Gonçalves,
Gcrvnsio Passos, Antonio. de Souzn, Cunha. ·Pedrosa; Castro
P.into, Ribeiro de Brito; José Murcellino, ~ .Ruy Bnrbosa; ... Joiio
J.uiz Ah·es, Loureuco Bnptistu, Alcindo ·..Guanabar.n" Alfr·edci
Ellis, Cuuwos Salles, Gonzagu Jayme, A. Azeredo, Alencar· Guimarães, Hejocilio Luz o Abdori Baptista (21),
~
·E' litlu, posta em discussão ·c, sem debate, approvuda a acta
da sessão unterior. ·
. · ·
.
.
.

'

·o Sr.

.

t" Secretario, dú conta do seguinte

.

'

EXPEtliENTE
I

'

'

\

11"'·

',

. ·'
'

"

Officio do Sr: llliuistt:o da ~·u~ti~•n o Ncgocios lntcri'oros; de
3 do ugosto,. trnnsmittindo a· mensagem ·com que o . Sr. ··Presidente du Ropublicu restitue dous dos nutograplios da. resolução
•. ' .
•
"i.•
1......

••

,,

'

3' discus~ão du Jll'OJIOsiciio . da Camaru dos Deputados
n, ú2, de i 912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Mlnisterio da· Viacão ·e· Otras Publicas, o credito extraordinário de 200:000$, para conservação e custeio das linhas
telegraphicas e telephonicas do Estado do Rio Grande do Sul,
e dando ·outras providencias (com parecer favoravel da Com-

~

'·

...

'·
"

•

•
•

•
•

•

SllSSÃO EM. 3 011 SE'rllMBIIO DI!

••

li

Hll2

do j:lol}grcsso Nacional, sunccionndn, que abre o credito necessarto as vm•Jms 5• e 7', do art. 2" do orçamento vigente, pura
execução da lei n. 2,563, de 10 de Janeiro de 1912. - Archiveso um dos autogrnphos e communique-se a Camnra, remetten.do-se-lho o outt•o. ·
.
·.
O Sr. 2• Secretario declàr~t que niio hn pareceres.

· ORDEM DO DIA
CRllOI'I'O <10 .IIIN!S1'JmiO IM PAZENOA, SUPPl,J~l\!JlN'l'M\ ,\ VllRO.I
llO ,\1\'J', 03, DO OJI(:<IMJlN1'0 \'!GllN1'1l ·

1',

2' discussão dn proposiQão dn Camnra dos Deputadi\s;:~·: ·...
n. 3G, de 1912, autorizando o Presidente da Republica n nbrir,
J)Cio Minisl.erio .da Fazendn;·o credito supplementar :í .verba 1'
do· nrt.. 93 · dn lei do orcnmento vigente, afim de ntt.enrler no
J)agnment.o dos .iuros e mais despezn~ rio emprest.imo de fran- ·
cos no.ooo.ooo ou ~ 2.400,000 de que t.rntn o deerel.o n. !), f(\8,
rle 30 de novembJ•o de HH 1.
. ·
·· ·
Appri:ivnda.
E' igun !mente npprovndn n seguinte ·
Em seguida 1\s pnlnvJ•ns - r,rcdilo supplemenl.nr

8ii!l :733$333. .

·l'lnllDJTo Jlll

...

dh::n~so:

0,089 :iOl$, ouno, AO ~IINIS1'RO DA M.lli!NH.I

2• · discn~são dn pr·opo~iciío dn Camnrn dos Doputnd11s,
· n.· 40, de 1912, nutoriznndo o PJ•esident.e dn ncpnblicn a nhrir,
pelo l\linisteJ•io dn Mnrinhn. .o CJ'edil.o · supplement.nr. de
!1,989 :701$, om•o, pnrn occol't'er no pngnment.o dns prest.n~.iles
· ·do .ultimo. com·n~ndo em Mnstni'cciio.. submm·~iv••is, monitores
e mnf,erinl. on~ommendndos nn' . Europa.
· ·
.
· Approvndn;
•

•

. VllNCJl\mN1'0S llO CONAUf,1'0R JUI\10JCO DO MIN!R1'llniO D,\ AORICUJ,1'Ull<l

··<·

s• discussão dn proposlcilo dn Cnmnrn dos. Deputados,
n. 62,. de '1912, nutoriznndo o Presidente dr. 'Ropnblicn n nhril•.
pelo Ministerio dn Agrieultmn;llridustt•in e Commercio, os crorlit.os supplementnres: de 3 :!IOO$i'J>riJ•n occorrer• ·no pngnmonto
· da differ~ncn ... de . venciii'wftfos rio consultor .iuridico c d~
12 :000$, pnr·n pngnmonto ciCJ.nuxi!iJll' ju,•idlco, nmbos dnquelle
min isterio ·O no nnno coJ•J•ont.e .... ' . · .
. Approvnctn.

••
•

•

•

•

•

•

•

•

~

o
. ' ANNAES DO SENADO
LICENÇA A EDMUNDO DANTES DOS SANTOS PEREIRA

·
3' ·discussão da proposicií.o da Cnmarn dos Deputados,
n. 51, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder seis mezes de licença, com ordenado, para tratamento
de saude, a Edmundo Dantes dos ii)antos Pereira, praticante de
i' classe da Administração dos Correios do Estado de S. Paulo.
Approvada, vae ser submettida á sanccão.

200:000$

CREDITO DE

PARA CONSERVAÇÃO E CUSTEIO DE MNHAS
TELEGRAPHICAS

3' discussão ·da proposição da Gamara dos Deputados
n. 52, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo M•inisterio da Viação e Obras Publicas, o credito extraordinario· de 200 :000$, para. conservação o custeio das linhas
telegraphicas e telephonicas do Estado 'do Rio Grande ·do Sul,
e dando outras providencias.
Approvada, vae á Commissão de Redacção.
O Sr. Presidente - Nnda mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia i:! a· seguinte:
Discussão unica do parecer da Commissão de Justiça e
. Legislação, n. 258, elo 1912, opinando cn1e ·se.ia indeferido o·
requerimento dirigido ao Co.ngresso Nacional pelo Dr. Joa-'
quim de Oliveira Machado,· consultor .iuridico do Almiran-.
tado, pedindo que lhe seja mnndado contar,· para os effeitos da
aposentadoria, tempo de serviço que mencione.
·
2' discussiío dn proposição da Cnmurn dos Deputa.ics,
n. 43, de 1912, autorizando o Presidente da Republica. a mandar contar n antiguidade de posto do 1• tenente do Exercito
Oscar Leonidas Corrêa de Moraes, de 1 de outubro de 1897, por
actos de. bravura (com. pareceres contrarias das Commissões ·
de llfarinha e Guerra e de Finanças);
· ·
2' discussão da prGnosioiio da Gamara dos · DP.put9dos,
n. 48, de 1912, autorizando o PresidefiLo da Republica a abrir.
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 24:534$898
para• o fim. riA pagar no Dr. Jos6 Eduardo Freire de Carva"lho Filho o que lhe é devido pela União, em virtude de sen- ·
tenca (com pnraccr favoravel da Commissão de Finanças);
3' discussão ela. proposicíio da Gamara dos Dcpull1dos,
n. 53, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Justica e Negocies Interiores, ·o credito de
· 40.:000$,. para ncquisioiío dtl ui\! a ombarcaciio destinada á conduccãq de enfermos de bordo. dós navios para os hospitaes
desta Capital (com pm•ece1' favo~ave! da Commissão .de Fi;.
n,an~as) .

. o

. _.

;Levanta-se
.'''
·- a sessão á 1 hora e 45 minutc.s. .
'

,.

o

'

''

,,

•

•

•
•
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•
02' SESSXO EJIH DE SETEMBRO DE 1912
Pf\ESIDENCIA DO Sf\, P!Nl!EIRO MACIIAD0 1 VICE-PRES!DlilNTll

. A' 1 hora dQ, tardo, presente numero legal, abre-se a sessão, :>. que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Chaves, ArauJo Góes, Pedro Borges, Jonnthas Pedrosa, Gabriel
Snlgado, Arthur Lemos, Indio do Brnzil, José Euselíio, Mendes de Alme'ídn, Pires Ferreira. Thomaz Accio)y, Tavares de
Lyra, Wnlfredo Leal, Castro Pinto, Sigismundc Gonçalves,
Gonçalves Ferreir•a, naymundo do Miranda, Gomes Ribeiro,
Guilherme Campos, Coelho o Campos, Oliveira Vulladão, Luiz
Vianna, Bernardino Monteiro; Sú Freire, Bueno de P.!liVn; Bernardo Monteiro; FeliciullO .Panna; F1·ancisco {llycorio, Braz
A.brantes A. Azeredoéi Metello; J oaé Mt:rtinho, Generoso Martuas, Fe1ippe Schmi t ·e Cassiano do Náscimento (86) ..
Deixam de comparecer com causa j usLificada os Srs. Candido de Abreu, Silverio Nery, Laura Sodré1 U~bano Santos, Ribeiró Gonçalves, Gervasio Passos, FranciSCo Sá, Antonio de
Souza, Cunha Pedrosa, Ribeiro de Brito; José Marcellino, Ruy
Barbosa, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista,
·Nilo Pecnnha, Augusto de Vnaconcellos, Alcindo Guanabara,
Alfredo Ellis, Campos Salles, Leopoldo de Bulhõe~ Gonzaga
Jnyme, Alencar Guimarães, H~rcilio Luz, Abdon .~:~aptista e
Victorino Monteiro (26).
·
E' lida, posta em discussão e, sem debate, npprovada a
nctn da sessão anterior.
·
.
O Sr. i'. Secre.tario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Ortlclos:

Um elo Sr. Ministro dà Justica e Negocias Interiores, cje
2 do corrente, trnnsrniLLindo a mensagem com qqe o Sr. P~e
si<lente dn Republica restituo dous dos nutographos da resolu- •
ciio do Congresso Nacional, publicada, que proros\1 a actual
sossiio lesislntiv!l nt6 o din 3 de outubro do corrente. anno.Archive-~e um dos nutogrnphos o communique-se á Camnrn,
remettendo,se-lho o outro. ·
·
•
Um do Sr. Prefeito cio Distr~cto Feder~!, da mesma data,
offerecendo um exemplar dn mensagem que dirigiu ao Conselho Municipni.-'-Tnteirndo. ' · o • ·
Requerimento 'é!o 'sr. barful de Síeller, i' tenente do E~er~
ciitu de. Austrin, solicitnndn .naturaliznciio o n sua incorporacão
no Exercito Brnzíleiro.-A's Commissõo~ de Jusl.iC!t e ~egíslacilo o do Marinha e Guerra..
"·
··. ·
'
•
•
..

.

.

•

•

•

.

.

•

••

'.

"

,.

t
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O Sr. 2• Secretario procede ti loij.urn do seguinte

..

PAIIECE!l.

N. 259 -

1012

Redacção final do projecto do Senado, n. :17, rlc IIII:!, ·q1tõ atttori:a a conc'c.vsão d11 um. amw .de licença, sem. venâm.en-.

tos, ao Dr. Carlo,q ·cesm• de Oliveira Sampaio, lenta da Est•ola Naval.
.
O Congresso Nacional resolve:
ArtigÓ unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder um anno de licença,· sem vencimentos, pnrn trntnr
de negocias de seus interesses, fóra do paiz, ao Dt·. Carlos· Cesnr··de ·Oliveira Sampaio; lente cathcdratico dn Escola· Naval;
l'CVogadas ns disposições em contrario.
.
Sala daR Commissões, 4 de setembro· de 1912.-Wal(l•edo
Leal.-Bernardino Monteiro.
. ·
.
. .
Fica sobre a mesa para ser discutido. na sessão seguinte,
dApois de· publicado no Diario do Conoresso. ·
· · . ..

.

ORDEM DO DIA
CON'I'AOEM

ng

.'

'

'J'EMPO AO DR. OT.!VEIRA MACHADO.

·· Di'ilcussiio unica do parecer dn Commissão de .Tusticn o
f.;egislncfio, n. 258, ·de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento dit•igido .no Congresso Nncionnl pelo Dr.: .Joaquim.
de Oliveira 1\!nchado, consultor ,iuridico do Ahnirnntad•l, porlinrlo flUA lhe se,ia mandado conl.nt•, pnrn os effeitos ·dn nposontndoria, tempo· rle serviço que menciona. · · ·
·
Approvndo.
'
·
.2' discussão da proposioiío dti ·Camam. ilo~ 'nepiitndos,
.n .• ~3. de 1!l12, nut.oriznndo o Pt•esiu~nte da. Republica n mnn' dnr contnr n nntiguidnde de posto do 1" tenente .do Exercito
. Oscnr Leonidns Corrôn de 1\oloraes, de 1 de outubro de 18!l7;por
nctos de brnvurn.
.
.
·
. ·
Re.ieit.ndn, vne ser ·devolvirla tí Cnmnrn. dos Deputados,
'

CREDITo PARA ·ro~~l,\MEN'I'o

'

on·.

,ío

~

'

..

OON'J',\OEM DE 'I'EMPO POR Af:'I'OA DE RRAVURA '"

'

.r

'

,.
'

'

FRt~tnE nr. c,invALHo Fn.Ho

2' · discussão dn pron~~iciío da· Cnin~rn dos·· DcpJtndos,
n. o18, qe .1 !li~. nulm•iznndo o P.re~i~ente ·dn. !lepublica. n nbrir,

pelo l\lmtsto)l'JO dn Fnzendn, o crerttto espectai de ·24 :534$898
nnrn o fim de. pngnt· ·no Dr..Tbsé Eduardo Freire do Cnrvnlho Filho ·o quo lha r.·ctevido ·pela União, ·cm virtude de sentoncn: ·
·

•
"

1'

•
'

· Approvncln.:

•

'
•
,'

I

t

•

..
•

•

•
•
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CBilDITO DE 40:000$000 ,10 l\IINIS'fEI\10 D,\

.TUS'ri()A

2' discussão da pro11o~i•;fio dn Gnmnrn dos D•lpulados,
n. 53, de 1012, autorizando o .Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Justicn a Negocias Inl.eriores, o CJ:,edito de
:,o :000$, para aequisiciio de uma cmbarcnciio dest.innda á conducciio de enfet•mos de bordo dos navios. para os hospitncs
desl.a Càpital.
·
.
Approvn,ln, vne ser submel.tidn :\ sancçiio.

· o· Sr. Presidente-Nada mais havendo a f,raf.ar, vou levnnf.ar a sessiío.
Designo para ot•dem do dia da scgui1tte:
3' discussão da rworosiciio 'da Gamara dos Deputado~. n. 54,
de 1912, uutorizaúdo o Presidente .da Republica a abrir, pelo
Ministet·io da Fazenda, o credito extraordinario de il33$300,
para pagamento de custas a Antonio Alves elo Valle, em virtude de sentenca (com parecer favoravel da Commi8são de

Finanças) ;

.

.

·

.3• diseussiio. do proJecto do Senado, n. 3R, de HH.~. autorizando o Presidente da Revublicn a conceder um anno de li. cenca, com dous tei•cos dos vencimentos, ao bacharel Gustavo
Affonso Fnrneze, ,iuiz federal na secciío do Acre, para trntnment.o de saude (o(fm•ecido 11ela Commissíio tle Finanças);
s• discussão do projecto do Senado, n. 39, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder no Dr. Carlos
Domicio de Assis Toledo, promotor publico do Alto Purús,
no Territorio do Acre, um anno de licença, em prorogacão,
com dous ·terÇos de vencimentos. para tratamento de saude
(!J(f.erecido pela Comrilis.~iío de Finanças);

•

. s•

discussão dn proposição da Gamara dos Deputados,
n.. 1, de 1912, elevando de 20 o numero do guardas da Alfandega
de Porto Alegre e autorizando o .Governo n abrir o credito
· necessario para pagamento: dos mesmos, conforme a tabell!l
fJill vigor (com pamcm• ravm·aueZ .da Commi.!SUO de Finnnçn.!),
. Levanta-se a sessão 1\ 1 hora e

~5

minutos.

•
'·.

.

93~

.
SESS.tO EM 5 DE SETEMBRO DE HH2

PRERIOENCI,\ DO RI\. PINHI~IRO :!IIACitAPO, VICE•PRESIPF.NT&

•

A' I ·hora dn tnrde, presente numero legal, nbm-se ·n SORRÍÍO, a que concorrem os S1·s. f'lnheil'o Machado, Fei•rtlit·n Chnve~. A1•au.ió Gôes, Pedpo Btfrges, Jonnthns Pedrosn, Gnbl'iel
Rnlgarlo, . Al'f.tnu·. LtmloR, .Indio ·r;~o B•·~zll, José Enscbio, Ut·hnno Santo~. MrndtJS ·c~c Alme.1dn, · .Pu•os Flli'I'MI'a, Tlloma7.
Acciol~·. TnYni'O~ de LYI'Il, Wnlfi'Odo T.enl, Sigismm1do Gon~

•
•

•

•

'"'

·,

•
"

.

'

f()

.. .

ANNAllS DO SENADO
jj

•

calves, Ribeiro de Brito, Gomes Rlbeiro1 Guilherma Campos,
Coelho o Campos, Oliveira Valladüo, Lmz Vinnnn, Sá Freire,
Buono de Pnivn, Borno.rdo Monteiro, Fo!icinno Ponnn, Franoisoo Glyoerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abrantes A. Aze~
recto, Metcllo, José Mm•tinho, ·Generoso 1\Inrques e Ãbdon ·Bapl.ista (S4).
Deixam de comparecer com causa ,iustlficndn os Srs. Can-: ·
dido do Abreu, Silverio Nory, Lnuro Sodré, Ribeiro Gonoal- .
ves, Gervasio Passos, Francisco Sú, Antonio de Souza, Cunha
Pedrosa, Castro Pinto, Goncnlves Ferreira, Raymun.:lo do Miranda, .ros" Mnrccllíno, nuy Barbosa, Bernardino Monteiro,
Moniz Freire, .Toüo Luiz Alves, f,ouronco Baptista, Nilo Peçnnhn, Augusto de Vnsconcollcs, Aloindo Guanabara, Alfredo
IWis, Campos Snllos, Go:,zngn Jaymo, Alencar Guimarães, Felippe Schmidt, Hercilio L~:.z, Vwt01•ino Monteiro e Cassiano
ílo Nasllitnento (2B), .
E' lida, posl.n cm disoussi\o o, som debl\l;c, npprovada a
nota dn sessão anterior.
O Sr. :I" Secretario eh\ oont.n do seguinte

EXPEDIENTE .
Officio do Sr. Ministro da Guerra, de 3 do corrente,
trnnsmittindo n mensagem com que o Sr. Presidente dn Republica presta informncõos no Senado áoeron do requerimento
em que o Sr. mnrochnl Francisco José Cardoso Junior pede
rolovnciio de presoripçi\o em que incorreu. pnrn o fim de poder
. rooebor n .differencn do soldo a que se julga oom direito.-.
A' Commissão de Marinha o Guerra.
. ·
.
O Sr. 2• Secretario procede á leitura dos sesvintes ·
PAREOE!t~B

N. 260-11112

• ncrlnação final da em.enda do Senado d prOjJOsiçlio da Cam.ara,
n. !í2, de f,9,f2, qu.e autoriza a abrir ao Jfinisterio da Viaçüo
e Obras. Publicas o crcrllto t.•,r.traordina1;io rle 200:000$,

)Jam

aonscr?Jação c custdo das linhas tcla(lrapll.l'cas c tcln-

11honicas do Estado elo Rio G.rancle do Sul.

Depois du palavra uttcnder», diga-se: • no corrente
.exercioio ~. ·
·
·
. ·
. ·· .' ·
••
·
Snln dns Commis~õcs, 5 de !\(ltemhro del!H\2, -lT'nl(rcdo
·
Leal. - Thom.a; Aac!oly.
·
Fica sobre a ll!esn para. sor discutid~ na sossü~ seguinto,
depois ~o publicnd9 no Diario
Oonuresso. -·
•
•
•
•

.

'

ao

. I

•

i.,~

•

.·
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N. 261-1912

.A; .Commissão de Instruccüo Publica:, lendo estudado a pro-

•

. POSJCUO n. 139, de 1011, da Cnmarn dos Deputados br•rn corno
. o. parecer sobre elln emiltido peln illustre Commis~üo' de Ma-

.·

. 1•mhu e Guerra da outra Casa do Congresso, e
. ·. Considerando que o regulamento de 19H da Escola Polylechl)icn supprimiu o curso de engenheiros geographos niio
dnnd9 mais certificnrlo de hnhililaciio para este rumo de engenharia;
·Considerando mais que pelo regulamento de 1901 a: Escola
Po!ytcclmicu exigia para n obtenciio do titulo de engenheiro
geographo a approvncão no seu curso fundamental que se
compunha então de novo cadeiras c t:res aulas, distribuídas
em tres nnnos:
. . E' de parecer que _se conceda .a carta de engenheiro· geographo nos alumnos quri concluiretü os cursos da Escola do
Estado Maior do Exercito e da Escola Naval, uma ver. que
elles. provem possuit• us habilitacões oxigidas pelo citado regulamento de 1001, da Escola Polytechnica, bem aqsim que,
expedido o titulo do engenheiro geographo aos acima mencionados alumnos possam estes usar como distinctivo um annel
symbo!ico escolhido pelas congregações das referidas escolas
do Estado Maior do Exercito o dai Escola Naval.
'Em viHla do e:-.."Jloslo, pensa a Commissiio que a pl'cposiciío
póde ser approvnda com a seguinte
·
EMENDA

Accrescente-se uo nrt. 1' :-•uma ver. que provem possuir as hnhilit.noões. ~xigidns pelo regulamento de tnot, da
Escola Polytechnicn.
.
Sala dns Cominissúes, ti elo setembro do 1912.-JusJ ltu~
:ebio, presidente. -José Mnrtinho, relator.
PROPOS!QÃO DA"C,\MARA DOS DEPUTADOS, N. 1R9, DE -[911, A QUE SE
REFERE O PA!1ECI!ll1 SUPM

·.

O Congresso Nncionn I r.esolvo:
Art.. 1-.' :m• concedido o certificado do engenheiro geogra.pho nos alumnos que coocluirom os cm·sos da Escola do Estado-Maior do Exercito o dn Escola. Naval;
. Al't, 2.' Os mesmos usarão, como distinctivo, um annel
symllolico escolhido pelas congrega;ões das referidas. escolas.
Art.. 3,• Revogam-se as disposições
em contrario.
,
I
,
. Camura dos Deputados, .2ti 'i]e 'dezembro de 1911 •..,...Sabino
Rnr1•oso hmior, J1resid~nte. -:-Antonio Simeão dos Santos Lea!,
1" secretario.- Eu:eb1o. F·ru·ilCJsco de Andrade; ?.·' "ecretnrlo •.
-A imprimir.
·
·

.,

..

~

·•
•

•
•

·~'

.

•
ANNAilS DO ·sENADO

E' novamente lidn, posto em rlisuussão, quo se encerra•·
sem debnt.e e UilPI'OVnrln n rcdncc!io finnl do pro,iocto do Senn.do
n. 37, de 10.12, que nul.orizn·n eoJu!essiio ele um nnno de li~encn,
som \'lmeimonl.os, no Dr. CnJ•los Cesnr de .Olivoil·n Sampaio,
lente da .Eseoln Naval. ·

..

'

'•

..

..
-

Ofl:DEM DO DIA

. 2• discussã9 da proposiCiiO da Cnmam dcs peputudo~, n. G1,
do 1!112, aUI.O!'iZIIOdO O .PJ•esidcntc da fl:cpubliCa 11 Ohi'll', pelo
Alinisl.eJ•io dn Fazenda, o credito exl.mordinnri'o do ú33$:JOO,
Jlai'a \·ongamenl.o de custa~·· it Anl.onio All•es rlo Ynllc, cm yirl.nde r e sentencn. . .
:\ppl'ovndn.

..

3' discussão do pJ•o,iecto do Senado, n. 38, de !O 12, nulo-·
J'izando o Presidenl.,; dn Tl:epnbficn a eoneedm• nrn nnno rlo fierncn, 1!0111 dons tercos dos veneinwnl.os, no hnehnr•el Gnsi.0\'0
Al'l'onso Jlameze, ·.iniz .fedm•nl nn seeciio do Am•e, pm·n l.rnlnnwnl.o de snude,
•
·
A Ilj)l'Ovndo, YM :\ CÓmm isslio d~ Redncctio.

i'.

I~

',.'t

..

I,JO!lNQA A CARI.OS DOMICIO DE ,ISSIS TOUlDO

!..-

'

3' discussão do Jll'O,jecCo do Sentdo, n. 30, do f!H 2, nulo. !'iznndo o Pi·esidente dn nepublicn n eonccder· no Di'. CnJ•Ios
Domicio de. Assis Toledo, JWomol.or publico do All.o Pnrt'i~;
· no Tl!l'l'il.of•io do Acre, um nnno rle liccmcn, ;,ru Jli'Dl'Oi:I'OI}iio, 'eom
dons t.N'COS ·de ·vencimenl.os, pal'n l.!'ntnmento cl'tJ, snudl'. ·
:Appr•oyndo, vnr ií Commissiio rle Redncciio. · · ·'
. OU.IRDAS D<l AJ.F'ANDJWA

IJI~

POR'I'O

'

AJ,~QRil

,.

.

·
3' discussão dn proposição da Camnra dos Doput.ndo~.
h. 1.de 'l012,olevnndo de 20 o numBro de gunrdns da All'nnrll'gn

do .Porl.o Alegre e nut.oriwndo o Governo n nbril' o crcdit.o nooessm·io pnrn pngnmeut.o dM mesmos, conformocn l.nhelln om
vigol'.
Approvnda,
vnc sm• suhmet.t.idn i\ snncclio.
..

O Sr. Presidente - Esl,;tnrlo esgotndn n ordem do din, volt
levnnlm· n snssiio. ·
·
. ·.
Designo pnrn ordem 'do,dia dri si:iguinl.e: . . · ·
2• diséussiío da·. proposiniid' da ·cnrnaJ•n ·dos Depr.fndos, n. tJ.I,
de 10·12, nul.oriinndo o Presidente dn~ Republica n ~oncedrll' 11ceit(:n por nm a.nno; •:om m•dennrlo, pnrn lrnt.nrnento do snnde
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,.a ·Antonio Salles, 1• escripturario do 'l'hesouro Nacional (com
pai·ece·r (mJoravel da Cornmissão de Finanças);·

3' discussão da PI'Oposi~:1o da Camnm rlo~ Dopulados,
n. 36, de 1912, autorizando o Presidente da Republica n abrir,
poJo Ministerio da Fazendn, o credito supplementar :l verba
p do.nrl.. 03 da lei do ot·~amuntu vigente, afim de uttendet• ao
pagamento dos ,juros o mais despezas. do emprestimo de francos 60.000.000 ou ±! 2.400.000 de que trata o decreto n. 9.168,
de 30 de novembro de 1011 (com parecer favoravel da Commis-

.são de ·Finanças);

·

·

·

3' discussão da proposiciio du Caniai'U tlo' Deputados,
n. 40, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Mar'inha, o credito . supplementnr ·de
6, 089:701$, ouro, para occorrer ao pagamento das prestações
do ultimo ·couracado em construcção, submersíveis," monitores
o material encommendados na Europa (com parecei'· (avora·vcl
da. Commissão
de Finanças); .
. .
· 3' discussão da proposir:ão da Gamara do~ Deputados,
n. 02, do i9i2, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Agricultum, Industria e Commercio, os creditas supplementares: .. de 3 :~00$, para occorreL' ao pagamento
da dil'ferenca de vencimentos d{) consultor juridico e de.
i2 :000$, para pagamento do auxiliar jurídico, ambos daquelle
ministerio e no armo corrente (com pm•ecer• fa·vo1'avel da: Comntissão de Fir1anças.).

Levanta-se a sessão :\ i hora e 50 minutos.

___ __

·.
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04' SESS,\0, EM O DE SE'l'El\lBRO DE 101:!
l>R&SIDElWJA DOS. SRS. 1'&1\lllmiA CHAVES, i" SNCI\I~I'AI\10 E l'INHilll\0
.
...... MACHA_DO, VIC.E-PtlESIDilNTil

A' t hora da tarde, presente numero legal, abre-se. a sessão· a que concort•em os S1·s. Pinhoil•o Machado, Ferr~it•n Chaves, Araujo Gúes, Pedro Bôt•ges, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Tndio do BJ•azil. José· Eusebio, Urbano
Santos, Mondes· do Almeida~ Pires Fet•t•eil•a, Francisco Sà,
1~homaz Accioly; 'favnros de 1..yra, Walfredo Leal, Castro Pinto,
Sigismundo Goncnlvos, Goncalves l!'erreirn, Ra_ymundo de Mit·anda. Gomns Riboit•o, Coelho· e' Campos, Oliveira Vallndiio,
Luiz Viannn,. Bornat•dino · l\!onteiro,. Mon1z l!'t•eit•e,. Stl Freire,
Bm•tuirdo l\!onteit•o1 Feliciano Pem!ll,,Francisco GJycerio, Leor>oldo de Bulhões, a.
Azerodo, Josó·Murtinho,
Folippc Schmidt
1
· ·
·
.. c-Abdon
'Baptista
(35).
·
•
.
.
... ·..
.
. .
.
,Deixnm.do compni·cco>l', com cnusa·justificuda, os Srs. Can~
dido do Abreu, Silvaria Nc1·~·. Laura Sodr•é, Ribeiro Goncalvos,
Gervasio
Passos;; :Antonio
de Sou1.n, Cunha Pedrosa, Rib~iro do
' '·,
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l3ri_to, Guilherme Campos, José. Marcellino Ruy Barbosa, João.
LUJz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Pecani1n1 Augusto de Vasconco!Jos, Alcindo llunnaburn, Bueno de Paiva, .Alfredo E!Jis, :
Campos 8aJJes, Braz Abrantes, Gonzuga Jnyme, MeLello, Generoso Marques, Aloncnt· Guimarães, Hercilio Luz, Victorino Monteiro e Cassiano do Nascimento (27).
E' lida, posta em discussão, e, sem debate, approvada a àeta
da sessão anterior.
·
O Sr. 2' Secretario

(~c1·vindo

o Sr. s· Secretario

(SC1"1!indo de ll') procede

expediente.
eesuint.e

, ,'L

.
~

'

li:_-·

de l') declara que não hu
{I

le'itura do

PAllECI!R

N. 262 -:- f9:!2

. O Sr. Ministro da J!'azeuda dirigiu ao honrado Sr. Presidente desta Commissão o seguinte officio:
· ·· ·
Em restJosta no vosso officio n. 8, ·de 28 de junlio 'ultimo,
110 qual sohcitaes esclarecimentos sobra o requerimento em
que .D. Antonia de J,imn Rodrigues pede autorização para· lhe
ser restituída a importanoia de 65 :830$353, a mais encontrada
!UI caixa de settos do consumo quo se achava sob a responsa~
bilidade do seu fallccid·o marido, ux-thesoureiro da .Alfandega
do 1\!aranhão, Paulino .Tosé Rodrigues, cabe~me levar no vosso
conhecimento que o -pedido é de todo improcedente, conforme
vos dignareis apreciar dtt informnéão prestada a respeito peta
Directoria da Receita PtThlica, e que por cópia vos remetto;
Roitero-v·os os meus· proLes Los de ctcvadtl ost1ma e consideracão.- Francisco Salles.

,,

A info1·macão da Directoria da Receita Publica, a que ~e
roJ'ere o Sr.· Ministro da l!'nzendn, tem este teOr:
«Com o fallecimento do thesoureiro da Alfandega do Maranhão, Paulino José Thodrigues, oceorrido no dia 7 de ·abril de
'1907, foi designado para substituil-o interinamente o 3• escripturario da mesma repnrticão, Joüo Julião Ferreira, quoi auxiliado veto empregado das capntnsias, Joaquim Thomnz do
Castro Rego, antigo fiel do thesoureiro fallecido, tratou immodiatamente .de balancear os respectivos cofres, com as formalidades estabelecidas em lei.· Ultimado esse 'servico,' verificou-se existir um excesso nos seiios de consumo · na ímportancia de 65:830$353, que<foi, na devida forma, debitada no
thosoureiro interino. Esse accrescimo que pe!'L~lwlil ·á· gtí8Lií.tJ tlo
thesoureiro Paulino José nocl'i'igues pareceu estranho ·á 'com. missão de Fazenda, designadtt para fiscalizar as repartições
federaes no lnêsmo Estn:clo, a qual. desejando npmni' o facto ·
chegou á conclusão de que a escripturarcilo dos sellos de con•
sumo nll.o se fazia P.or taxas de conformidade com. a lei, en-

i

[_

:

•

' '

• 'I

' '

.
'.,

'

UI

SESSÃÓ EM () Dlll SE'rEMBRO DE 1912

'

· globando-se os diversos valores que eram simplesmente Janc.a·. dos nos livros competentes, pela 'importancia total.
Convidado o thesoureiro interino, pela mencionada com.
missão, a prestar declarações a respeito do excesso verificado,
·este apresentou a informação do ex-fiel do thesoureiro fall~
cido, do teOr seguinte, a qual exclarece rasoavelmentc o as. sumpto, c se acha transcrtpta no relatorio da alludida. commissão, pul:llicad(! no Diario Of!icial, de ü de dezembro do mesmo anuo: «Quast sempre os despachantes se apresentavam a
repartição com as guias para compm de sello de consumo, em
occasiüo quo não poderiam ser immediatamente aviadas; de. ·vido a atropelo do servico e para não perderem a vez na sahida de suas mercadl)rias, pagavam a importar:.cia dos sellos
. do consumo das guias respectivas, o, passado o recibo, pediam. n'os em confianca para apresentar lliOS conferentes, e virem
, mais tarde receber os seBos. Alguns só voltaram para reclamaios depois de decorrido muito tempo; outros não voltaram mais,
e ·os sellos ficaram archivados nos cofres. desta repartição.
Isto vem de muito tempo, isto é, de annos atrás; portanto,
me parece que esse facto foi que deu Jogar ao referido accrescimo.~. l~ntrando em mais amplas considerações sobre o oaso
ustruuho e curioso, assim se exprime por sua vez a já citada
com missão. de J!'azcnda: cDo exposto vô-se que a dlfferenca
encontrada para mais nas estampilhas de consumo provinha
do nwo.serem as mercadorias estran~eiras sujeitas aos referidos
impost()s,' selladas conforme determma o regulamento approvado pelo decreto n. ti.S!lO, de fevereiro de 1906, concorrendo
' .
deste modo apropria alfandega, para que a respectiva fiscalização não se fizesse.». Explicada, como parece ter ficado, a
procedencia dos sellos de consumo encontrados a mais nos co.fres da Alfandega do Maranhão, na importancia de 65 :830$353,
e á vista do que determina a legislacão em vigor, a qual dispõe
que as. importaucias e valores encontrados a mais nos cofrês
publicos pertencem ú J!'azenda Nnci•onal, penso que se deve
ueclnrnr no Sr. Presidente da Commissão de Finanças, que ó
de todo ponto improcedente o reCJ,nerimento dirigido ao Senado
por D. Antonin de Lima Rodrigues, viuva do thesoureiro Paulino José Hodrigues, e a que este processo se refere. A'administracão superior, porém, resolverá como houver por mais acertado. Hecebido em 3. do corrente, 2' Sub-directoria dA. Receif.n
Publica, 22 de.julho de 1912.- Manoel Madruua, a• cscriptura11o. - Confere, Milton Gonçalves, 4' escripturario;-Em 30 de
agosto de 1912. - Visto, Na:ulur Jtmio1·, sub-director.»
.
·
A' vista destas informações, a Commíssão opina que se.ia .
indeferido o requerimento n. !l4, de 1911, em que D. Antonia de
Lima RodriS'iles solicita autorizaciio do Congresso Nacional
para lhe. ser entregue a importancia de 65 :830$353, pertencente, segundo allega, a seu marido, e ter sido' encontrada a
mais no cofre csP,ecial d!), sello de ~11)nsumo confiado tí exclusiva guarda. e .responsabilidade. do .mesmo.
· Sala das Comll1issões, · 5 de s!tembro de 1912. -Felicill'l'lo
Penna, presidente.~ Leopoldo tl~ Bulhücs, 1•olator. -1•'. Gtucerio. -

Bueno de Paiva·. -

A. Azeredo. -

A impl•imir. .

·

,,

•

'

Tavares de Lyra. ·

·

•
'

'
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B' novumouLe lida, posta om discussão quo so encerra sem
dolmic, c npprovada a l'eduuQão final da emenda do Senado ú·
proposição du Gamara n. 52, de 1012, que autoriza a abrü• ao
J\Jinistcrio da Viucão e Obms Publicas o credito extmordiuu~
rio de :JOO:OOO$, para conse1•vucão e .custeio das linhas tolographicus c teloplionicns do Estado do Rio Grande do Sul. .

•

.'

ORDEM DO DIA
J,JCENCA A AN'l'ONIO_ SALtES

2' discussão da JH'opnsit•iío da Cumum_dos De 1luLadns, u, 11•,
de 1012, autori1.1\0do o Presidente da Republica· a· conceder líceuCtL Pot' um.-nnno, com ordenado, para tratamento. de saude,
a Antonio Snlles, 1• osoripturario do 'l'hesouro Nacional.
Approvada.
CllEDI~'O· AO MINJS'I'l~RIO DA FAZENDA, SUPJ'J,EMEN'I'AII Á VERBA
00 ART, 93 DO OR()A11WN1'0 VlGt)NTI~ ·

i'1

3' discussã~ da JH'or•osic~o da CamaJ•a dos Deutados, u, 30,
de ·J9f2, autor1znndo o PreSidente da. Republica a abrir· pelo
Ministerio da Fazenda, o credito supplementat• á ·verba '1~ do
art. 93 da Ir,i do Ol'ç.am~nto vigente, afim de at(•mder ao paga- .
monto dos .turos fl ma1s destlezns do empt•estJmo de frnucos
60.000.000 ou C 2.400.000 de que ti·atn o decrctr, n. 9,168 ·de 30
de novembro ·de 1OH.
·
·
· ·· ' ·' ·
O Sr Francisco Sá. (')-SJ', Presidente, pór inafs' de uma·
tenho ~ d~ver dn · iut.ervir !)esse. debáte, c si. o. uüo
J 11. desde a· pr1me1ra ve1. que· ollç se abrJU nesta Casa, foi por<JUe o meu est_!ldO de saudo uão o pe~:mituu, .. ·· : · .· ; . . ·
A opel'llcuo de que. trata o PI'OJecf.o resultou de uni: acto
rios da seJ•ie praticada pelo pJ·imoiJ•o Miuistro da Viaciio do Sr.
. Presidente marechal .He1•mes, neto de reacção systematica o
espalhafatosa contra n administmcão anterior.. . . .
A essa operação ,jJí tive .oecasião do me .rel'erÍ!~ .. desta
tt·ibuna, hn um· unno, ·manifestando· a estranheza· que :me. cau~
· sava essa dupJ.ícata de · empJ•est.imos qunudo a· operncão não
estava ainda consummada, ·porque· o contracto não' Linha sido
registrado. Agot•a, depois que para ena foi solicitada .a atten. cão publica. pela mensagem do Gover·no pedindo o credito que
vamos votar, tive .de qunlificnl-n com a merecida severidade,
cm uma decluraciío feita 1i illustro rcdncciío do O Pa·iz; a qual ·
limntonho integralmente.
_. .
..
PermiLtir~mo-ha o ~nndo, ·para melhor esclarecimouto
do nssunl(lLO, lcmbi'ai' ~·npid~men.tu _os· anteclldentes '11. •que -o)lc
so J'ilin. Em JOIO, Mintsf.ro c.tl Vmcno u,o Govet:no do Sr. N1lo ·
Pecnnhn, conLrnctei. com n .S,,}Ith -Amerwan, llw!tvay Consl'rU.
.
(') Este discurso níío foi revisto pelo orador.·
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.ctionOowpany ·U J•ovisii~?_do UI'l'ondumento das osLrudas de foi•ro
do ~CUI'tÍ o ~~ eou~t.t;uc~.ao dos sous JH'olongnmontos. EsLes uovormm medir. n oxlensiio quu ho,ie, depois dos estudos feitos.
)JÓdO SUl' fll'UCJSIJda dtJ 88~ kiJomotl'OS,
Essa o.llt•a t•oolamava l'etmrsos exoraordinarios, que tinham
de ser··ohl.t.dos por uma operação de erediLo no exLorior. EsLa
s~ fez eon,tuncLament.o com a· que ao mesmo tempo so nogoomvu fliU'tl a· couvm·siio do aJguns umprestimoH lJraziloiros rosullando dahi o em(Jl'estimo t.otal de 10,000,000 esterlinos' dos
t)uaus :J.ouu.ooo destiuados á eonstruccão dtt rede do ustt:auas
do ferro coartJIISC,
· · l~:;tá applicnciio J'oi dolcrminndn exprossumuuLo no contrncto de umpJ•usLimo, na tll'oposta i.le omissiio, nos t.il.ulos emittidos, na eot•t•oJspondeneia l.t•ocada cnLro o Mini~tt•o da Fuzomla
IJ o no~so agente financeiro, no rohttorio do 1\linistm·io e nus
mensagens do Sr. Presidente da Ilopublica.
O Sn. LJWPOI-DO llE BuurõEs-E no dccroto quo autorizou
·
a emissão.
O Sti. Pn.INCI~t.:o 8.1'-'Exuctnmente. E, como acubn uo
lembmro meu nobre amigo, nnt.eriormento, no decreto que deu
nutot•izucão tL (H'Oprin emissão.
·
Occorrin isso em fevereiro de l!HO, em novembro scguinLu foi a mudança do Governo, é o novo Ministro dn Via.,
cão, que. ·precisu1·a .em lot·uu· do seu nome estl'e(lilo I.Jaslantc
Jlllt'a lhú diHsimulat• a incomtmlcnciu " as colliças, Ill'oclamou-so
dosdo logo. sanundot• da Republica e o regenerador dos costumes ·polit.icos. E IHll'll começar annunciou a destruicão, ou
pelo mono~. a réJ'ormn tios .o:onLt•actos cclobrauos pelo seu antocossot•, dos quues ello não conhocitt. patavina u quo scgu.rmrwnto nunealou siqum·.
· Diante do ns(Jocto tJ•ueulonto desse cuncertadot• <.lo mundo,
houve um monmnlo do (JOnico. As companhias que tinham negocio com o Govct•no do Brar.il t.onmrnm-su do susto. No extet•iot•. pcrguutnvn-su com cspunto quo paiz em esse, que t·ogimeu essó orn quo o .Minisf,J'O, por odio pessoal a seu nntecessot•, disptinhu-se a dcsku ir convenções· Holemues. por esto celebradas, .envolvendo dit·eitos e intet·esses do tet·ccit•os; em ,quo
o Govcmo mandava dizer para o cxLerior que octos prattca- ,,
dos pelo Governo que lho. (Jl'ecedet·u· huvimn lozudo o TheSOl\l'Oi
cm que se fazia o pregito da desmoralizuoão e da desordem
dn udministrno)ão publica do B1·azil.
.
.
:napido .pOi'éiU passou o susto. Ao primeiro contact~, as
· .companhias voril'icàrum que lódo aquollo rompante nuda.tmha
a vet·· com ellus; quo, ao conlt•tu·~. nunca, so lhes poderta t~r
doput·udo u.t·n Governo mais bo!)pessoa, mn1s c:omplaceuto, ma1s
disposto ú largueza das conoess~os.
.
.
_
-·· · ·Os cintercssados oml.t•eolhat·am~so, sut•rmdo com. sattsfucouQ
mesclada do .certa h·ouia · os bn.sbnquos ILfoplaudll'ilm o rofot•rnador, quando menos pelo seu saber. juridtco•.
Vol, V
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. Os j~!Igamentos .imparciaes P,reviram, porém, isto Oiesmo
CJ!;!O o pUJz, está sentm~o.: que u lamosa reforma regeneradora

nuo se f~r.m cm bonefJCIO do '.r!1~souro; mas em proveito das
oompunluus; que as rosponsabihdades do Est.ado não .eram
nlliviadas, mus desmedidamente aggrnvadas; que não· se oogi- .
.túra do bem estar das populações; não' so rodeava de todas as
cautollas salutarmente adoptadas para poJ-as . ao ·abrigo da
cobiça das emprezus de transporte; que não se tivero. em visLtl
o· progresso do pniz, que antes ficara entorpecido por muito
tempo, ·som que a despezn houvesse soffrido a menor interrupção.
Isto é que se verificou que era n causa da regeneração.
. O Horcules que se vira. encaminhur-se em nltos berros
para as estrebarias do Augias, nunca pensava ~m lnvar-se com
.. aguas purificadoras, sinüo em despejar sobro ellus ,uma torrente de !uma.
.
,
..
E' um caso typico dessa obra, Sr. Presidente, esse conLl'Ucto das os tt·udns do !'erro do Ceará.
· ·'
·'
Não .lhe bastando ter· elevado os compromis~os do The~
souro com o nccrescimo de 50 mil contos, uinda o sobrecarregou com .essa duplicata .de empJ•estimos que· impressionou
tão profundnmonte no espil'ito publico, at'ib'U''anrJo-so mesmo
haver transposto as ruins de um grnve erro udministrativo.
·
O proprio ·autor desse neto, o ex-Ministro da·. Viação,
percebeu o peso da reprovação publica e recorreu u um processo muito desacreditado: o sophismu. «Eu não sei. de quo
empréstimo se trata>, respondeu ellc á interrogação que; lhe
l'ôra feitu pala J•edncciio do ,jornal A Noite. «Eu ni'ío sei de que
emprestimo se tratu. Eu cm Ministro do. Viação; não fiz, nem
podia fazer emprcstimo algum.>.
.
.
.
Mas .·o hourndo ·Sr. Ministrei da Puzeridu compreliendeu
do prompto para quem pretendia desviar-se o golpe, e accudiu
llXplicnndo qne não fizeru senão cumprir o que fOra .determinado La.'l:utivum~ntu por um acto dnquelle seu co!lega. E,
cm oft'ioio dirigido ao Senado, citou todo o texto. da cluusulu
rio 1:ontracto celebrado pelo Ministro da Viação que havia
imposto as condições de~se ch:p;•ostimo. extravagante. .. . . ·
Essa clausula preo1sa set· cunh~c1dn pelo. Senado.. · E' n
olnusula 58 do contracto de 10 de ma10 de. 1911. · · - · ·
•
e O Governo Federal cmittirá titules do valor· nominal
" ~ 20, ou 500 francos, e do :e 100, ou 2.500' francos, a 4 ·% do
juro, our,o, e o lf.: 0 d.e umor:tizncão nnnual, e encarregará n
compnnhm do nogocmr esses tJtu!os por sun conta:, e Jogo upós
ol'l'octunda n negooiucão, n compunhia entregará ao Governo,
oomo preco dos títulos negocíudos e sem nenhuma despezn
pura o Governo Federal, 83 %· do seu valor· nominal para u
r•rimcira emissilo. do que se'..Lruta abaixo.
· ' · •.; ·.
Pnru as outras omissões o typo seriÍ ostnbelecido de commuro nccórdo entre u comparuhin o o Governo ·iFederal segundo o mercado dos ti tu los l1r~zi!eiros nas praças de :Lon•
dres o l'ariz. Caso o Governo l!'ederal e u companh,ia não. oheguom n nccOrdo sobre o typo, o Governo poderá realizar os ·pu,.
gamentos em dinheiro.
. . . . ..
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Os t'undos serão depositados pU:ra os serviços )>revistos

na clausula XLIV, metade no Banco do Brnr.il, metade com a
banLondres, ou outro bnnco em Londres ou Pa·riz, escolhido do oommum accOrdo pelo Goveruo o a companhia.
:
A emissrio dos títulos será total ou parcial u juizo dQ
Govet•no Federal, sendo que o tot,al de cada emissão será fixndo pelo Governo J?edet•al com a companhia e feito com a
devida uutocedencia para a t'e!mlnridade daquelles pagamentos.
A primeira emissão será de f 2.1•00.0001 ou francos, üO
111ilhões, c feita pelo Governo dentl'O de 30 dtas
depois do ·ro~;isl.ro do contracto no 'J.'ribunal de Contas, . ob1•igundo-se u
eompunhia .u depositar á disposição do Governo, por antccitmcao da negociacão da primeira ·emissão, a quantia de quinze
milhões do. francos, dentro tle oito dias depois· do registro do
respectivo contracto pelo 'l'ribunal de Contas,,
· ·
. Ainrln mais. O Sr. l\linist1·o da Fazenda, prevendo outra
o~cat,ai,oriu semclhunlc, em seu relntot•io, cuja introduccüo
foi nublicudu ha cinco ou seis dias, friza a t·csponsabilidadc
desse empresLimo, referindo-se nos seguintes termos a uma
outra operucüo determinada por· uma causa rigorosamente
ogual t\ esta· quo acabo de lôr: a emissão para r<lde de cstradtl
do ferro da Buhia.
Diz S. Ex. «As conuicões desse emprestimo, juros e nmorti~al;õcs, foram estipuladas no llOntracto celebrado no Minisl.ct•io da Viacão, us quucs teve de cingir-se o dn l?a~enda,
quando autoriwu a emissilo,,, · ·
Mas adcunle, profere S. Ex., o seu ,juizo condemnato1•io da
opural)ão determinada pelo seu collega, nos seguintes Let·mos:
. «Essas duas ultimas opct·acões .(as das estradlls de ferro
tio Ceurá o Baltia) foram confiadas as propr'ias 'emp1·cr.ns quó
contractnrum a aonstrucciio dessas estradas de férro, por clnu-,
su lus expressas nos respectivos contractos. Essa pratica, pot·
ihconvuniento, deve cessar, não d~vendo u Uniiio deixar do
rJalizar ctir·ectamente suas operações financeiras.~. .
·
. Desta arte, o I.Jonrado · titulai· da pasta da l?azeuda r·c~ul
vou a sua responsu:bilidade e accentuou a que cabia no Mi- '
uisll'o ua Vi110ãú, emborn. esse houvesse fingido não se lembrar siquer da clausula de um contracto por ello mesmo assisnado.
·
O emprestimo, Sr. Presidente, foi realizado para inicial•
sct•vlcos para os quaes já outros emprestimos tinham sido'
l'llitos. o estavam quasi intactos. Foi uma negociação ternunuda á revelia do Ministro du. Fazenda, em condições desastrosas pat•a o 'l'hesouro.
·
Tem-se procurado a!legar, em defesa desse acto, a necessidade que havia de se fazer um uovo emprestimo por ter· sido
o anterior esgotado pela nppllcncã'o que se lho dérn ao resgate
do emprestiino·de '1879.
•
·
Nrio preciso insistir sobr~ o .nenhum valor- desse argumento. O erro dos que confundem, por esta 1'6rma, urna oporncüo de transporte de dinhoh•o com um dispendio definitivo e·
it·r~ln!"ditwe·l, está ue modo onbnlmente d!!monstr·ado no 1JU1'1l•
South Anw·••ican Jlailwa.y Cou.~l·l'uclion L'i?nUcr.l, ou seus
queiros, 1'he llu.ss·ia.n Cmn.mm•cial & Indust1'ial Bank, cm
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.cor do nosso eminente collegu,. St•, Senador J.oopoJdo r.lo D.uJilúo~, o foi viel.oriosnmonto impugnado nos beiJos o vigorosos
.discm·sns ~obt•e o mesmo nssumLo proferidos nn outra Casa t.lo
.Congt'rJsso J'!Olos Srs. Deputados Pedro do Lugo c Cnlogcrus ..
.
J~nl.r·cLnnCo, niw rn•l fm·Lo .M pt•nzet• de .remef.Ler aos. qun
JJOl' esta J'tít·mn 0XtJ•avngante defendem uma causa indeJ'ensuvel
o Lustemunho .do Sr. Ministro .da Fazenda, que, como se ustá
vendo, é agora o meu nutot• predilccLo, .o.. que rósultn, não sómenLe dn nul.oridnde.'que lhe .vem do sou' cargo e do seu vulot•
possoal, mus pJ•iricipnlmcnto da suu insuspeição, trntundo-so
.do um colloga n qumn tantos h1ços o ligaram c n quem tantos
·Vinculos o prendem nindn .
.S. ;mx. 1 no seu oJ'ficio n qu~ ,iá mó r.efm·i; depois de coul.iü•
quu erJecttvnrnon~e o emQresttmo destmado .. ús EstJ•adns du
l!'crro Cunrenscs iôru nppltcado no resgate dos .ti tu los ·cto i87!l,
ac1;resuentQu.: «.•• ficando . o ~~hesoul'O Nacional :i dever
úquolla conta uspcciul, somrria corruspondentc.•
.. . ·
· Ao Thesouro cnbin, portanto, com os recmrsos do quu .d ispuzcssc o do quo offeotivnmento dispunha, restituir o quu daq uulla con La Te Li r·m·n. Se accnso par:\ isso I ho J'a I tnssem rccu t'sos ll se, pat•a conseguir, ncuiJssurio fossé um· cmprostirno,. tu~
ria esse do sor JovanLado por conta do survico, ·.ao qual o outro
s•J npplicam, A !'lido de vmcüo ccurensc é que não cabia, para
ser indernnisadtl de umu divida, sobt·oc:u•J•cgar-s,;o. IJOlll·Outr·a.
::;.,,•ia um pt•ocesso pelo monos curioso, do pngm• alguern :i .um ·
oredor, mandar-lho pedir emprestado o considerar-se . pago,
l'iSimndo. aquclln sommn elo sou cr·edito o insct•evundo-a no seu
debito.
·
Devo-te alguma cousa '? Pois bum, pede essa· quanüu ompt;L•sl.ada o· lla·nsir.lurn-to pago. . ·
.
· · · . - ..
. : ]~'.por nfisn. fúrmn, ,j nessa m.10maliu, uossn. iitver~ão,·uessa
uxi.J•nvagmwia·quu vem dar a oxplrcnciio dos qucJ ullognm· IJ!ll .dei'csn dn nccussidadu do um omproRI.imó 11 uircumstancin do dispondio ~uo f6rn J'oito. Pam al'l'irmurem necossm·in a oporac;iio,
l.ornam-ua nhsurdn. Si 'por sua dosnecossidadc nquelle umpresl.imo l'OJH'"~"nl.a um dosperdicio, O:\:primo o Pl'OJ)n~il.n rlonndiyi.-.
dm·-se a-União, por gosl.o do individat•-sc, poJo complu.to abandouci rio cn·edil.o pui.Jlieo, por oul.t·o Judo; pelas condicõos em quo
J'oi feil.o, l.t•acluz n dcsm·dmn que vne pula ;tdn!inisl.i'!\IIÜo·u a·l'acilidadu quu lm orn ill'I'isem· os rlinlwil•os o o creditÓ dn Nação
em .nOflOIJios evidonturnuul.o dosasl.t•ndos. ·
. · .
. Ari rnllsmo I.•JlllJlO, um, I]Uo a Uniiio enoonl.rava. para títulos
QLJIJ •Jmil.l.ia o pt·eco de 021 ora, uma companhia pat•Licular cnU!Il'l'llA'a•.la dn um ornpr·e~l.uno Jedoml, thl PI'IJ~o rJ,;• 83. . . .
·

]~r·a

n JH'imBil'a voz quo .·se

vil~

. ·•

um Govoi.'IIO, .·1iol' iuicinl h'a

Pi'"l"'ia, l'cduzir n col.acüo do suus Litulos, JHJ'Il Jmixn •Je Jll'uço
11 •JlWlll omii.Lia os Litulos no~vos.
. . · .· · .
- Mosrno comparada csl.tl opprncüo "com a ,\llteriot·,. que so
fiznpl pnm o mos,mo J'i.n1, :LO llJÇZOs untes o um condicõos O§poctnes, J)Ol'que Jôru J01tn cot\Juncl.nmonto com n oporucno
doALinnda. a_t•eduzir os ,inl'o~ du ?h• ida- cxi~tot~Lo1 mésn1o fejta
esta operncuo,, .osso emp!'ostuno ·o desvunLuJOSISSimo. e mfellz.
'<·

.. ;
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Esf,a affirmncão, ,iú por mim· feita, foi na Cnmarn dos
Deputados considerada um deslise ou um erro,
.Tulgou-a asRim um ,joven Deputado pela Bahia, St•,
Octnvio Mangabeira, cu,io~ tnlentos parlnmentnros, brilhantemonte rovelados, hão · de J'lorescet· com toe! a a exuberancia,
no ambiont,e da sua propria aspit•acão, J'óra da ini'luoncin das
direcções poliUcas, mnis cnpnzos de t:orromper . e. desviar
elo que do guim'· o~ espir·itos mocos.
Insisto nn ai'firma•;iio. Bnstn a!it'u; comparar o preço das
duas opet•nt•õeR-a de Hl!O rJo 87 'h e a de i911 de 83. Este,
porém, diz-'se, J'oi o producto 1iquido; ó o que vamos ver dentro em pouco.
·
Certo é, porém, que ostrJ J'oi o preco da emissão e a preco
da emissão. se referiu o meu confronto.
Com effeito. quando a opemcão se prepumva, dizia um
telegramma do Lond·res pura o .fw11aL do Comme!'cio.:
· « 8 de dezembro do !011- A imprensa londr·ina commenta com cér·to espanto a noticia com rolncão a dons novos
omprestimos brazilerros prestes u. sm·cm lunondos. Um delles
destinado a uma estr·ada do J'oci•o no nodo desse paiz, no
valor do ~ 2, AOO. 000 c ao typo de 83 % e juros de 4 ·%, garantido poJo Governo Feder·nl, Os ti lutos deste omprestimo
estão sendo cotados desde ,iú com :1 'h ·de juro, O outro em-.
prestimo ó do · proprio Governo Federal e da cifra de.
. .1: 5.000.000, ao typo de 97 %· e juros de 5 %, devendo ser laitcado nas proximidades do Carnaval.,
·
O proco nlli citado foi depois rectificado para 83 e não
82 %• O con1'ronto, portanto, que fiz, não póde ser contestado.
Agora quanto ao resultado liquido dos dons cmprestimos ..
A -recente infor·mnciio do Sr. Ministro da Fazenda á
Commissão de Finnncns do Senado apt·esenta uma conta da
qual r·esulta que o emprestimo conversão- Rêde Cearensedéra um pr·oducto de. 82.U25 millesimos. Isto posto, o ncceito
o custo do 83, haveria em favor deste 375 millesimos; a vantagem seria do ~ 7. 500 ou 112, 500$000.
Mns, niio houve esta di!'ferenca.
·
Outm sim houve e muito maior contra o emprestimo duplicnt.n. Esse. não produziu ofJ'ectivamente 83.
Jú, l)n poucos dias, se mmuuciavn o· requerimento em
que n companhia emissora solicitavn do Governo o pagamento de. ~25,633 de impressão dos títulos e J:2A.OOO de
sellos, conforme documentos que apresentou; Vê-se por· nhi
e por· outras informacües q1,1e vou dar no Senado que a oxpressilo c 83 liquidos ,, constante da clausula do contracto,
niio rop1•esentn o resultado. efi'ect.ivo, procedendo esse facto
da circumstnncia de se hnver estabelecido na mesma clausula
que a emissão sor·ia feita pelo Governo o a negociação pela
companhin, Pnrcco que tl dtsso a diff'et·oncn e dahi r·esultnram
ns · roclamnciles feitas o quo toem 'Iii do nttenclidns- digo que
toem sido nttondiclas popquo, nii~ cm t.otla a intt·oducciio. alit\R ·
muito ·intol!igonlemonLo cluboraun' do r·olntorio do S1•. ~finis
f,J•o dn J.lazoncla, mns nessa pnS'na- pedncos da introduccão,
onde tonho encontmclo tnnla cópia de testemunhos em fnvor.
das informncõe~ que vo1tho ti'llZQndo ao Senado- ahi hn uma
.
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referencia ao «liquido oniprestimo~ realizado para a Rêde dn
Viação Bnhinna. Nlio quero citar, por boa fé, esse período;
ollo os~t\ pm· t.nl fórmn iocndo de erros typogrnphicos que a
conclus1io a fJLIIJ che;;us~e. redu~ido lm pouco mais de 80 o li-:
quiclo rto empi'IJSt.imo, poderia ostnr sujeita n roctificacões ..
EJspoJ•o a publ iuacão correcta dessa 11agina do relatorio para
fn?.el' n nnulyse, que--deve sor edifioanl.e.
nras, ainda quando acceitassomos o producto liquido de
83 como resultado, ainda assim .1m uma condição estabeleeida na clnusuln quo contim'm n determinar prejuízo para o
Governo o reduz n nível incalculavolmonf.o baixo o producLo
a recolher dn operação- essa condicão 6 aquella que manda
depositar na~ mãos da companhia a mot.ado do omprostimonas mãos da companhia ou de banqueiro desta, como effectivamento .se fer.. O Governo paga assim o juro do dinheiro,
rrue theoricament.e está n sua disposição mas que, praticamonte, delle não se p6de utilizar; paga assim u,m juro, perde,
qnnr rl!~~r. ~offro um rr~.iuizo correspondente a· .i ~~ da metade elo emprestimo, o que equivale a 2 % do emprestimo total, ficando, portanto. diminnirln o rroduoto dnquella somma;
11omo no primeiro unno que está n findar, o Governo já per-.
deu esses 2 %, ficando os 83 %, que foram o producto liquido
ria operncüo, rcduzidQ.B .Já effectiYamente a 8:1.
·
l'roste-se al.loncuo a lodos esses desfalqnes, J'açn-se n
nddiqíio delles, e não Roi a que taxa mise!•avel ficará reduzi.do
n(jUOJ]O emprestimO infeliz,
A condjcão a que ncnbo de nlludir é menos grave pelo
pro.iuir.o matoria l do que pelo seu nlcanae moral.
'
Dir. o. contracto, que eu releio: «Os fundos serão deposiJ.ados, pnm os serviços previstos na clausula 44, metade no
Banco do Bmzil, metade na .~nnth. .1mm:icm1 Rail·lflnJJ Cmnllfl»'l/. ou nos seus lmuquciros cm Lnndros ou Paris, escol h idos elo eommu.m niJCôrdo pelo Governo o a companhia.,
. N1io se comprehcnc!o o que possa 'ter aconselhado o GoVflrno n renunciar o sou dh'ei t.o incontostnvel de dispor á sun
vontade, de oollocnr onde lhe aprouver dinheiros que são seus,
que são· pre~ductos de um emprosl;imo por elle realizado. Pol'
~110 J•ar.ilo ex!giu n nqmp.anhw, o o. Governo concordou, Q,uo
osl.:1 sOllllTHt fJonssc dcpus!lnt!n om poder delln, e por ella flsnn.li~adn?
· ·
· Por flUO motivo Im do n escolha e n confiunca do Governo
J'icnr suhordinnda n esse nssontimento da companhia?
.o Sn. LEQPowo JJI~ Jlor,uõrnA- Emprestimo gratuito.
O Sn. FMNOJsco SA- Sim, visto que é a companhia que
pml.iBnmonte o tem i\ sua disposição.
·
o Sn. r•.lWPor.no Dll Bur,HõllS- E a Uniiio paga os juros.
O Sn. ]fDANCTSGo S,\' ... - Quo novn ORilOln ele cleg!'ll(lctnl.•l
titulo tí osta ?
· .
·.
VD assim o Srmaclo qnu ((1\·nlqwJr que so,ia o Indo r•elo qnnl
so enc1li'O osl.n npomciio, niio \111 nndn nosso nol.n admin isi.J'IItivo CJtiiJ lho não mol'uQn o au sou nuLo!' n condemna•)iio n mnis
severa.
•

..
•

..

·:•...~·-~
'-·'

.
I -'

SESSÃO E~•Õ DE·SETE~RO DE 1912

23

. , Esta niío .resulto. de adultornv.üo de factos, do interpretnvão
do intuitos;. elln est.n no facto mesmo, tal· qual ellú ·nppnreco
liqm seus contornos rorfelt.amente del'iuidos, no texto 'dns rcsoltlCÕos do Govet•no,.
A condomnnr,ão não é feita pela pnixiio, nom pelo rJcspoilo ? E' feil.n pelo neto de quem o praticou.
O Sn. LEOPOT.oo Dll Bur,JT<ills- E peln necessidade do vol.ne
o :cuedito. Vnmos pugando os .iuros e n companhia fiohndo
grn.t.üitamenuc com o dinheiro.
·. ' O Sn. FRANCISco SA' - Fez-se um empt•esf.imo dosneeeg.
sario; fez-se em condições desnstrosas, fe1.-se por este motivo
com graves pre,juizos para o Thesouro e com damno pm•n o
credHo publico, fez-se com grande vantagem para n oompn.nh ia
contrncto.nte.
Por tudo isto, Sr .. Presidente, é bem Justo que se ·ciobJ•is~o
de louros o atJtor desse neto. Elles niin lhe fornm effect.ivnment.e regateados por quem de direito.
A companhia benel'.icinda rai;liographou o scn enf.husinsmn
ao ex-Minisl.l'O da Viacilo cm Iingungom díthyrnmhicn: «Bordo
do Amazon, '17 de inaio.dc 1911. Exmo. Sr. Dr ..T..T. Seabra.
D~ ..Ministro elo. Vínciio c Obras Publicas - Rio - No mo.
menta da minha partida rlo 'flrnzil, onde vim cm roprcscn7
facão da Sout/J, Am.erlcan Ra'il·ll!a'I(Oonst·rnction Oom.pany, cloaejo
~o.nifestn.r os meus mnis profundos c sinceros' agradecimentos
a· V. Ex. pelas gcntile?.as com que V. Ex. me distinguiu 11
pela ,íustn consíderaçiío Cflle V..Ex. o seus dignos nuxilint•cs·
tivet•am po.rn a revisão do éont.rncto t.íío honrosamente celebrado entre o Governo e o grupo ingle?. de que sou retwcsontante. Espero dentro cm bt•eve ver iniciados os grandes trnhn·
lhos o. serem emp~ehenclídos pelos meus compatriotas nos
Elsl;ados do Ceará e Pinuhy, pelos qunes nssegurnr-se-hn n
futura O'Xpansão dessa regilio do norte do Brnzil e desenvolvimento· dn vinciío fcrreo. do paiz do V. Ex.. dl.provoil.o
n opportunidade pnra expressar a conviccão que nutro do
esplendido futnro que ostn reservado no Brazíl, este vasto paiz
• ou.ia· extensão é sobrepu,iadn pelos mnís altos sentimentos o
i.nt.ellectunlidnde que caracterizam o nobre povo. de V. :mx.
Rogo a V. Ex. que ira dignar-se npr•esentur os meus respeitoso~.
cumprimentos no Exmo. Sr. Marechal Presidente dn ncpublicn, bem ,nssim ncceit.nr os sinceros ngrndecimentos de um
inglez n um estadista e cavalheiro que faz honra ao Brnzíl. ·
Ait' re?Joir. -'- Ernesto Rone11.»
Por sua ve1. no mesmo triumpbndor o Sr. Presidente dn
Republica v.if.tl])erou com este elogio, em carta que lhe dirigin,
despedindo-se do Rou ex-Ministro: «E'-lhe ngrndavel tornar
saliente, entre os vnrios o inestimnveís serviços qno n Nnoão·
vos deve, o ~:randemenl.e patriotü!o de revisão que vos resolvostes o. prnt.icnr. conscio do 'óOSso saber .lurid109 em nl~;~ms
oontrnctos. por olln celohrndos .com empro1.as nno10nncs o es-·
t.t•nngeiras. »
·
· ·
: .
· A Nnoüo, Sr. .PFesidente, viu, pot·é~, para que serviU
· todo esse saber JUrJdrco e toda essn:·oapae~dacle regeneradora. •

•

•
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São os mesmos regeneradores, sfio "" mesmo~ moraliza. dores, cuja raca nós conhecemos do muif.o tempo através, da
satyra segunda do .Tuvenal: Ninguem fez mais praça de suas
virtudes; ninguem contribuiu mais para o apodrecimont.o de
Roma. ~l'enho concluido.
'Encerrada a ôiscussiío.
O Sr. Presidente - Nilo h a mais numero no J'eclnl o para
a votação. Vou mandar proceder 1\ chamada.
.
Procedendo-se ú chamada, vei·fica-se à ausencia dos

Srs. Gabriel Sal'gado, José Euzcbio, Pires Ferreira, Castro
Pinto, Sigismundo Gonçalves, Araujo Góes, Sá Freire e Felippe .scbmidt (8) •
·
S~s.

I

O. Sr. Presidente -

Responderam á chamada apenas 27
Senadores. Niio hn numero. Fica adiada a votaciio.

CREDITO DE

•1!11

~-

G. 089 :701$ AO MINISTERIO llA MARINHA

""'

=

· 3' discussiio da pi•oposicilo da Camara dos. Deputados,
n. 40, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir
pelo Ministerio da !\farinha, o credito. · supplementar •de
G.989 :701$, ouro, para occorrer no pagamento das prestacoes
do ultimo couraçado em construccão, submorsiveis, monitores
e materiàl oncommendados na Europa.
Adiada a votncilio.

[\i.'a

rI
'l

!

VENCIMENTOS· DO CONSULTOR JURIDICO DO MINIBTERIO.. DA AORICULTURA

:1-

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 62, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministerio da Agricult.ura, Industria e Commercio, os oreditos .supplementnres: de 3:600$ para occorrer ao pagamento
da differenca -do' vencimentos do consultor ·,iuridico o de
12:000$ JlUI'I' pugumento do auxilim• jurídico, ambos daquelleministcrio o no anno corrente.
Adiada a votaciio.

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão:
Designo pnm ordem do dia da segulnt.e:
Votação em s• discussão da proposição dn Camarn dos
!Joputados, n. 3G, do HH2, autorizando o l'I•esidonto da Hepll- ·
blica. a· abrir, pelo 1\finisterill da Fazenda, o credito supplementar á verba 1' do nrt. 93, da .lo i do orçamento vigente,
a:fim de nt.t.nndAr no pn&nmontcl' dos juros e mais despezas do
onwresLiwu de fl'llncos 60,0001.000 ou i:, 2.1oOO.OOO. de que
trata o decreto n. 9. 168, de 30 de. novembro de 1911 (com
pm•ecc1• (avoravc! da Oommiss/io de Finanças) ;
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Votncilo em 3' discussão da proposição da Cnmnrn dos
Deputados,. n. 62, de 1.91.2, autorizando o Presidente da Repu~
blioa a abrir, .polo lllinisterio da Mnrinllll, o credito ~upple~
montar de 6. 989:701$, ouro, pam ocoorrer no pagamento das
prestações do utt.imo couraçado em construocüo, submcr~
sivcis, monitores e material encommendados na Europn (com

·parecc·r {avoravel da Com.missão de Finanr.as);

Votacão em 3' discussão da proposição da Gamara dos
Deputados, n. 02, .de 1912, autorizando o !'residente da llepu~
blica a abrir, pelo Ministerio da Agt•icultura, Industria e Com~
moreia, os creditas ~upplementares: de 3:600$ para· occorrer
ao pagamento da differenca de ve·ncimentos do consultor ,jurídico e de 12:000$ para pagam:ento do auX!iliar jurídico,
ambos daquelle ministerio e no anno corrente (com. parcce1•
(avoravct da 0U'IMnissüo de F1:nanças) ;

·

·

·

2' discussão di\ proposição da Camara dos Deputados,
n. 139, de 1911, concedendo carta, de engenheiro geographo
aos nlumnos que conclui rem os cursos da Escola de. Estado~
Maior do Exercito e dn Fo~~cora Naval (com. parecer da Com~
m·issão de lnsh•twçtio Pu.blica ·orrereccndo cmcndu);

3' discussão dn prO!lOsiciío da Camar11 dos Deputados,
n. 48, de 1912, aut.oríznndo o Presidente da llcpublicn n abrir,pelo Ministerío da Fazenda, o credito especial de 24:534$898
Jllllra o fim de pagar no Dr. José· Eduardo Freire ele Carva~
lho -Filho o que lho é devido rela União, em virtude de sentenÇa (com parecer (auoravc da ·Commissão de F·inanças).

..

.

Levanta-se a sossüo ;\s 2 horns e

j

'•0 minutos.

95' SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE- i9i2
1>1\ESJOENCIA DO SR, PINHEIRO
MACHADO,
..

VICE~PIIESIDENTE
'

. A' t. hora da tarde, pt•eBel,ltO numero legal, abre-se a sessão,
a que concorrem os Srs. : Pmheiro Machado, Pereira Chaves,
Pedro Borges, Jonnthns Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do Brazil, José Euzebio, Mendes de Almeida, Pires
Ferreira, Thomaz Aocíoly, Tavares do Lyrn. Walfredo r.enl,
Sigismundo . Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito,
Raymundo de· Miranda, Gomes Ril:leiro, Coelho e Campos, Oliveira Vnlladiío, Luiz Viannn; Bernardino Monteiro, Moni?.
Freire, .Nilo Pecanhn., Sá Frel're, Bucno de Paiva, Bernardo
Monteiro, Feliuio.no Ponna. Leot~oldo de Bulhões, Braz Abrantes,
A. Azeredo, José Murtinho, Generoso Marques, Felippc Soh~
midt e Abdon Baptista (35) ,
·

'
'

•
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'

.Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. :
'Arau.io Góes, Candido de iAbreu, Silverio Nary, Lauro Sodré,
Urbano Santos, Ribeiro Goncalves, Gervasio Passos, -Francisco
Sll, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Guilherme·
Campos, .Tos é Mar•cellino, Ruy Barbosa, .Toão Luiz Alves,. Lourenço Baptista, Augusto de Vasoonoellos, •-\!cindo. Guanabara,
Alfredo Elli.s, Francisco Glycerio, Campos · Salles, Conzaga
.Tayme, Metello, Alencar Guimarães, Heroilio Luz e Victorinli
Monteiro (26).
·
·
· E' lida, posta em· disoussllo e, sem debate, approvnda a
nota da sessllo anterior.
O Sr. t• Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Qfflo!os:
Um elo Sr. · t • Seoretal'lo da Camara dos Deputaaos, communknndn terem sido approvados e enviados á sancclio os
pro.iccl.os do s~nndo que manda contar no capit!io de mar o
~uerrn Francisco Augusto ·de Lima Franco, para os effeitos
da nrosentndoria, o perlodo de 18 mozes o 13 dias om que
exeroru n cargo i!e amanuense da Secretaria de Marinha da
Bahia; e que ·autorizam a ·,coneess!lo das seguintes ·lioencas .: ·
. a) de seis mer.es, com todos os vencimentos, ·ao Dr. Carlos
~\ugust.o de Oliveira Figueiredo, ministro do Supremo Tribunal•
Fnrlornl:
b) de i!ez mezes, com todos os venalmentos, ao bacharel
Vonnnein Nrivn, .ini?. fodernl do Esf,ado da Para_hyba; e
cl de oito me1.es. com dons tercos de vencimentos, ao. bnr.hnrrl D,inlmn de Mendonça, Juiz snbstif.uto da comarca do
IAHn-Ptmls, no terrif.m•io d.o Acre. -Inteirado. .
·
Um do Sr. minlst.rn da .Tust.ica o Negoolos Tnt.erlores, trnnsmittinrln n. m~nsagem com que o Sr. Pre;idente rln Republica
r~st.itue -dous. dos nnf.ogrnphos rln Resoh1c~o do Congresso -Na. c1nnal, snncctonadn, ·fllln nutori?.a a concessfio de um. anno de
Hoenca, Mm vencimnntns. ao Dr ..Toiío Nery, Inspector sanitarlo
rln Diractm·in Gor11l de Snurlo· Publlol\. - Aroh!ve-se um dos
autogrnphos A communique-sc á Cnmara, remett.endo-se-lhe
o outro.
. Um do Sr. ministro da VlnQIIo e Ohrns Publicas, transmltl.t~do a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica- res!.tf.un dons dos auf.ographos• da Resolucllo do Congresso Nnetonnl, sanoelonada. que nut.nri?.~ o Governo n. trnnsferlr li 1\funininnlldnd~. ]'lnl'n logradouro rnhlfeo, n pnrqun da BOa Visf.n,
mnrlinntn n~ nondio1!es quo nst.afloleoe. - Archlve-se um dos
müogJ•npllns o communfque-so li Oamara remettendo-se-lho
o outro,
' ·

..
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Telegrammas:
Dos Srs. Governadores dos Estados do Rio Grande do
Norte, do Piauhy, da Bahia, e dos Presidentes dos Estados de
Sergipe, Rio de Janeiro, Matto-Grosso e Paraná, congratulando-se com o Senado pela data de 7 r.! e setembro. - Inteirado.
Um do Sr. Presidente do Estado de Sergipe, commun ·
'Estado. - Inteirado.
cnndo a installacão dos trabalhos da Assembléa Legislativa do
Um da Mesa do Congresso do Estado do Pará, communion.ndo a installac!ío da i • sessão ordinaria da oitava legislafura. - Inteirado.
O Sr. 3" Secretario, servindo de 2•, ddara que

par~·ieres.

·

·

n~!'l

na

o Sr. Presidente (E:JJtremamente commovido) - Srs. senadores, venho desempenhar-me do penoso encargo de eommunicm· a esta illustre corvoracilo o fnllecimento, nesta mnrJru r::nda, üo nosso digno collega, o Sr. Caslano do Nascimento.
·Relações, senhores, de affccto indefect.ivo\ me prendiam.
ha mais de 40 nnnos, ao illustre 1\Xtincto. Não 'eram sóme.nt.e
ns estimaveis qualidades de caracter, a nobrer.a dos sentimontn.
que ornavam a sua Individualidade que me ligavam :i sua pessoa; mas tambom a admiracão e a estima que votava aos seus
merecimentos civicos, ao desprendimento, á nusteridnil<l do
sua oonduct.a publica, tendo sempre presente á rnenlwin LlS
inolYirlav~is RI'I'Yi•;ns PI'N;f.nrlo' pOJ• 1'. 'F.x. nn rrgimen rnp\1blicano, desde a propaganda.
Tondo oocnnadll cm nosso paiz, quer no Parlamento, quer
na administracllo Pllblica, os postos mais culminantes, ello
sempre soube delles desempenhar-se com real proveito para
·a causa publica, com dignidade e honra para o seu nome, tendo
mnsmo. ~m nccasi~cs difflccis, nn vida da Republica, vrest.ado
nn rr.gimen que sn Inaugurava servicos extraordinarios, servlcos nstes que se tornaram ainda mais salientes, sabido r.omo
6 quo foram prr.stndos qnnndo o pniz estava ~onvulsionado por
uma terrível revoh1r,.ãn, que se nlaRf.rou por ~naRi f.or.lo o t.orrit.ori<l patrlo.. ·
·
NeRtn ocr.nRHio n nosAn mnllo~rndo collegn estavn á frente
de tr~R .Pnstns minist.crines; e ~ntl'io, nmborn em melindrosa e
ardnn sif.uaciín. exerncu com grando tacto, criterio e talent~
essas vnrindaR o rlifflceis funcções, ao vonto de ser tido no
Governo Mmo um oonslllhciro avisado, uma vontade esolarecfda e tlm espiril.o, embora energico, sempre tolerante.
Ni'ío foj, pois, meus illust.ros eollegas, um brazileiro vul~ar o quo nonbn de dosappnreoer~ deut.re nós, e sim um oonoidndl!o digno, pelns suas virtudes, privndrts e olvic!as, dn 11osso
n~~atamonto e da nossa ndmlr~~:ç~o.
E et1, ,iulgnmlo int.erpret~r os sontimentos do Senndo, indico qno apprnvois, como umn demmJMLr&clio de petnr pelo pnssamont.o do eminente morto, a: inserollo na neta dos nossos
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trabalhos de hoje de um voto que traduza os nossos senti- ·
mentes o nossas saudades .
. Esporo a manifestação da Casa sobre a indicaciío que aca!Jo
do suhmetter á sua npiecinciío. (Muito bem; muito bem,)
O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, como a V. Ex., n
onda um dos membros desta Casa a noticia do falleoimento do
illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, Dr.. Cassiano do Nascimento, impressionou profundamente, ferindo os nossos sentimentos affectivos e ainda. pelo vacuo que se abriu na representação nacional, onde ó seu vulto apparecin entre os de maior
bagagem de servicos no Paiz e á Republica .. (Muito bem).
Espírito são; !cai, integro, eminentemente cultivado e
patriota, deixa na historia da administração publica traces
inesquecíveis da sua passagem fecunda, Nos momentos mais .
difficeis da Hepublica, sem me referir aos servicos da propaganda, soube coadJuvar o Governo do Marechal Floriano Peixoto, servindo á Naoüo com o mais .elevado patriotismo e o
maior desprendimento·.
· . ..
Esqueceu,. nnquelle momento, da nttil.udo que havia assumido, brilhantemente, entre seus oollegns da Camnra dos
Sra. Deputados, que elle dirigia como chefe da opposicão, para
·
servir á legalidade.
Som ambições, nunca disputou posições. .
.
· ·
Poderia ter terminado os seus dias tranquillamente, pet·tencendo a outro Poder. Convidado para fazer parte do Su. premo Tribunal Federal, no governo do Sr. Dr. Rodrigues
Alves, declinou dessa honra, declarando que o seu tempera.mento n!lo permittia acceitar a alta investidura.
. .
A ll!ldeira de Senador, natural aspirnciío para um homem
poliLioo como ora· o illustre. morto, elle nunca a disputara e·
só designado pelo seu partido elle a ncceitou, tendo deixado na
Camnra, um nome cheio de aura, não só pelos not.avilis sot·viços ~ue prestou, como· pela Stla excepcional capaci~lade dll
com mando. (Apoiados,)
·
· .
.
·r
•
'
.
Foi um leader, Sr. Presidente, que honrou o seu posto e
seu partido. (Apoiados.. Muito bem.)
·
.
Aqui, no Senado, a sua passagem foi egualmente brilhante.
.
.
Dedicado, especialmente ás questões financeiras, ainda nos
ultimes tempos, do sua cadeira exhortou os membros desta o·
da outra Casa do Congresso a severa economia, diante da situacüo financeira do paiz; na Commissüo de Financas foi um
denodado e irroductivel defensor do Thesouro, impugnando
todas as despezas quo ,julgava adinveis, sem se preocoupar. absolutamente com individualidaddii, o deixou nos Annaes desta
Casa vigorosos aspectos de um'<l alta capacidade, . profioua,
!'CIIl(li'C rliligeute, bem !l'Uinda e nbsolulamcntc livre de interesses pessoaes ou subalternos,
,I

..
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·.E, é essa memoria illustrc ·c !H'oba o seu .unico legado ..
E' ,justo, ó dever nosso prostll.r homenagens (\ memorJil. do
eminente o saudoso .uompanhciro que doSJl.llPil.l'CCO, IAssim, pc,;o
a V. Ex. que consulte o Senado sobro si consente na suspensão
da sessão o que se nomeie ·uma commissão pam acompanha!'
os restos mortaos do notll.vel brazileiro S'r. ·Cil.sSill.ne do Nascim.ento, (Muito bem; muito bem·.)
O Sr. Presidente - Os senhores que ll.pprovam o requerimuuto do honrll.dO Senador por Matto Grosso queirll.m levantar.
·
·
se. (Pausa.) ·
Approvado unanimemente.
.
Nomeio para membt·os da Commissão que tem de acompll.·uhat•. o ontet·x·o do. il)ustrc morto, os St·s. A. Ar.eredo, Folippo
8chmidt, Bueno de Paiva, Leopoldo do Bulhões e Jonathas Pc.
droza.
A ordem do dia para a sessão. seguinte é a mesma j(L marcada, isto é: · . · ·
·

Votacão em 3.' discussão da pt•oposicão da Cama1•a elos
Deputados, n. 36, do 1912, autorizll.ndo o Presidente da Republica a abrit•, ·pelo Ministerio dll. Fll.zenda, o credito supplelllfmtnr (t verba i • do Jl.t•t. 93, dll. lei do oJ•camento· vigenLe,
afim do attender .ao pagamento dos juros e mll.is despezas do
omprestimo de f!'llncos üO, 000. 000 ou ±: 2. 400. 000, de que trata
o decreto n. 0.168, do 30 de novembro do 1911 (com llareccr

{!l'vomvel da Com:missão de Finanças);

Votação em 3' discussão . da Jll'0!1osicúo da Cll.mara dos
Deputados, n. 62, de 1912, autorizando o Pt·osidonto da Uopu~
blica a abrir, pelo Ministorio dll. Marinha, o credito suppliJmontar de 6, 989~ 701$; ouro, para occorrer ao pagll.monto das
prostll.cõos .do .ultimo couracll.do em ~onstl'Uccão, submorsivois,
monítorós o material, encommendado na Europa (co111 lia-t·ccc!'

" {avura'Vfll da Comm·is;'tio de F·bnanças);

·

Votacüo em 3' discussuo dll. Jll'Oposicüo da Camara uoH
DoJJUlados, n. 62, rio 1!!12, autot•izando o Presidente da Republic.n n ali!' ir, pelo Ministorio da Agl'icultura, ludustt·ia o Ccmm~.J·nin OH oroditos supplementm·es: de 3 :üOOil\, Jlill'a ocoot•ret·
no pagamonto da dil'l'twonca do vencimentos do cut~~ulLot• .iuri. · di,co c do 12 :OOQ$, [lnl'll. pa·gll.mcnto do auxiliar jurídico, ambos
daquolle ministct•io o no ll.nno corrente (com Jla·rcccr fa·voravcl
ria Commiss(io de .Fvnanças) ;

· 2• discussão. da proposicão du Gamam dos Do]lutados,
n. 13\l, do HHi, concodóndo carta do ongflnhoiro.googrnpho nos
almnnos quo llOUuluirem os curso[ da Escola do Estndo-Maim·
do E;xm··cito o da Escola Naval 'com pw•ecc1' da Cornmissúo de
ln.ltrltCI'ÚO Publ·ica o{fm•eccndoJJrllenlla);

.

·.. 3• ·. disl'ttssiin ·dll. . pt·oposicúo da Cll.IDarn dos Deputados,
n ...;s, ·de .:19:12, autorizando o ..PresideuLe da ,UGpublica.a abrir,
•

•
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poJo Ministerio da l!,azenda, o credito especial de 2~: 53i$898,
para o fim de pagar ao Dr. José Eduardo Freire de Carvalho
Filho o quo lhe é devido pela União, em virtude de sentença
(com
parecer [avoravel da Commi8são
de Finanças) •
..
.

Levanta-se a sessão á 1 hot·a
e t,Q minutos. ·
o

96' SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1912
PII.&BlDENCIA DO SR. PINHEIRO MACHADO, VICE-PRESIDllNTJl

.
A' 1 hora da tat·de, pt·esente numero legal, abre-se a àesano
u que concorrem os Sra. Pinheiro Machado, Ferreira Chaves,
· Pedro Borges, Jonatbas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, tndio do Brazíl, José Euzebio, Urbano ·Santos, Mendes de
Almeida,· Pires Fert•eira, Francisco Sá, Thomaz Accioly, · Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Rayrnundo de Miranda, Gomes
Ribeiro! Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveira ·Valiadito, Ni o Peçanha, Sá Freire, Bueno de Paiva, José Murtinho.
Generoso Marques, Felippe Schmídt e iAbdon Baptista (31)". ·
Deixam de comparecer com causu. justificada os· Srs.
Araujo Góes, Candido de· Abreu, Silverio Nery, Lauro Sodré,
Ribeiro Gonçalves, Gerva.sio Passos, Antonio de Souza, Cunha.
Pedrosa, Castro Pinto; Sigisrnundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro .de Bitro, José Marcellino, Ruy Barbosa,. Luiz
Vianna, Bernardino Monteiro, Moniz Freire, João Luiz Alves,
Lourenco Baptista, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Franõisco Glycerio, eam-·
pos Salles, Gonzaga Jayrne, Metello, Alencar Guimarães, Her,
.
·
cilio Lu~ e Victorino Monteiro (30.)
E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a
acta da sessão anterior.
·
..
.
.
'

'

O Sr. 1. Sec1·etario dá conta do seguintõ
EXPEDIENTE
Offieio do Sr. i • Secretario da Carna~a dos Deputados, de
9 do corrente, rernettendo a seguinte proposição

N· ..

~7-

i9i2

O Congresso Nacional resaive:
Artigo unioo. E' o Presidente da. Republica autorizado a
a!JriJ•, polo Ministerio da l<nzendu, o credito de 400:000$, snpplementar â verba 6• - !Aposentados - do. Ol'~arnento vi-

..... :.··· ....·.
'

'
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'· ....
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gente, afim de· oecorrer ao pagamento de. vencimentos de fun~
cionarios aposentados no corrente anno; revogadas as disposicões em -contrario. .
· ·
. ' OamU.ra dos Deputados, 9 de setembro de 1912. - Sabino
Bat'1'0so Ju:nior, presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, i" secretario. - Raul de Moraes Veiuo., 2" secretaria. 1\..' aommiss!io de Finanoas.
Um iio Sr. Ministro da Viaoão e Obras Publicas, transmitLindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Repubilca restitue dous dos autographos da resoluciio do Congresso Naci nal, sanccionada,. concedendo um anno de licenoa, com ordenado, ao Dr. Fernando Dias Paes Leme, chefe da looomooão da
J~strada de Ferro Deste de Minas.-Archive-se um dos autographos e .communique-se á Camara remettendo-se-lhe o outro.
Uni do· Sr. governt.dor do Estado do Amazonas, offere~~udo um tix~mplar impJ•essu da oollecciio das leis, decretos e
regulamentos do Estado, referentes ao 2" semestre do anno de
1911. ·-'- Inteirado.
.
.·
,
· 1'elegrammà do Sr. Dr. Rodrigues Alves, presidente do
Estado de S. Paulo apresentando ao ·senado ·condolencias pelo
passamento do Sr. Senador Cassiano do Nascimento. - Inteirado.
· .Outro do Sr. Dr. Pedro de Toledo, ministrJ da Agricultura, Industria e Oommereio, enviando ao Senado eondolencias
pelo mesmo motivo. - Inteirado;
· jl.equerimento do Sr. Dr. Eduardo Studart, juiz federal na
secca:o do Ceará, solicitando licença po1· oito mezes, com os
:vencimentos oo cargo para tratamento ,lie saude. - A' Commissii~ de Finanoas.
·
O

'sr.

pareceres.

3'

Secretario (servindo de .2") declara ll~~ niíu hn
OllDEM DO·DIA

· . O Sr. Presidente - Não havendo numet•o para se Pl'Ocoder á votacão das matarias cuja discussão se acha encerrada,
passa-se á materia em discussão .

.

CARTA DE ENGENHEIRO GllOGRAPHO
•

•

. 2' dlscusslio da proposicão da ·Gamara dos DeputadoR,
n. 139, de 1911, concedendo certa de engenheiro geogr·apllo
aos alumnos que concluirem o• cursos. da Escola· de ERtadciMaior. do Exercito e da Escola Naval.
Adiada a :votaclio.

•
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OI\ED11'0. DE 24:534$898 l'AIÍA PAOAMEN1'0 AO DI\, ~'mURE Dll OAR•
·

· VALHO FILHO ;

3' disuussiío da proposiciío da Camó.ra dos DeputadÔs,
n, '•8, do HJ12, autorizaudo o Presidente da Republica a abl'ir,
pelo Ministorio da Fazenda, o .<Jrodito especial do 24:534 :897,
para o fim de pagar ao Dr. Josó Eduax•do Freire de Carvalho
Filho o que lho é devido pela União, em vil·tude do sentença.
· Adiada a votação.
li

O Sr. Presidente - Nada mais havendo .a tratar, you levantar a sessão.
· · · : ·· · '
Designo para ordem do dia da seguinte: ·
·
Votaciio cm 3" discussão da proposição da Camara .dos
Deputados; n. 36, do i 9i2, autorizando o Presidente da Repu. blica ·a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, . o credito. supple-'
mentar á verba i' do art. 93,. da l~i do orcaxpento. yigente,
afim de attender ao pagamento dos JUros e maxs despezas. do .
emprcstimo de francos 60.000.000 ou i: 2.400.000,· de que:
trata o decreto n. 9. 168, de 30 do novembro de 19U (com parcwr (avorave! tla Commissão de Finanças);

I

· ... ·

Votaciio om 3' discussão da proposição da Gamara· ·dos
Deputados, n. 62, de i912, autorizando o Presidente dá Republica a abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito supple-,
mental~ do 6. 989:701$, om·o, para occorrer ao pagamento dás
Ill'ostacõcs do ultimo couraçado om constru<Jção, submersíveis,
monitor·os e matel'ial, onoommendados na Europa (com parecer

(avoravc! da Commissão de Finanças);

I

.

.. .

Votaciio om . 3' discussão da proposição da Camax·a· dos
. Deputados, n. 62, do 1012, autorizando o Presidente da·,Repu~
blicn. a abrir, pelo Ministerio da Agricultura, Industria e. Commcrcio, os ·eruditos supplementares: de 3 :600$ para oooorrl)r
ao pagamento da di1'1'orenca do vencimentos do consultox·' 'jilx·itliuo e de I2 :000$ Jlll.t'll pagamento do auxiliar jurídico, ambos
daquellc ministot·io c no anno corrente· (com parct:er favoraveZ .
.ela Cornmiss!io tlr: Filtnnças) ;
Yota~iio em 2' discussão , da proposição da. Camara dos
Deputados, n. I 30, do 1911, concedendo carta de engenheiro
geogmpho. aos alumnos que ·Conoluil·em os cursos da Escola de
Estodo-Maior do Exercito o da Escola Naval (com parecer· da
Com.mi.ssão de Instrucção ]'ub!ica o(fe1•ccendo emenda) ;

.t:

I
''

.

Votacilo cm 3" discussão da proposiciio da Camara dos
. Deputados, n ..iS, do HH2, r.utorizando o Presidente da Republica a ubt•il•, pelo Ministerio· da Fazenda, o ox•edito especial de .
21; :534$898, para o fim de pa!!ar ao Dr. José Eduartlo ·Freire
do Carvalho Filho o que lhe é<•dovido pela União, ein virtude
de sentenoa rco711 parecer (avoraveZ da Commissão de Fi-

J

I

. nanças);

.....
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· 3' discussão da proposi~iio da Camat" , oso~)CS"f!!l.'r
n. 54, de IDI~. aulol'ir.ando o Prcsidoritc. c t'l~'t U.b+il:W;;:,~·,[{~. ",,.~,
pelo ~liui~L"L'io ela F.ar."nda, o cJ•etlito extJ•t ~rrtJ•io d" 5~3~30 <"~
~ni'U pa~nmenl.o de ·Custas 11 ;Antonio AI •8! rdo vali c, em vir- 0 1
tude de ticntcn~.a (co/IJ. Jlal'cccr favoravcl ~&{!.m'Tu.issao de EiÇ'
UUJlt'UN) ;
.
-..f/1.._..__.,... ___.... .\ ~ .~
'
'
.
.
....
....
3' discussão da rwoposicão da Camat·a
~·
s,
n, G!t, de l!H2, aulorizamlo o Prcsiclcnlc da RepuhHca a eon.,.
cedei.' liccu~.n por um anno, com ordenado, put·a l.l'atanwnlu de
saudc a AnCouio Sallcs, 1" escripi.UI'IIL'io do TIJ()~ouro :i>l1.wiuual
(cum pw•ct:ul' favoruvchltt GU'/mnissau llc Fiuanças).
Levanta-se u sessão a 1 hora c ~G miuulos.
'

'

'

Ui' SESS.i.O, EM 11 DE ·S·ETElllBllO DE 1012
l'fiEIHDJ~NC:I,\ llO RI\, PJNimlllO lll.\CH,\IlO, \'ICJ~-PI\ESIDEN'r!l

·A' I hora da tarde, . presclll.c üumero legal, abre-se a
Rcssão, a ~ue .concot•rcm os Srs. Pinheiro Machado, Ferreit•n
t<lmves, Podt•o Bot·gcs, .Tonathas Pedrosa, Gallt'iol Salgado, Tndio do Brur.il, José Euzcbio, Urbano Sanlos,.l\lcndos llu :\lmeiua.
l'i~es ·.l!'et·reirá, 'fhomaz. Acdoly, 'favat•es do Lyru, Wult'r·edo
Lt>al; Castro Pinto,. Sigismundo Ooncalvos, llibeiL'O de Brito,.
Haymundo do Miranda, GomeR llibeiro, Guilhm·mc Campo3,
Lui1. Vianna, Bernardino l\lontdro, Sá Ji'reire, Bucno de Paiva,
llol'nat·do Monteiro, Feliciano Pcnna, llt•az Abrantes; A. Azc- ·
rodo,
José .Murtinho, Generoso
'M;u·qucs c. l'clippc SchmiliL (30.).
'
.
.
'.
Deixam de comparecer eQm. causa ,justificada os St·s •.
A1•aujo Gt\és, Candido do :Abreu, Silverio Nery, Arthu1· Lemos,
Laura Sodré, Ribeiro Gon9alves, Gervasio Passos, Francisco
Si\, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Gonçalves FcJ•rcil•a,.
Caolho c Campos,. Oliveira .Valladão, José Mareollino, lluy Hm·bosa, ~loniz Froil•e, João Luiz Alves, Lourenco llapLisLa, Nilo
.Pecuulm, Aur:;usto de Vasconccllos, Alcindo, Guann!Jm•a, AI. f'redo Ellio, l?mncis~o 'Glyccrio,. Campos Salles, J.eopoldo do
lltilhõos, C:onzar;u Jayme, 1\lctcllo, Alencar ·Guimarães, llet'fJilio
I.uz, Ahdon Baptista c Victoriuo Monteiro (31) ,
..
·
E' lidti, .,;osta om 'ctiscu~suo, c, sem debute, approvadn a
nela da sessão anterior.
'

~ ~·

o. Sr.

'

i' Seéretado dt\ conta do scr;uinto

•EXPEDIE/ÇTE
11
1'o)ogl'Ummas: . .
Um da l~mpror.n .IndustJ;in''Cnycna, ul!Viunuo oondolencias
poJo pnssnmonto do Sr. Sonndol' Cussiano do Nnscimcnlo.-In- .
tcimdo.
·
·

Vol. V

•

ANNAllS DO SENADl

U111 do St•. Senado!' Silv"L'io Nm·~·. Íúanifostnndo o seü
pczar velo J'aileduwutu uu lllCôlllO Sl'. Senador. - Intuirndo,
Um dn Uosa dn Camara do~ Dcptllauo,; do E~tado tio Pnrtí,
commuuicnuúo LcL' iniciuuu o~ ~eu~ Lt·u!Jalho~ legislativo,;, .:....
InLoi t•ado.
nerJlWL'imcnlo do Dr. J~n•lus '\t•r·oxollu~ Gaivão, .i ui~ togado do Supremo '!'l'i!Junul i\lililtu•, soliciLuudo um anuo de liceur;tl ·com todos Oij veiwimenLos put•a Lt·utumcnto de sande. ~t' Commisst1o do l!'inaur;a,;.
O Sr, 3" Secretario (servindo ola ~·) p!'ocouc á leitura dos
ocsuintcs
l>AREO!lllES

N. !.lü3 -

'1\lJ 2

llodacçiío (iual do PI'/Jjcclo do Sanado, u, 311, da ./912, ql!e mt-

tarizu a concassüo de 1t1n amw de licl!'nça, aa!l! clotts tlif•çu.~
das ·ve1winwntos, ao Dr. Ca·rlos Dont'icio do Assis 1'olado,
Jll'omotoJ• 1l'llbl'iao no Alto J>·urtls.
. .
.

O GOII!(l'esso Nacional resolvo:
Artigo unico. l!'ica o Govomo autorizado â concetlel' ao
Dt·. Carlos Domicio do A~sis •rolello, pt·omotor pu!Jiico do:.Ailo
Ptil't!S, no 'J'fJL'L'itorio do Acre, um muto de liccuca, cru pi'ot·o~
ganiío, com dons tervos do.~ vencimentos, pura tratamento de
ijuâ saude; revogadas as disposições em <.~onlrario.
Saln dus CommissoÍ<Js, H de solcmlH'o de HH2, - lVctl{r,:do
Leal. - Bcrucmlíuo ~!outeiro.
·
·
·
·
:Fica 'so!Jt·e a mesa rmr·u soL' discutido uu scssúo sc&'llinLo,
d~pois de IJUU!icudo 1!0 Diu:rio do CO!IUI'Osso,
N. 2!H -l!l 12

A PL'IllJusil;ão dt1 Ctlllllll'n dos Deputnd()S, 11. ·li, do co!.'l'f!nto
h!! tiO, l'í:mutlu us l'orvus tle' lut•ru pat•u o mwmleio .de 1\lla, <!slà ·
JOL'lllllilldU COlll . Ílllt!Íl'U llU~IJL.:,\'IITICÍU das leis JJ l'úi;U}UULI.'Il'lOS
tlo~~t·nlndos ~obt•oJ a nt•gnnizao;iio elo Exom:ilo Naciunul. ·
O s~u ar·t, 1" mantem os ol'f'iciucs das dífl'crontes classes
I) qundt·os e Jl!'ovidenein so!JI'n os ulurnnos dus cscolus mílitnt•cs c o ol'feetivo das J'll'llCLIS de proL, estulloloccndo o mínimo
estipulado pelo Dntlnrtnmcnto Llu Guot'I'LI, roam que possam sm·
wnset•vndoH os sct•vicios CI'Ci}dos c tenham oxistcn~iu pot'IL1llncnlo Lodas rts unidades componmltos do mesmo Exomito. ·
O :wl. :?" J'n~,tula o l'ncru ta~o'1on Lo dessas rn·ucus polu fôl'ma
(iXPl'USôll na CousliLni~-iio, comuí~·ado o dísposít.ivo do'.sou art. 87,
a !ll'O!lOSíto dos .contingentes quo os Estudos devem. fornccct•,
com o quo presc!•cve o § 4" do mesmo ·artigo, relativnmonlo

ao :voluntar.iado..

·

.

~ilss,to EM

•

H og

swrllM&no DE

i oi2

!>o r u!Limo os ·z·ts. 3" o '•" consignam duas au lol'i~ucõeM
quo j(~ J'igurum na lei vigerile da fixaoüo do !'orcas, pelas quues
S<' habilite o Governo a convocnt• para o pet·Iodo das manobras,
nÓ Disti·iclo Federal c nos J~stndos, ati) 20.000 reservistas o a
adrnillit• nos nrsonacs c l'uln·icas até 200 nprondi~es artiJ'icc, do
ar;cónlo com as conrlicõos IJ olJl•igncõe;; eousiguadas no ragu~
lamento das eompnuldns do npc.•ondi~es militnt•cs.
J~m con,iuncto n J)l'O[Josicilo ahrnugc c consignu. ludas as
medidas soiH'C que lhes cumpt·e pt•over o está cm conúicões do
. ser ncccita pelo Senado.
·
. Examinada, porúm, eo1u sous dotaliJcs; a Cowmissão de
Marinha c GUCI.'l'U piliiSlL f.JUIJ se 'fnr. mislm• .umu. modificação no
~ a• do urt. 1", que conl.l'ilma para se obter, •.lo J'uluro, o no~
cossat·ío eqililíllr.·ío cntt·c o numero de nlunmos dns sacolas militares, anuualmentc Jralrílíl.ndos eom o gr(w·do aspit·anlo 11 o!'J'icial, o os das vngns que. occm·I·crrJm cm rl!lda anno, no pri·
. moiro posto'das armas.
Com a rednccrio dada ao pm·agt·aplro, sem uma dclimitacão
ás mntl'iculas daqucllas escolas, .inrnais se po!lel'á conseguir esse
uquilibrío, que ~o impõe, al ii'Ls, tanto soll o ponlo do visla eco~
uomico, fawudo desappar•ecct· dos or•c)arnenlos dn guerra uma
vel'ba, ·não pequena, despondfda sem vanlagons rara o sot•vico
mililaL', como tamhiJm, e este· ó o ponto capital, com o nlovan~
lado intuito do não dof.ut•, até o ponto do destruir por com~
ploto, a aspil'açúo, o J'uturo de tantos moc.os quo por natural
inclinacão o louvnvcl patriol.ismo se dedicam (L· carreira das
armns.
·
. O erro qu(J !111 uiuilo so vem Jll'aticundo do dar excessiva
eXJmnsão ti matricula uas escolas que llt'epararn au orricialato
produziu essa massa do .as(liraulos, que vivem pelas ropar~
tiyõcs e corpos militat•cs ngunrrlnndo, com dcscrcnca o descontentes, a tnrdia promocão, que só alcancnm após longa espera,
com a odado cm que os seus collcgas ·do untot•íoroti geracõcs
escolares ,já haviam galgado o 2" o 3" Jloslos dn him·nrchia mi~
lilar c quando ,hí se vão approximando dnquclla cm que, compulsoriamente, a lei dispensa seus servicos.
J?uz-se mist.m· um pnmdoiL·o a situncão lüo anormal.
Jt\ cm 1007 o Congresso se ocoupou do asstunpto, Lrauu~
zindo r.sf.o Jllmsnmimto no aJt; -138 da lei n. L SGO, de 4 do
·· .innoiL·o do HJOS, ·quando autm•ir.ou o J'cdrrlnHllllo das l~scolus
Militares, atil quo desnpmwecossem os 2" tenentes excedentes.
A medida em radical o normalizaria n situa~.ão, si perdurasse nté o dcsappnrecimcnto dos ol'ficiacs desse quadro, quo,
do ftwto, se oxtillguirá cm fins do anuo vindout·o, si continuar
a sua climinui~úo obedecendo ;i média do 54 claros annuacs,
YO!'ificndu Plii'U o tricnnio de 101Ml a 1911, porqunnto cru· de:
120 o seu afl'octivo no dia 31 d~ dezembt•o ultimo. ·
Nesse rr.osmo tt·icnnio n m~din do aspimut~~ annualmente
Jll•omovldos pnrn ·lodns ns ~H·mrf" fni riA no.
.
. Adop~ada essa mddin pam o tdonnio do 1012 a 10H, púdc·
sa concluir que. no fim tambem de 1913 .o numero dessas

11 rn~as. que· ct•a · de 389 em 31 de .dczeiúbt·o pas~ado, ficará
reduzido a 2li0, o IJastante Jlllt'a alímentlú' o quadt·o de offícincs do pt•imeil•o posto, até quasi o fim de 1!!1!\, nttendendo a
que de !U\3 cm diante, pelo dcsap(Jat•ccimcnto dos!!"" tc}lll)1les
excedentes, o total das vagas desse posto, nus lll'mas de m1uutaria c cavallaria, passará a sor prcench ido exclusivamente
'Jlm' aspirantes.
, .
. ,.
.
Et•a pot• eonscquencta cm .101:3 ClUC se dcvcrta realJt'll' a
Escola de Guerra, regulando-se, o numero de malt•iculados pelo
du vasas nu pl'imcit'O posto oct:ot·t•idas no anuo antct•ior.
;;\ssim, as 11ovas tm·mas .de aspirantes rucome~at•iam cm ·
1Ulü e ver-se-h ia de. ent.ão cm diante t·oslalJelccida atwccsstll'Ítt
1 :ot•t·c~pondcncia numerica dessas ttu•mas com o .lJUUdl'o tl<: 2"'
tenentes.
·
Mas não. fui i>lo o que se l'cr. ..
.
.
..
.
A Escola de Guerm J'oi reabet•l,u no ttnLtO findo IJ tem prcseuLementc ~1 üt alumnos no :L" nnno e .'J3 uo !t11 , isLo é, tem,
clll via de haiJilitnciio no 1:\'L'ÚO .de aspil'unLes, alumnos cm uumct o que pódc alimentat• o I'JUadi'O de :l"" LenenLes aLé. fins do
1017 ou Lulver. meados de 1\HS. ·
. · ·
.
. .
·
Não sendo, JlOI'ém, nm:essarios, segundo a Ol'ganiiaciio vigonlc do ensi·no milita•·· mais de t•·cs annos de .t:UI'SO. Jl!Íra o
almnuo adquiL'it· n qunlitlade tlc aspirante, ou mais de tres 'o
lllllÍU, si ft\1' •COil\'Cl'tido ·Cill itJi O, llOYO )Jlano de Ol'S'll.ILÍ1.ii~ÜO,
que TJCI)dc de dclibet·a~.·ão d9 Congresso, cnLendc.,t\ Com~nissão
de l\lnt•mha c Guel'l·a que c de exll'oma ut•gencm, dcsao quo
. so não deva fechar pot• mais algum tem110 a Eseola de Guerra,.
uu a que lhe fôt• succedanen, limitnt•· as matriculas 110 I" àúno,
fixando desde ,iá o sou numreo cm um maximo J•azoavol,' c é,
pot· isso, de !lUrccer que o: Senado UP!H'ovc a pt•oposic;iio, ac- ·
ct·csccnLando no § 3" elo .art, 1" ·as. soguintenlalavras: ·· · . ··
·c Não oxccd~ndo de 50 o immcro dÕ m~tl'iculas· tio 1" ãiino,
incluídos
os ropotcntcs. ,
.
·
.
· '
.
' . ',.•,
Sala das ·Conunissõos, '10 de setembro de l 012, """ ·Piras
~V1're'irll, presidcnt~. -. Fc!i~llc Sc/unidt, relator, -'- Gub7.'it:l
'

'

i:JCilUado. -

A , lu<ho do Braz1 ,
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O Congt·osso Nacional J'csolvo:

11

' •

_:\l't. 1, • As ÍOL'~US de tort•a p~ra O CXCL'CÍCÍO ~C I'UI3,cons1arno:
·
· ·· . ·
~ I.' Do~ . ofl'iciacs· das diJ'f'ol'IJntvs classes o -'IJillidl'lls
<l!'catlos pela 101 n. L8liO,~dc 4 de jancil•fr de 1008 ·o pbla
11. :!,:!32, dn ti do,janeit·o do ),!HO. .. .
' . ·.·.
~ 2.• ·Dos nstlil'ant.ns a.oJ'I'icinl. ·
·
~ 3," Dos ulumuos dU:s Es'colns Militrircs .. ·
.. •,., , .. ,.... ,..
§. :!. 'po 31 ,8:!5 ll!'n~•O:s,. COllliH'chondclllln ucsto• :numero
![)!I' pl'Jll!Cl!'OS SUI'(óCOtos IU!lUUU,OllSOS, ·destinadas 300. Cts "coÍn~
'
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·.pnnhíns regíonne~ do Acre,, .Purüs, c Juru~ c di~tribuidns as
· restantes pelas dwersas umdadr.s do Excr{)llo, de acct1rdo com·
os respectivos quadros de el'l'ectivo mínimo, podendo esse et'fectivo ser elevado ao niaximo nos casos de mohiliznciío.
Ai't.. 2. • As pmcas destinadas írs companhias reglonnes
serüo obtidas pelo voluntllt'iado nas r, H, Jll c IV regiões
de inspecção Jlermanento, de pt•efct·cn·cia a quacsqucr outr·ns,
o as demais pchr fúrma CXJH'cssa no art. 87 da Constiluicão
Federal, sendo os contingentes que os l~slados c o District.o
Federal devem ·ror·necm· propor·cionarJs (rs respectivas reproscnl.acõcs na Gamara dos Deputados no Congresso Nacional.
. . ParagJ•apho unico, No ·caso de havet• cm· qualquer Estado
maior· numrwo de voluntat•ioR que o contingcnlo podido, r•rocedct·-so-ha como determina o art •. 137 d? regulamento que
baixou com o decr•cto n. 6.947, do 8 de maro de 1908,
· Al'l~ 3." Na vigcncia dos la lei, ri{)a o Governo autorizado
a convocat• .para os per iodos de mnnobt•as, nos. Estados o no
DistPiclo 11edeml, ale 20.00Ó reservistas de pl'imeira· linha.
§ I." Os reservistas ·eonvocados gosarão dos favores concedidos aos sot•Lcados JlCio at·t, 55 da citada lei n. 1.8Uli, sondolhes rornecido r•or cmpr·cstimo o para as manobras .o uccessnrio J'nt•dnmento.
§ 2." Findas essas manobrns receberão cm dinheiro; de
·umn sú ve~; além da imporlancia dos meios de transporte,
tantas meias etapas quantos !'orem os dias de viagem som alimentncüo ú cus la do Estado.
Art.. 1,. • Fi~a tamhem o Governo autorizado a ndmit.t.ir
nos nrsennes e fabricas alé 201)1 aprondiws at•lil'ioees, de accôrdo com ·as. condicõos c obrigações .consignadas uo rcgulnll\cnlo das companhias de aprendizes militares.
·
.-. · Camara dos Deputados, O de Julho de 1012. - Sal1illn JJar?'n,ço Ju!limo; Ili'Midentc. - A!liOilin Simetio dos Santo.~ Lenl.
i"'.se~retnrio. -.Raul de Moraes Veiaa, 2• seeretnrio. -A imprimir.
·
.

-

.

ORDEM DO. !;liA

·. ' '·oS;, Presldenté- Niio:hnvmHlo immero pa~a RCproco-

der ti votncilo das mntcr,ins ·cu,ia. discussão sr. nclm oncorrndn,
]lassa-se !\ mntcrln em dJscussi'ío,
·
.

.. ' I I '

~ ' · ,

•

.

CR!lDI,TO Dll 533$300 J>,\ft,\ PAGAMENTO A :~NTOl'HO .U.VES DO V.~L;,F.
.
'
. ..':
..
. '
.
'
' ~

· ' ·.· S~ dl~cussüo da. proposição ~~~ Cnmarn ilos Deputado~ •.
n. '54,.cl~ HH.2, autorizando o I-residente da Republica n nhr!r,
pclp Mlmstcr!O da.Fa~endn, o m~dito. (\Xl!'aordinnrio do li33.~:lllo,
n
adla.,pngamento de .. cuRtns. n. Antomo Alves do Vnllc ·om ''ir1
_.u ,o.,,da. sentcncn. ·:·,
. . .·. . .
.
Ad'indn n vot.nt•iio,

'

I'

'
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ii

I

38

ANNAll~

;ailB

DO BllNAPO

...
~.

f.ICENÇA A ANTONIO

SAf,J,f~S

.

;._

a• discussão dn proposição da Cnmnrn dos n,~pul.nd•JR,
n. GiJ, do 1012, nutorl1.nndo o Prosidcnto do. ncpubiicn n conceder Hccncn r>or um nnno, com m•dcnnrlo, pnrn LJ•ntnmcnlo dr.
Hnudc, n Antonio Snllcs, t• cscl'iplurnl'io llo 'J'heROIII'O Nn1:ionnl,
Adlndn n votnc~o.
O Sr. Presidente - Nndn mnis havendo n l.rnl.m•, Votl lo·
vnnl.nl' n sessão.
Designo pnrn m·dcm do dia dn seguinte: .
Votação cm :l' rliMussão da JlrOJlOsicilo dn Camnrn dos
Jloput.ndos, n. 3G, do 1012, nulori1.nndo o Presidente dn Rcpul.ilicn a allrilo, pelo Ministm•io da Jru1.eudn, o lll'odito sUJll>lümcntnr á ve1·bu t' do nrt.. 0:1 dn lo i do orcanwnto vigente, nfim
rio atlondut· no pagamento dos ,jUl'os o mnis despezns do omJU'OSI.imo do frnncos üO, 000. 000 ou ~ 2, I, oo, 000 de que t.ral.n o
decreto n. 9, iüS, de 30 de novcmJJro ele Hill (com parcr.m•
/'tmoravcl ria Cmnmis.wio da Finm!ças) ;
'
.
VolntJito cm 3" diseussão da Jll'Oposic;ão dn Cnmni•n dos
Depuln.dos, 11 .. G2, de ·J OJ 2, aulori1.nndo o Presidente dn RcpuIJiicn n nhrít•, pelo Minisf,CJt'io da Marinha, o ct•odilo suppicmcnLar ele n.080 :70,1~. ouro, ptu·n oellOI'l'Cl' no pngnmonLo dn~
Jll'llSLnciles do nlt.imo com·a'JIIdo cm const.rucciío, sul:lmcl·sivoiR.
monitoi•es e material, erwommmHindo~.nn :t~m·opn (c01n parecer
(a.1!01'avel da Cmnm:i.Ysao de Fhnmças) ;
''olnl)iio cm ~" discussão dct proposicão uu Camnrn dos
Dcput.ndos, n. 112, de 1~ 12, Jtulori1-nndo o Prcsidenlc da Repuhlien n nlH'Íl', pelo Minist.m•io da AgricuiLm·u, Jndust.ria·o CommeJ•eio, 08 lli'IJflil.o~ SUJIJIÍI!JilCIILIU'IlS: de 3 :HOO$· ]llll'!l OOCO!'l'ül'.
no pagamento da tlif'J'm•eJII)a de Ylmeillll!llf,os do nonsultot• ,iuridico c de 12 :000~ puJ•a J>ll!;lllllelli.O cio auxillnt• .illl'irlico, nmho~
dnqucllc miuist.m·io e no 1111110 eoi'J'CIII.IJ (rnm JW1'1!r.m• (anormwl
t/11 Cmn1nis.win di! 1Nuauça.~);
,
Votncão em 2" discu~siio da prop(>Sir)ao da Cnmnra dos
Dcpu!.nrlos, 11. ·130, do :1!11 ·t, couomlomlo cni'Ln dn engenheiro
geogrnpilo aos ahlltiiiOS 'quo conuluil·>•m os IJUJ'SOs dn Escola de
l~stndn-Mniol' do l~xorcit.n o da J~seoht Nnvnl (t!OIJI. )JI!!'ccr.r tia
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Cwm:ml.•.wio do lnsti'IICC,rin l'u/Jlh:n n((crcct:ntlo r.mantla);
'
. .. :' ·

· Volnt'üo em 3". discussão ch1 Jll'opo~kão dn Cámnrn dos
Deputados, 11, "S,.rln :1012, nul.ot'i1.ando o Prosidolll.r] dn Rcsluhlion n ahl'ÍI', poJo Minlst.orlo dn .Fn1.enrln, o cJredit.n especial dP
24:534$808, Jllll'll n l'im de pn~:nl' no DJ•, .los>l ErlunPdo lrroh•n
dn Cm·vnlhn J?iliu) o quo lho ,., dovido. p~ln Uniiio om virLudo·
dn scnt.oncn (r.om 1Ja1'acar fworm!t!l tia Cmn:mi.w1o . da ·FiIJnnçm) ;

.

.

.c

' ··

Votaofio om 3' discussão dn Jll'oposicfio cln Cnmuiou' rlos
Deputados, n. ii4, do ·1012, auLm•i1.mHlo o Prcsident.n. dli Ropnhlicn n nJJJ•iJ·, Jlelo lllinistcrio dn Fnzondn, o crodíl.o.,éxi.J'Jtot•-
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dinnrío de 1i33$300, 11arn pagamento de custns n 1A'ntonío Alves
do Vnl\fJ cm vil'tudc de scntcn,;n (com )Jarccm• (nvm·m,e/, da
Cmmn.is.win do F'iuauoas) ;

Vol.n«ito em 3' discussão dn proposiçiio da Camam dos

Deputado~. u. Gil, de ·1012, nuloriznndo o Pt·csidcnlc da rícrm-

liliun 11 concedrJJ.' licença poJ.• um nnno, 1JOJll ot•denndo, pnm
tr·ntnmcnlo dn snmlo, u Antonio Sullo~, l" cscripluruJ.•io do
'.l'l1esoni'O NMionnl (r:nm 1Jllret:OI' (a1!01'1mol da Omnmissíin da
PiUClll!'ll.l) i
Di;wm~são unien do Jlnrcccr dn CommissiLo de Finanças,
n. 2ll2, de 1!112, opinmulo pelo indol'nrimr.nto do rcquerimrmt.o
em qnr. D. Anf.onin dtJ Límn llodl'ignr.~ pel!o lllJe se.ia nul.oeizado
o P1·n~idm1f.e dn Jlnpulilien n IIII' mnntlnr.J•est.if.uir n qunntin de
liií :R:lll$a~:l, cnr..ontrada a m11.ís na caixa de scllos de <:onsumo

que se aühnvn ~oh 11 l'tlSflOIIsnl•llíílndc do son J'inndo marido,
l'anl i no .Tosoí 1\odl'igucs, ox-l.hüsO~II'nit'O dn Alfandega do Estaúu
do Mnmn hão·;
J,cvantn-sr. a sessão ús 2 l10ras.

..· .-.

{18'

SESS·.\0, EM 12 DE SETEMBRO DE 1!H2

P111lSIDEN!'liA llOR R/lfl, PR/lllRIRA (!lf,WI'!R, ·f• RECI\E'rAntO, PRPilO
llOTlGI~R 1 :l" Rl~CI\Jl'l';\lliO, 1~ PINlmmo M;\Cl!Ano, VICI~-Pili>SJnEN'r/~

A' J horn dn lal'de, presente numcJ•o Jegnl, ahro-sc a
os Si'S. Pinhcii'O Mnohndo, .Pill'l'll'it•a
Chnves, Pmlr·o BoJ•gl!s, Cnn11idn do Abt·cu, .Tonnf.ha;; Jlrdt•osn,
Onlll'illl Salgado, 'Judio do Hi•nxil ••Tos,) Euwhio, Mendo> dP. Almnirln, PiPes FcJ'l'CÍI'Il, 'l'homnz Ar.cioly, 'fnvnres de I.ym, WnlfJ•crlo Lnnl, CnsLt•o Pinto, Sigism)mdo Goncr~Jvc.'l, G·)lll;nlw~
F'n!'I'CÍl'U, Jlnymundo de llliJ·nndn, GomCR niboiro, Guílhct'IM
CnmpoR, Cor.lho c Campo~. Olivoirn Vnllndiio, LHix Vianna,
Bcrnnrdinn Montoit•o, Nilo l'ccnnhu, Sú Ft·oil•ü, BtJOilQ de Pníva,
FlCI'Illll'do illnnl.nit•n, JC,lJir.inno Pcnnu, JlroneiMo Glyem·io, Leopoldo do BulhiloR, .nrnx AlwnntoR, A. A?.Ol'Nio, Jo~,\ ~lm•f.inlw,
Gcne~•nsn Mnl'fJilCR, Folh)ilO Srlhmiclf, o Ahdon nnf>(ll;f,n (!l~).
Doixnm do compnrccel', com cnusn jn~l.irirt\r.ln, os f:rs.
<o\1'/lll,io Gtlos, Silvm·io Nory, AJ•f.hm• T"mnns, f.ttlll'•) i:lodi'''• Urhnnn Santos, fiillCit•o Gonc.nlvos, GCI•vnsin Pns~o~, J?r·nw1i~co
FUt, Antonio de Souza, Cunha Ped1•osn, fiihnifo rio Bl'il.o, José
Mnl'llnllinn, fiuy Bnrbosn, Moniz ,~t·oiro, João Lulx Alves, Loul'lmco Bnpf.iRtn, AuguRto do ~asomN,nltol~, Atclndn Gunnnllal'll,
Alft•odo Ellls. CnmJlOR SniloR, .Gonr.n~n .Tn~·mo, Mufnllo, AINWnl'
C:uimm•iíos, Hcl'oilio 1'.111. t) Viclorinn Mon!(liro (25).
E' Ilda, posta om di~cus~Jo r, sem d•Jhulc, ntilll'nvn(ln 11
aotn dn scssuo nnter io1•.
SM~fio, 11 que COI/I!Ol'l'l!lll
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EXPEDIENTE
'l'clcgrammns ;.
Um do St•. Dr. Wcnccshíu I3J•az, Vir-r.-PJ•osid~Jll.l' rln llflpubJi.r.a, expedido de Hn,iulllí, Estado ·do Mina~. al)l'esentnnrlo
ao Senado condolcncias pelo Jl!ISsamcnl.o do SJ'; Cassiano do
Nascimento. - Inteirado.
Out.ro do Sr. Ft•nnco finhcllo, pt·osirlcnlc rlci ·Estado do
Ceará, apt•cscnf.nndo,. cm nome do mesmo Estado, r:ondolllneins
no Senado relo mllsmo motivo. - Tn tciJ'ado.
~
fiequcrimcnto dn DD. Anl.onin o 1\l~l'ia· da Silva Pol.engy,
irJuiíti··soll.&ims do ·capitão do Exet•dto .Toaquim da'Silva Poc
f.ong~·. solicitando do CongJ•csso Nneionnl 1~cvcrsiio dn Jlensfio
de monlepio deixado por seu soh!'inho .Boancrg·cil, qui: a .l.ingiu
a mniOI'idndc. - A' Commissiio do Finanans.
O Sr. 4" Secretario (saJ•vhulo tk 2") procede ú teilut•u

elo seguinte ·
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R11drwç,io (lnal r/o Jl1'n;icr.to do. Senado, ·11 • •1,Ç, dr, /9/2, que. ou~
tol'i:a a concn,vstio tlc mn mm o r/c liccnca, cmn tlnu.v. tcJ•ro~
rins •twncimantns, ao bacltm•r.l Gnstavo :1((onso Fm•nez~.
· 'fjriz federal na sccçtio do .4.cra.

· D Congresso j\'acionnl resolve: · ,

Arligo müco. E' o Podei' Executivo itUlnrizndo n r.nnum nnno do Jicencn ·com dous toraos dns J:cspi1!Jf.Ivos
vencmHmtos, no bacharel Gustavo Af'fonMo FuJ·ne?.e, ,Jlll?. · fe: · Snln rlnA Comrnissõois, -12 do setembro de 1!H2; - Wal(redo
Leal • .:.... 1'/t.oma:. Accioly. . ·· ···
·
·. . .'·
:. . ·
Pica sobrcn.mcsa 11arn ser discutido nn sessão scguiill~,
depois· de publicado no Diario tlo Conrn•asso. · · ·
· · ..
dera! na scocüo do Acre, pnrn trnlnr de sua saúde onde julgar
·
E' novamenieiÚlá. Jlosf.n cm discl.lssiio, qÍJo'sfi. én'coi·rn·
sem debnlc, o ,npprovndn, n rednccüo finnl do proJ~c.to do Scnonvoniento; revogndns ns disposicõcs em ··conLrnrio',. · . · ·
1\ndo. n. 30, do 19:12, que nutorizn n concessão do u'ninnno 'elA
hcercn. com deus terces dos velJcimcntos, no Dr; Domicio de .
Assis Toledo, promotor publico 'do
c A!lo Purús.
. . . . ·'· . ' . ' •
cedo~

O Sr. Leopoldo de llulhÕes :__· s.r:' l't;(;~idont.c, ~ 'Ji(ohro
'Deputado poln Dnhia, St•. Oclnvio MangnbciJ•n; vollon ·nn scRsilo
de houlom cln Cnmnm dos Deputados n LPutm• dn (lupH~ntn: do
•.......
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emprcstimo pnm n Mde de Viação Cem•cnsc, procm'nndo, responder ao discurso aqui proferido pelo honrndo Senador pelo
CenríL.
·
S. Ex~ para justificar o neto, n meu ver indofensavel, du
Govcr•no, J'eoditou argumentos jíL t'IJbnlidos pelos Deputado~
Lago o Caloget·as, nos brilhantes discursos que [ll'OJ'el'irnm.
S. Ex. no J'inal da orncúo pt•ocm·ou explicnt• u razão por
que se pct•miLLiu que metade do novo emrirestimo J'icnsse em
mãos du companhia, quandó lodo o onus da divida recallitlo
sobre o ThesoUI'o; c, com grande espanto. meu, .l'ez appello ú
lllausula 30" do decreto n. 7 .G39 pm•a confrontai-a •com a opel'acüó por mim realizada cm J'evet·eit·o do l\J!O.
Sr. Presidente, estas obset•vn•;ões, do illust!'c Deputado
Mangaboirn vêm conl'ir•mllt' a gt·undo difl'iculdndn •ln tnreJ'a que
s. Ex. se. impoz de del'endet' n novncfio do ·~ontt·n•:lo da
Ccnrensc.
.
_O·. nssumpto rc.clamn larga explanação, iueompnti\'Cl com
ti hora do expediente,
.
TAi'cli occnsião . de vollnr a elle quando l'Ot• dado pnr:i
ordem do· dia o Ol'çnmcnlo da Fuzenda, que cm breve chr.gnL•t\
u ·fJstn Casa,
.Neste momento limitarei as minhas ohscrvncões a dous
pontos, que nl ills . intot·r.ssaram ti Commissfio de lo'inan•;as ~
sobt•o os quaes clla pediu infot·macües no Govomo, ·a snlir:.:
-n oper·nvão de '!OH, suas condic~cs; a Otlora~üo de '1\llO r ouas
·. .. .
· .
. . condic'ües.
l\'o.parecor, Sr. Presidente;. flUO elaborei na rtunlidadc do
l'elntor da Commissüo de ]~ina!11)1ls, tà!'llei Jlat•Jtlle que, dcdu.zidas' f 290•. 000, do. pagllmcntos !'oitos. á « South Amet•ican
Bailway .company, Limited >, !'ieavn do · empt•cstimo· do 1910
um saldO do i: 1.5!0.000; · . ..
·
_ Era pot• conseguinte intoit'tl:nente dosnecessarla a nova
· operação fiilatweira para custeai tralmlhos daquella esl.mdn.
· ·'A·ccrcscia quo, nüo lcncJo sido rcgistmdo pelo 1'J•ibunul do
Contas' o fll•imeiro ~ontucto, o servico do constt·ucc;1o não .Po·dm•ia se1' iniciadw e, ~i- c. tivessc,·sicJo,. nfio porlrJ•ia ter progeguimont.o. O adiamento do servioo se impunha atil que o Gover•no ·óJ•d•lllllsso· o 'registro sob protesto .ou. determinasse n revisão do contracto.·
·
.
.· · Este ·segundo alvitre foi o ndoptlldo,. ombom, postot·iol'monto;··o Governo tenha cstnbeleeido outm. norma nlls relnc.üos
com o '11ribunal de Contas.
' .,.uMa~ a •revisão. do contracto foi résillvidu em 10 de maio
de i9H, isto· é, um anno e Lr~s mozo~-'depois do contr·aclo· de
3 de fevereiro do 1910, sendo onti\o expedido .o decreto n. 8,711.
·• ·Esse contmeto novndo J'oi ifnpugn11do no Tt•ibunul de
Contas, pelos directores Arthur Ji:werlon· o Viveiros do Castro,
Após delongas, devidas ll· pedidos de informncões no Governo,
foi olle registrado· em' ~o de out~bJ•o do 101.1, isto é, quasi dous
annos. depois. do. pr•imeiro contracto,
· ·· Nossn' ·data,·· :sr·. l'rrHii.l""'·';, ·n :nedo· Ccarcnso· disptlll hn. no
·~l'hosoll!'ci de i: '1,800,000, pJ•oduclo elo 'OlllJll'OSLimo do ·.1010,

•

ANNAli:S p'o Sll)IAPO

segundo informou o Sr. Ministro da Fnzendn, em officio que
rliT.•igiu no Presidente da Commissiío do l!'innncns do Sonndo.
i\lns, lendo o Governo, segundo n clausula 28" do novo cont.melo, so ohrigado a indemnizar (I oompnnhin, oilo dins de1iois
rlo registro do conLt·uclo, dn imporlnncin do 2. 550 :000$ ou
i: 200.000, <:orno quilncilo de lodns ns obt•ns e sm·vicos 1'oilos
peln ·compnnhin, desde 4 de fevereiro de JOiO aló (I dnln do
uovnl;úo, nindn assim ficnvn um saldo do primeiro ennwesl.imo do .C 1.5101.000,
Por.· que, pois, o Governo [\Utot•lzou um novo empt•cst.imo
do uo.ooo.ooo de francos, ou J: 2,/tOO.OOO?
Que podia ,iustific(lr n nnt.ocip(lci'ío do lovnntnmento do
l'ecm·sos Jllll'{\ um scrvi~.o que os t.om sufficientos J)arn f.t•cs
on qunLI·o nnnos?
Mnis esti.·anhnvol se lornn o noto do Govet•no, aU.endondo
1ís condic<ios nnorosissimns, c at<í voxnLorins, ostnlJelecldnH pnrn
n"opOI'nt'iio nn ·clausula ú8" do novo contmcto.
.
Nessa <llnnsuln o Governo se utlt'Í!oa: 1", n fnzor n emissão
30 dlns· depoiR rio registro, do cont.rnct.o (Ignora-se a rnzão
dosl.o prnzo J'nlnl); 2", n encarregar a companhia do nogocincão
dos t.itulos; :l", a admiLLir como proc.o 83 o/n do valor nominnl
dos l.ilnlos; it", n JlCrmiltir que metade do lifJuido do omprestimo J'i1:nsso em mão dos contrnctantos; ú", obrigou-se n custem•
t.cdo o servico da divida, quando npenns motndo do eap ilnl el'll
recolhido nos coft•os publicas; !i", comprometteu-se n nul.ol'iznt' 11ovas emissões, cu,io i.Ytlo será fixado de· commum nc~
ctirdo entt·e a compnnhin o o Governo.
.
Não ha exemplo nos annnes dn ndministt•nc.iío de tnntn
lihornliclade o •comprohende-so bem n razão pot• fJUO o Sr. El'nost Roney, representante da « South Amerlcan • congrntulonsrJ eom o Govnrno pela revisão do contrncto o rogl'Ossou ·lÍ
SIHI ]mi.I·in ~:hoio do contentamento.
.
Sr. Presidente, quando nos contt•ac!.C1s de molhornmcntos
rle portos e estradas do for1·o se tom permittido ús companhias
o lo\'nntamento de c.ntlíi.Ms pot· conta do Governo, om todos
estes· rontmr.los so tem ostabolccido fJUO os ,iuros dos iitul'os
r.miltldrs pot• nntocipncilo cot·t·em por contn dns comtmnhins,
Jsl.o ncontecou .com os conlrnctos pnrn o molhornmento do r'ort.o
rle Pcrnnmhuco, tlnrn o da Est.!'ada rio Ferro Nm•oeRI,e, pm.·n· n
rle Go~·nz e outras c QStnvn osl.nholecido nns clnus.ulns 20• c 30•
do dem•et.o n. 7. OG9, do 18 do novemllt'o do 100!1, dn nüdo
Cnnrr.nse.
· ·
,1
Mns o~ novos moldes t•egenerndm•es dolcrtninnmm um novo
]l\'cr:crlenLo qno tem sido invocado pnra outros contmctos nolellf'ndos nn Secrotm•in dn Vinciio, como o da Estrndn do Fot'l'O
MnnhunsRt\, dn Estrada do<'Jrorro Thm•osotlolis, ·Snnl11 C~tf.hnrlnn o outros, segundos mo )nformam'''
.
Pm• quo mziio, St•. Pl'Osidonto, o Governo se contentou com
o tll'e~.o do A3 % do vnlor nolninal dos l.itulos omlt.t.idos lllll'll
l\ ClllYI'nlHiiJ ?
A~nollos que dofondom n oporaciio nppollnm p11rn n que
realizei, do .C '10,000,,000 om 3 elo fovoreit•o do -tOLO. Esta ope-.
'
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rncilo foi ofrcctuadn n 87 % %, sendo ns rlcspozns, como consta
do pa!'Cflet• dn Commissilo do P:nnncns, na imporlancia do '• %
dnixando 83 lifJUido~. Mesmo que se leve em conta das dr,spezns .de emissão os lieseorrtos pela anteeipnr..rro das ontmdas, o
Jli'Odueto liquido sel'lL superior a S!l V.. o/o c não se pódo justil'ítJnl' n segunda opernr.iio, nptlollando-so tllll.'a o do 1. OJO, porque
Jlr.st.a nwsma époen o 81·. Nilo Peçnnhn fez uma OllCt·acilo n
!lll o/o do iOO milhões do J'l'UilflOi! o, postol'im·menle, o Governo
net.unl, em· abril, J'cz umn oul1·n do '• % n O!l %, em Londres.
J~squtlcflm-so os dcl'onsoJ·cs dcst11 opcrncfío do que .consta
do l'cln[orio do St•. Mín islro dn Fazenda, t\ png. 2:J, om quo
diz flUO os Lilulos do omp1·cslimo de 1910 estão sendo J•c;;gnt.ndos n AS lho c 88 'li. Nií~ se comprohcnde, pois, n fixncrro
f],., t.ypo de 83 %.
·
Allcgnvn-se, r-orno ncecssidndc do cm[ll'oslimo, o ninda nllogou hontcm o illusti'O Si'. Deputado Mnngnbcirn, n emprego
de pnrlo do Olll[1J'eslimo ccm'cnsc no rcsgnlo do onnll'cst.imo
de 70.
.
O Sp, Mangnbcira ni'ío diz upplicnr,iío do cmprcstímo, iliz

ter sido r.lle cousu:m.h/o.
,
·
Já anteriormente S. Ex. tinha dit.o de.nJiado, não 1.cmlo
l'Cpctido esta CXJH'CR;;iio depois que ouvin o discurso do Sr·.
Pedro Lago.
·''Nas informn~.úcs enviadas pelo l\linistl'o da Fn1.endn ií
Commissiío lilo Jfinnncas, S. ·Ex. di?. que, de J'ncto, foram applicatla.l no resgate do emprcstimo de 'lll70 J: L G70. 000 do
cmtll'cstimo da Cear•cnsc,
. O emJH'Cstimo dn CcaJ•onso scn<lo do J: 1.800.000 niío serin
;mrricicntc; pnra resgate do cmprcstimo do 7\l, que era do
t 2.311.000.
.·
..
· Diz o Ministro fJUC contt·ibuiu pat•a esse resgate o cmprcstimo cln CcnPonsfJ com J: L <iGO. 000 1'illando o Tl1csouro n
dflYN' ,á conln üSpecial !ln Cenr·cnso importunei a igual.
·
. O Ministro não disse si o 'l'hcsour·o tinha. ou uiio linha rc<mrsos Jl!ll'll tlngat• cssn conta espeoinl. E' cct•lo que lnm!Jom
nilo lhe J'oi Jltll'guntndo. Mns o llelator dn ,Commissão do Finnncns nrovou c desafia uonlestncõoR, que. cm novembro dn
1010 o 'I'hosour•ft dispunha do cerca do±: 7.000.000 n 40•.000
contos, JJUIJel, podendo do pJ•omplo nttcndol' [\ qnnlquer dospcza· da Comjmnhia .Ccnrensn, ou indemnizn.r 'i!wonthwnti
nquella conta, snldnr cm um momento todo nqucllo doh!to.
· Tanto isso ú vcrdndo quo - lnvt·ndo o novo conlmctn
r.m maio do HH 1, dias depois, !1or conta do omprostimo do
1010,. cm obodicncin 1í •fllnusula :.,8' do novo conlrnclo, o Governo mnndoli Jlll!llll' '1\ compnnhin .....: o clla !'o! pngn J: 2\lO. 000, (JtlO, foram dbbll.ndns nn contn cspccinl dn Ccarcnsc,
l'ioando, JlOL' r.onsogu in I.n, o saldo • do ;e L tí'l o, 000 n quo acimn
mo J•cl'erl. .
.
1
· Tendo porém, o Governo ll.Ulot•izndo nova omissão, dispõo
ho.í e no ~~hosouro n ROdo Coa"t'cnso, do 3. ii02. 000 .~í:, quan tin
Rnl'l'i<liontc Plll'll <lllslonr o sorvico, t.nlvez duranlo oito llnnos,
Nilo seria inoonvcnionl.c a noounmlnr•iio do fundos !llll'll um
sorvico ·dos ln nntut•oza, si elln niio ftupuzosso gt•nnl os onus,
•
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pesando nos orcnrncntos: de anno pal'a nnno ossn opcracno
torna-se caríssima redmindo o typo do empr·estimo c, conseguintemente, encarecendo a constr·ucção da Estrada de J?m•r•o
do Ccal':í .
.
Ter·minou o Sr•. Deputado Mnngabcira invocando a clausula 30" do decr·cto 11. 7. üü9, confrontando-a com o que se
J'cz, iBto. é, com n oper·aciio realizada cm 3 de fcvereil'o de 1nttl.
Não posso atinar· com semelhante rcfer·enciu a uma nlauRula que ,iú nenhum vaio!' tinha 110r ter· sido substituída por•
outra constante do decl'eto n. 7.812 A, de 3 de fcvereil'o de l!HO
c (Jue serviu de base ao ·eontracto da mesma data.
Si o Sr ..Mnngabeira tivesse lido o contr·acto, veria que o
dcct·eto n, 7. üGn Joi revogado nuquelln parle peJr. sogunrlo
dect•clo eitado, de ~cc<h•do com o qual se lavrou o co1~tracto.
E' ·certo que a clausula 30" do deercto n, 7 .üüO cstabclt;cin
a t.nxn de no % para a emissão, c o Sr. 1\inngabcira argumentou dizendo: • como é que se ·cogitava do t~·po de !lO %,
J) no rnntracto se fixou a taxa de 83 o/o b
·
·
E' facil a resposta. Basta ltJr• às duas clausulas. O decreto
de 18 de novembro de -JOO!l •Cogitava da emissão de 5 %·. l~ni
pena que n SI', 1\iangabeit•a não· lesse a "lausula 20, que
explica a 30':
·
.. ·
.
«Pela construc~•iio das linhas fel'l'cas c forneáimentn ·do
material, o Govcri1o pagnJ•ú tí rwmpanhia cm til.ulos de 5 %,
onro, rccehidos por eila ao par, .a importnnr:ia q~1e ftir Jixada
no~ estudos definitivos, etc.>
Om, a emissão de 5 % scl'ia a !lO, mns n que se fc-rfoi
de 1t % e não podia tm• aqucllc typo. Depois o Governo sub- .
stit.uiu as clausulas 29": c 30' do decreto n; 7. üU!l pela clausula
29" do decreto n. 7. 812 A.
.
·
O Governo não permiltiu que a ·companhia lançnssc o
.mnprestimo, rJhaniou-o a si c ·o realizou em fevereiro; con.iunetamentc •ilt>m o cmprcstimo· de· conversões. A invocaciio
pois desta clausula 30', ·sLI podia ser feita por nquelles fJUO
cr•iLir.am a· onemcão de -1 n11 e nunca p~los quo a defendem.
Eis üfl t.;rmos dcstn clausula:
. d .. companhia poderá negociar•,. desde que n isso .sfi.Ia
autorizada pelo Governo, a. totalidade .ou parte. dos titulas,
· dc]iositnndo tí t/isposb;tin do Grmcrn.o .ein bancos da .]lraca· de
Londr·os,. Pnriz c no Banco. do Brazrl !lO o/o. do valor nominal
'dos· ti tu los; nr.sl.ê ouso clevcl'ão' os .Jlagamentos lhe ser:,foitos
cm · di!lheiro, deduzindo-se Jiorém 10 'i'o dns respectivas
contas.
.
.
· ·
. · · ,~
, ·,. ·
. . Os ,iuros pagos pelo Governo, sobre os -titulas· crilittidos
pot• antecipação, sendo debit~dos ú compa~il'ia ~te:.» . • . , ·
Nadn disto' se encontra no contracto mnoylldo, · · · . : ·
O Sr. l\!angabeira ·chega a· ndmirar-se dc•.que ·se quizesse
robrnr os .iuros de· uma qunt~tin. que':l'cstá·:~i\ disposicno do
Govm•no. ~I.' odos os dinheiros levantados 'por• eontn do porto
de Pcrnamhuco c dn ·Estrada do Fe!'l'o do· Goyaz o Noroeste
csl.fío :'> disposiciio do Go.ver•Jw; cnl.r·etanto, ·todos os onns
cot•r·em JlOI' conta das J'C8J1Cctivl1,s compmlllins,, Esta prt\l.itm
'
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ó commum e só deixou de o sct· cm JO de maio de l!lll, quando
foí feita a novacfio do contl'llcto da Hêde Ccut•cnsc.
.
CompL'cliendo [JOL'quc o SI'. Míní;:itt•o da Fazl)[alu, deu-se
lll'essa Vtll'l'Cl' a sua testuda, S, 1~::, no sou L'i•latol'iu l!•alamlu
da EstL·ada de Fcl'l'o da Buli ia c do Cenrll, clís:Íc:
'
«As ·condícões desses ernpL·esLimos, Juros e nmm·liztwiio
fo1:am cslípulaclos no eonlmel.o celebrado no Míuisteriu "lia
Viacúo, às quae~ leve de ciugit'-SIJ o da Fazenda quando autorizou a cmissilo, ~
·
1Accrescenta mais udcantc:
«Estas duns ultimas opet·u~ües l'urnm "onfinlius ás ]JI'O•
IWíus cmpt•czas, que <!ontnwt.aram as constt'tll;õcs destas cstrlidns 'tle' fcn·o, JlOL' clausulas exrn·essas nos respectivos coutru:ctos,
·
«Bssa. JH•alü:a, JWI' lucou IJC-niunle, deva cessar, ·w1u tla-

vunl/u. u Uni<io tlci;tJ(lJ' de realizar tlircclmneJLlu 8!W8 upi:l'l!('ÜC8

riuaucu trai!' ~

. J~amcnto que o f'·l', ~I in ist1·o da .L"azr•nda se ~onl~ule .cm
r'outlemnm· tal Jll'alica, i]tJando devia oppôt· /1 seu ·velo a tnes
aiJlos, pois 'lUe as. orw1m1;ües de llt'eciilo, ít divida pu!Jiicu, são
·cht cOill[Jelen•cía J>l'Ívat.iva dn Ministet•io da Fazenda.
l'e~o a V, .Ex., Sr, Pl'IJSidcntc, que mandB puiJiímll'.,"'ll
seguida an meu r.1 iscui.'SO os fundamentos dos votos dos i:iL·s.
J~worton c Viveiros do Uaslt•o, negando regisLt•o au conlraclu
illllOValfO,
l'cnlio cuucluido, (Mttilu bem; 1nuitu, bem, j
ORDEM DO DL-\:
'VotacfLo· nm 3~~ discw;são dl\ 'Pl'Oposh:.ão l.ln. GanHll'n dos
Deputados, n. :lli, ri c· '1 !llZ, aulo!'izando o Pl'IJsitlenle tla \\epnIJiiea aaill'il', pelo Mínistcl'io da Fttzctula, o ct·cdil.o supplen.wnlat•
;i .verhn I" do ·1\I'L,. !la da lei do oL'IJUOlenlo Yigcüle, al'nn do
attüucii.IJ' no pngntüenlc dos jui'O::t o mais dr.~11ezn~ L\o cmtwes.timo dn fL·nncoH oo, ooo, oon ou oc ~, MlU, no o, de que tt·uta o
dccL'elo u. ·n:lliR, tle ao ele 110\'embt•o d1~ IOH.
Appi·o\•ada, \'llc 1\ Commissflo de Uudae~ão,

Vota~ãiJ C11l .3" uiSI'USSÜO dt; IH'OJIO'ÍI)ÜIJ Ull Cumut·a dilS
Deputados, 11. 1,0, ele l!lJ2, aul<u·iznudo o Pre~itlente. da\lcpuhl ica a· aln•íl', ]li~ ln Mi nislcrio du ~lat'il1 lia, o cL·eli ilo SUIJ!Jlenwl1 !nt'
do ü, !JS!l :i OI$, olll'o, Jllll'a Ot!llOt'l'<il' no pasunten to dus pt·cst~
~õcs do ultimo IJOUl'liCLHIO ~lll constl'llCI!ÍIO, SU\JlliCl'SÍI'l\ÍS, lll011l•
toL•cs t! mulet•ittl,. ent:ommc11dudos .nu Eut•opu,
AppL·ovudn, vuc SIJI' subnwltic~L t\ sunecüo,
Votn~iio em 3'· liiscussüo odo. pt•oposí,!àO du Cumal'n dos
Der•ulados, .11, li2, do 1O12, nul.t1l'!zundo o Pt'IJSidel11.o lia l11J]llllllica.t\ aiJL'il', p1.•lo· ~linístm•io áa AgL'itmll.um, Industria o Commér,:io, ;os Cl'IJtlilos SUJllllemcnllu•IJs tio· 3:!i00$, pal'lt occot•.t'Ol'
nu Jlllgumcuto t.Iu diJ'I'oL'C11~ll de vencimentos Llo consultor JU·

J•idico c du 12 :000~, pai'IL pagtunent.o du auxiliar .iut•idico, ambO!
daquelle minist.m·io e no anno cuJ'J'ent.c.
.
A!lill'oVada, vue sJJt' subnwt.lida t\ suncciio ..
Vol.u1;iio em !!" dis1msstio du pruposi1;ão da CaiiJUJ'rt dos
Depu Lados, n . 18!1, de I !li I, collceil<mdo eart.a d1J eiiJ;eniJ IJ iI'O
guog1·nplw aos alumnos f]U<J coneluiJ•em os cut•sos tlu Escola tle
Estado MaiOJ.• do gxercilo c du J~seola Naval.
AppJ·ovadit.
E' igualmente lli'Jll'U\'tllla a seguinte
llMilNJJ,\
.Aet~l'OSl'.Bl\LB·.:SO ao Ul'L, 1": « Ullla \'07. 1]111! ]l/'0\UHl }tOSSU[L'
us llllhilit.ncües exigidas pelo l'cgulauwnt.o do 1\JOI, da gscola
l'olyt.echn ica .»

O Sr. A. Azeredo -Sr. l'resideJÜ<.•, l'l!fJUcit·o h V. Ex.·
que ~~uvie a proposi~ão que aealJa de sm· votada i'! Commi~:-~fw de
Mat•inlm e UuJJI'I'II, para emit.Lit• pat•ecet• soJJJ·e u nssumpl.n do
quu <Jila 1í oh,jm:t.o.
.
· Vem ;\ ~"'"a, ·fi lido, apuiutlo, posto em tlisf:ussüo, que se
ciwcrr·n sem dciJate, o segumto
·
ll"QUIII\IM J::N'J'O

« ll'!<ltWim qtw a JH'Oposil;tio da Cnmtu·a tios Deroul.atlus,
11. 1~!1, de 1!111, se.ia submetLilla ao estudo tia Commissão do

Mat•inha e Gum·ru.
Sala das sessões, l:! de sdemlJJ'O tle l!H2.- A. A:aredo.~
Approvatlo, vao a Jll'OJlosi~•iío ;\ COIIII!Iissão tlu ~larinhu ·o
Guerra .
. Vot.a~iiw om" 3" discussão tla IJL'OposiiJÚO da Cnmum dos
Deputados, n. 18, tle HH2, aulol'izundo o Presidente da ficpulilica a uln·it·, polo Ministcrio da Fazenda, o Cl'(](Ji[o especial
do ~" :G~H$Ail8, rtaJ•a o l'im do pagar uo Dt· .•Tosé l~dual'rlo
Ft·cil'u de Ctii'Valho Filho o que lho é devido pela União cm
vit•lude do seut.en~u..
.
.
ApJII'OVadu, VUIJ SIJL' SU]HnelLida Ú: SUIIC~ÚO,
Vula~iio em ~" tliscussüo da fJJ•oposkão da CnnluJ•n. dos
niJ!JlillldM, 11. ü!o, de I nI!!, nul.oriznJHIO o Pt·esitlent.o da 1\cpuJilimt a uiJ!'iJ•, pelo Minisl.et·io drt Fazondn, m_ct•editu c:dl'UOI'tliual'io do 533$300, /IUI'll pagnment.o do ..custas~ a Antonio Alvow
do Vali e l!lll vil'tuc IJ de senl cuoa;
.-.
ApJif'IIVIIfiU, YUU SCI' Sll]JIIll'1\Lida Ú SUIIIJ~ÚIJ,

Voltu;iw um 3" diseussii.o 'il11 pl'Oposidlo da Llanuu·a do~
])eput.udos, u.' ll·l, do l!ll~,. uulot·izundo o l'l·osidont.u dn nopu]JJicu a concedut• licença por um UllllO, com ot·donudo, llnt·a
.,,
,._
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trntnmr.nt.o rio snt'i<.le, n Antonio Snlk•s; I" t•set.•ipl.m•nt•io do
'l'hesout·o Ntwiuunl.
Appi'OI'tlllu, va•: tiC't' su!JIIlctl.itla tt suuc~iio.
lii~H'I'I't'Uit).\0 IJg

li5 :H30$~5:J .\

!),

.Ui'I'UNI.I IJE

J,l,\1.1

IIUIJIIIGUilH

Discu:ss:1o uuien do tJUt'ceur.· lln. Gommissiio tle .F'itmnt;as,
do HJL2, opinando pelo indel't!t'inletllo do ~uqUtJl'imenl.o
tJill que D. Anlunm de Lillllt llurll'igu•:s pede que so,ia aul.ul'i~udn o l'l't!sideuf.tJ da Hepu!Jiien a lho JJ!UIIdat· J't.•~liluil' a quantia
de liii :H30~:Jú3, cneonlt•adu u mais na caixa úu sei los de c.onsumu
que so nr:hava sob a responsu!Jilidut.le do seu finado rmu•itlu
l'aulino .TustÍ llodl'i!;UCti, ex-lhesutll'eil'o da A!J'untle~;a do Esladu
do Maranhão.
Approvado.
n.

2ü~,

O Sr. Presidente - Etilllndo OSIJ'Oladu u ot•dem do dia, vou
Icvanlat• a sessão.
'
.
Designo vut•a ordem úu· dia da seguinlt.•:
2" diseus8ão da pt'OJWoit.iio 'da Camttl'tl do~ ÜCP\JI.!tdos,
n. · I I, de 1\ll:l, que J'lxa as fot·ças do tun·a put·a o uxm·cw1u do
1\Jl:J (wm. jJU/'IJGGI' da 'Commisstio de Jl-arinlw u Ottcl'l'tt of(cruOonilu mnondtt) •
,
Lcvunla-tie a se,;tião üs 2 horuti o ilO minutos.
,.,;..

'·

l'UIJJ,IGAt.:,\o Jo'JWI'A .\ IU~!,!UimiMI~N·t'U !lO 811, SI~N,\IJOll J,EOl101,PO
IJI~ DULllÜES

«O tl'ihumtl, 1l.Jll'eciando o contt·ucto d•J ft dtJ .l'evoroit·o do
1!1 J 0, tJIII t:on l't•oú lo t:om o dispositivo elo n. VI do al'L. 13 da
lrJi n. :l.:l2·1, dtJ 30 de dtl~ombt•o do 1000, quo uul•ll'iwu o
Govemo a applicat• a couslt'UC~·ÍIO inicial ott pot• itriciat· das
tJsf.t•adus de l'ct•ro do concessão lcgislativn, que se Pi'>.mdam á
l'tÍdu do viação get•al do pniz, o rçgim•m da lei n. J. '12ü, do.1.5
d•! dt.''-<!tnlwn '''' 11103, som am1iltar os favores 1/tJlla l!spct:tft.Ctulos »·o com o n·. XUf, Iotlt·n b. no mesmo t\l'liiJ'O, que pet·miLliu a t•uvisiio dos cotlll'aclos do ostrudus do J'et•t•o t'odet•at:s
e a ullot·uciio dos ouus rccipt·ocos JlUL'll o fim de rculi~nt·-so
ll t!OIISli.'llCÇÍlO dos jll'OIOniJ'Utnenlos O t•amacs llUCCSSUl'iOS, recusou mandar rcgislt·ul-o rwlos J'undamrmlus consl.aules do
dtJSfliWho do ::?0 do clowmlll'o du 1010, insct•lo no Diario O((icial
elo dia 23, tmlt•o os quaes os seguintes:
tt) não tct•· lmvido t:onclll'I'Cnclu publica;
IJ) eslniJtJiecet• n clausula XXIX o pugamonl.o en1 dinheit•o,
npuznr tio ut·L. 1", § 3", dn Ic~ n. L'l~ü nmudut• pngm· em
tilulos;
, ,
·
. ") tti'iü ter ficado pt•ovnclo rJnr. l.odus ns Iinlms o rnmucs
quo constituem ·u rtldo do i'inoüo ccal'cnsa sejam l'oulmcntc de
c.oncossüo logislntiva,
_~
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Volta o conLJ'UI;Lo· t·evbto cm· J l\ de nmio ultimo. no~ l.el'mos
do tlecJ·olo n. 8.711, de 10 dcs~c mcz. (Dia·rio Of{icictl de 17)
11 dn ;u:ui)J'uo enm o n. LXI.H r.lo arL. 32 da loi n. 2.~Gli, de 31
dn diJWmlH'n de I !li O. Ex a mi nnndo-o, vejo que nas dau:;ulas
1', 11. :J, !i :J"; XV, pai'Ui;l'lllllio unico; XXXVT!, alin1Jtt !!", ll
XXXVIII: l'oJ•nm ni.LeJH.Iidns as exiguneiaH da lclt•u 11., ·ns. ·1, 2,

:1 IJ !1 duquullc aJ•Ligo o uumcJ'O, impostas para a t•cvi~ão.
8ubsisl.cm, cni.L'clanto, as it•rcgularidadcs que determinaram a
deei8fw tlc 20 de dczembL'O o qtw o novo acto nito fez dcsap-

lHll'ü~eJ·.

·

·

·

A elausula XXIX, imJ1U!l'11Uda, que passou n sCL' XLIII, conliníní a p1mnil.lit· quu as importnncins JH'OVcnicntes da con~
HtJ'lll:l:<io das novas 1inhus l'erJ•cas ou tmlmlhos cot•t•elalos sejam
IHtHUS em moeda-papel c o maLeL"inl impoL"I.ndo o se,in om OUJ'o.
A IJiausula XLIV, auloJ·i~ando o pagamento dus obJ•us
l!xewtadus pOL' pL'esta1.:-1iCs ilimensucs, lambem conll'al'in ·o J'Cgillli!JJ llJ'eadu pllio n. VI do m·t. 18 da lei n ..2- ..~.ZI,·r:om t'<!l'eI'IJill'.iu ú lei u, l.l:W, conl'oJ'me a doutriua do ·tJ•ilmnal, cousiJ.;IIllda no quarto consülcmnrlo rJn decisão de 2a de ,iunho
uli.imo (J)ial'io 0{/'io:ial de :!8) [li'Oi'cl'idn cm J•clnçúo uo conLi'ttl.:l.o
<:clehl'ado em .12 de no\'ellll:il'O de 1010 <Jonr a IJI'eat Westcrn
uf /l;·r~zillluilwau Cum}lltll/1, t•eeonlJCcida essa .'1'.\i•ma de pagaJnenLo como umn nmplinc;iio tle l'avorcs lltLO pcJ.·miLtida.
..
Jo'oi t\IJCI'CS<!Clllttrllt a clausula XXVTH, pf!la qual O GOVill'llO
so olJI•iga a pagai' <"r Comruuihia, oilo dias depois do registro do
l"tnlJ'LWto JIIJ!o 'J'J•ilmnal do Contas, n qunnl.ia de dois mil quiulwnlns e cincoentn. contos (2. 550 :000.~:), além das som mas ,i <'L
arlt'llllladas, eomo quitação de todas a~ ol.Jt•as c HIJI'Vil;os el'l'uIJI.uadns ·e doH estudos por· elht completados ou J'eilos dl!sdc
·" de l'evet•oiJ'O do I 9 LO al1! J ü de maio de :1 OH.
· · .
l!is~a clausula, além de im()Ol'l;u• em rcgisl.t•o de despeza SIJJil
JJomprovaçiw, t•cl'ct·c-su a pagamento cm dinlLoiJ•o, cm r!csucct\t-dn' c:om o J't>ginwn .n que, eonl'or·mc a decisão de· 20 dll
diJ~cmiH'O, se dcl'ia subol'rlinm· o ilontmelo. ·R nem·nor.lcl'ia.,rm.
dat.a fixada SCI' o pagamento rcnli~ndo em liLulos dos de quu
Jalla a clausula LVIII, não s(J poJ•que-par·a a Jll'imcit'a omissão
·tlelles, que ·scr•ú do i: ~.•oo.ooo ou J't·s. UO.OOO.OOO,. tem o
Gol'emo o pr·azo de LL·intn dins, ria data do alludido rcgistí•o,
rJIIIILO. aintla poJ•quc tacs Li lu los f.et·ão do sct·. cnLJ·egucs A
Compr,nllia, p;u•a negocial-os, olwigando-so clla. u depositai',
l'll11' anlecipa1;.iio tln nogociação, (L disposição do Goveruo; a .
quantia de Hi milhões de l'.t•ancos oito dias depois do melleio- ·
untlo t•egisLJ•o.
.
.
DiJ·-se~hn, talvez, que tanto ímportn pagar em títulos conw
·co111 o fll'Oducto da· J'espccLiva emissão. , ,
··
.
Assim sot•in realmente si, onLt'cgues os tilulos ú Com•JlttlhiÍl
no Lypo de 83 %, clausula cilada, sot'l't:essom os pagamentos cru
llinhciro n doduccüo de 17 ~;. hypoLheso .âlit\s stíbinment.o 111'0 ..
vistll no dcet•eto u. 7 .GGO, de H! do novomhw do 100\l, quando
na clausula XXIX, cslnbcleccü' que a Companhia J•ccobcJ'iu .os
Ul.nlos no pnt~ o nn clnusuln :X.XX.peJ•milLiu quo nllo. os TirJgociasse, com nutorizacüó do o.-,verno, ..lt. disposi~iio do qnnl drJj)O- ..
siLur·in uo % do vulol' uoniíunl dos mesmos, sendo 'nos lo cnso ·
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os paganwnl.u:i fcil.us '!lll tliuhcil'o ·IHLH nwsums eundi~ões um
cruu o 1.c1·iauJ du :ll'l' ·em apolille:l, tleduzindo-se, poro!m, 10%
r.las rcH[Jeul.ivus euntas.
lE:isus duas elauHulaH oiHJtlcoJ•ll'IÍI! :liJill duvitlu ao iutuito
oJuliJi 11. l.l!lli,·tlu 11[0 soiH'OIJill'I'Oil'lH' O•rtii!::IOlll'U llOIII O Ollll:l da
emissão •J l'ol'lllll tão l'il:i'OI'OHIIH uusso ponto, que l'i~Jou estipulado
quo á llOlllpuuhiu H•J!'il\111 tluhitatlos o~ .im~;:l pagoH pelo Uovcrno
:lobru os L1tuJos uuul.tlllos i''"' lllll.eei['II~IIO e et·etlll.atlos 0::1 CJUO
l'os:lom uhonathJ:i poJlo:i lmu•Jus so1J1·o., OH tlupu:iil.us JH!I' ull!t •Jfl'cctuatlos 1t tliHpusiçiw do Uovoi'IIO. NesHas condi~•oiuH eu IJOIIIJH'ohcudo que, IJilliJOI'U mouil'ieatlu na I'ÓI'Illlt, :iet•ia respeitado ua
essouüiU. o t·egimcn Uu lei.

A dolihcr·aciio lmnudit pelo '.l'l.•ihunal UIJI ~essãu do u· de
,sotumui'O· '(t!IJH[Iachu dB J'l. Hi) IJOIJoiJuu,· ent1•el.antu, a questão
subJ•o out1•u poutu de vista - u nuguwntu dtt de~puza a que se
rt•J'ure ou ..LXIH do 111'1.. :l:.l dn lei u. :l.auü, tlll fUlO- com o
l)UIJ, usl.li de lliJcôrdo " S1·. miuistt·u tlu Via~iiu, ul'l'it'Juautlu uo
officio du \J· de siJLumiH·n ( 1'1. 81.! ·v.) - « quo .o cumpt·imeuto
da alínea /J, •:njo ob;im:lo t?N1Jcdul rf dcsen·volvcr. tt ·via(:ilu sem
l!U(Jmcntu tltt ti<:speza. alle!·audo rmra·-isso onus rcciprocos, l'oi
obtido IJiovantlo a exteusiio ldlomutrica do contracto do tUtu,
que era tio \170 JdlomutJ•os, a 1.1t5r.! kilomutl•us no do HJI I,
·conseguindo-se, :;em ouus para o 'rhesom·o a I;UIISLrucc·ãiJ Ue
4!l:l'kiJOIIIOtl'liH a lllllis ~.
.
.
l'olo novo CJUlltl'llel.u allegu-su que desappat•ecet·am [JOl'
IJUIIIplcto os pagamentos JHll'a as IJoustJ·uccües com o ·maximu de
30 :000$, Ulll'O, ou sc;)ttlll 51, :000$, papo!, ao pusso que sendo
du 11resu:mi'!• fJUil HIJ podu1•ú ohl.tJI' uma média gm•ul l'ilomotricu
do au :000$, OU UlOSIIlO tOllllllltiO por ]l!lSll O Jll'IJ~O do :lü :000$
porqufl está HlliH.Io con~tt·uiua a IJulm de lvú u Urathci'Js, lt.llt<t
t.lu.~ ·m'ais jle.wulas, tur-se-ha que us !lill kilnnwi.I'OS do cunt1•acto
tio ·HHO IJU:ltllt'illlll ü~.:JHl1 :0011$ 11 (i.\ :000$. jiOI' ldlomotr11 e OH
ti e ·3u :000$, ou· mesmo tonntntlo por lmHe o pl.'e~o de :JG :000$
irnJ.!ilrlnrium mli 5.2.::!72 :000$, do onde a fn.vol' tia t•evb;ãu uma
uifl'orouca •.lu '108: 000$000.
CIIOS'U-Se a osstt i:onclusão lli•JJlicaudo-><•J pal'a o IÍuntJ•uclo
tio 1\Hl o eusto de :lli:OOll$·, [lll[JCI, quc.se diz,ser" resnlltulu dt!
.t:uleulu.~ •. httxt!tulos mn. tlwlfJ.~ }JfJNilivos IJIW os {twlos t:sttiu cou(irmautlo (ol'l'icio 'tio U de stJI.em]lro) e compaJ·autlo-o com o
.lllaximo de 1:10:000$, oul'o, do contracto do ·I 010, convertido
· esse on l'll cm tínpcl no eumli i o de l ú ti. JIOI' 111 i I J•éis Plll'il prouuzil' 5·1 :UOO$. Alas I!Ssa·tuxa, l'ixutlu Jllllll lei.u. l.ti75, do G de
agosto tle .I 006,' deixou de se1' a taxa ofl'icitrl tl•:llcle .iuneii'U tio
COl'l'CULe llllllO, tU:-Ili tio dCtii'IJlO·lel;'iShttivo IÍ. ~.:lu7, diJ :JJ do
tiezom!Jru •do IlHO (Dittl'io O{{'iciu.l do 3 "tio ,ianoii'U Hill) que,
•l'fJstaut•untJo. os fundos du l:i'UI'ttlltilt c regate do papel moeda.
so uluvou· a '10 ti. ustOJ•Iinos pum !\ omis~üo das notas ua Cnixn
.do Convul'slio. ll!Jss11 et•u, portanto, u l.axu qtw .iii vigot•avu lllt
·tluta dtt t•cvisii.o o ol u ·QUIJ. duv,, ;wt•vil· JIUt'll u couvet•süu tios
30,;000$, OUI'O, Olll ]lU(lOl, O que, dú 50:625$000.
· .· 'Ú custo do 1.45:! 1\ilomotros (contracto do .1\Hi) sonllo,
pois; ,.do ii2~ 272 :000$ .. a ·~u :000$ · por ldlomotro, · cout'ormc· o
·ot'ficip do !I tio soteml!ro,. e o· do !170 kilomotros do cotltt•acto
Vol, V
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elo 1910, não podendo exce€ler (cluusulu XXIX) de 49.106:250$,
a razão ele 30:000$, ouro, ou 50:625$, papel, é evidente que na
J•evisão resulta um augmcnto de despeza de 3.165:750$000.
E' corto quo u Luxa de 15 d. ern a que vigorava officialmonte nu data do contracto do '' do fevereiro de 1910. O
Govcrn·o, porém, não se obrigou a pagar 30:000$, ouro, por
kilomol.ro u ossn Luxa c sim 30:000$, ouro, que custariam a
sommn de pupol moeda noccssaria pnm adquiril~os nu occusião
dos pagamentos, conforme u oscillaciío cambial. De modo que
houvesse sido aquelle contracto registrado, o ouro preciso para
ossos pagamentos seria presentemente comprado a 1·6 d. por
mil1•óis.
.
E não tl só isso. A clausula XXIX do contracto de 1910
csl.ipulu o seguinte:
«Pela construc~ão das lit1has, fomcc:imento de matel'iuJ;
do qu~ Lt•atam os ns. 2 n1il riu oluusula I, o Governo pagará :i
Companhia, em dinhci!'O, a importnnciu que fór fixada· nos
estudos defin·ili·vos upprovndos pelo mesmn Governo, de accórdo com a extensão J'ixuclu púl' este, niio- 210dendo exceder de

110:000$,

O!t1'0,

o Jli'CÇO maarimo por lcilorrietro ~.

Vê-se, pois, que o preco kilomel.rico não foi fixado em
30:000$, ouro. Essa quuntiu eru o maximo a que elle poderia
uttingir.
.
·
O preco real scr·in o que 'fosse fixado nos estudos defini~
tivos upprovados pelo Governo, e desde que se diz no officio .
de 9 de set.embro que o preco 36 :000$, papel, que ora se ·
attribue para cada kilometro da rêdo de viação cearense é o

resultado de calcnlos baseados em dados positivos que os factos
estü.o con(irm.ando, .ó logico conclui!· que havia elementos para

que nos estudos definitivos se fixasse- o· prece kilometrico em
quantia inferior no maximo do 30:000$, ouro. A construccão
dos 970 kilometros .do contracto de 1910 custaria assim menos
dc-.lt!l.101i:250$; e, si-realmente o preco ])adiu ter sido fixado
em 36:000$ por kilometro, então o novo contracto, acarreta
um nugmcnto de_ despeza considcr·nvelmente avultado. com a
oonstrucção JlO!' esse preco dos 482 ldlometros accrescidos.
· Allc;;a-uc a ,favor de nuvo contrm·.to um -augmento d~
1•enda para o 'l'hesouro p!'oveuiente rlci maiores .quotas de
Ul'!'endumonlo: mns cwnl o vnlor .dcssn vantnA'em, pnrn. compal'ul-o corn .o custo elos '•82 kilomelros. de linha~ accrescidas,
não diz o ofl'icio de O de sol.embr•o e, nalur•nlmentc, niío poderia
diz~l-o desde que ·nüo se conhece. 11 quanto nttingirú a receita
das estradas·. Adinillc, errll'cl.anlo, n: clausulo. III, do contraoto
do 1G de maio de '1011, que ll rendn: bruta iri\ alóm de 10:000$,
]lO!' kilomctro, o que; construídas todas ns linhas, dará pnru os
1.452.ldlometros o -Lotai de 14.520:000$, que poderá ser ainda
excedido.
..
_ .
..
..
Nüo ha no processo ofomento que induza n ·aceitar. essa
hypoLhese como realizavel e e;n 'quesUio de algarismos, qu'undo
se trnlu, como no caso do confrontai-os, para concluir de modo
positivo que n. t•ovisfio rln r.nnthoto. niio acarreta augmento de
despesa, não me parece que se deva jogar com dados presumiveis.
·
v'" ..

--.
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comparando, entretanto, a. clausula nr do contracto ilo
com 11 cl!lusula, l.umbem III, do de 10ii, julgo ter de, monsl,!'lldo a fls, 01 v, do tll'oce8sO que, omquanto a ronda
bruta não excodm· d•l · 4 :500$ pot· kilomett·o, o augmonto do
quota~ do ultimo contmeto mal rluriu nara os ,iuros do capital
omDregado nas novas uonstt•ucuüos si esse capital fosse apenas
de 3 .1U5 :750$. Mas, confot•me os dados fornecidos, a som ma
n.dospendet• sct•tí muito mais elevada, convindo, pois, tor-so om
vtsta, alúm dos ,iuros, a respectiva ttmortízar;iio durante o
prQ~o do contracto.
.
Conviria, portanto, q~o l'icus.sc provado que as vantagens
do nuS'monto de quotas, st a rccetla bruta chogat· a aLLingir ús
•JUnntias que o contracto presume, nüo serú absorvida pelos
uovos encargos do 'fhosour•o.
Quanto. tí melhoria do typo de omissão a quo alludo o
ofl'icio do O de setembro, deve haver equivoco na informação.
O contracto do 1010 não fixou typo algum. O decreto
n. 7 ,650, de 18 do novembro do 1000, 6 que na clausula XXX,
mOuil'ioado. pelo dect•oto n. 7 .812, do 3 de fevereiro de 1010,
estabelecia o Lypo 90 %, som duvida muito mais vantajoso
' . qua o do nosso contracto, o ainda com as seguintes vantagens:
a) ser a companhia debitada pelos juros pagos pelo Govet•no sobre os. titulas emittidos pot• untecipaçüo e creditada
pelos que os bancos abonassem sobre os depositas por ella
effectuados 1í disposicão do Governo;
b) sol' o preuo kilometr·ico de estrada pago em titulas ao
pat·, ou, quando cm dinheiro, com a deducoão de 10 %, que
ronresontava a dif!'orenCil entro o valor par e o typo da emissüo.
:E note-se que o J,ypo do 83 % niio é definitivo sinão pura
. n Primeira emissüo do francos 60.000.000 de que trata a clausula LVIII do contrncto. Para as outras emissões o typo será
o Que fõr estabelecido enLt•c n·companhiu o o Governo. Poderá,
pois, ser ainda inferior nquelle. .
·
Jl'inalmonte, lendo o tribunal, em sessão do 3 do corrente,
. JlCdindo inl'ormacõos sobro qual o custo kilomctt•ico de estrada,'
do accôrdo com a l.nllolla de precos a que se refere a clausula
XLIII do conl.t•ucto u que l'a~ parte intogt•antc deste, deelaJ•ou
o Sr. ministro ·da Via~üo, no ofl'ieio do dia 5, 11 fls. 1!4 do
· t?L'oco~so, « qua JlOl' 111ia c~lw~em concl!!'idos os cstu.rlns e p!'O;/Cctos, só .agoru cm confocoao pot· pessoal do confianca do
Govemo, niio pó do l'a1.ot• u comparuciio; mas que, npplicando
o Pt•euo do trecho do Thot'e?.ina ao kilomett·o H 9. 300, estudado
JlQla Companhin o ,i(t flP!ll'Ovado 11!1 vigoncia do contracto do
'lUto, obtem-se pat·n o contt•ncto de 1010 o custo kilometrico do
III :890$ e para o do :l\l li o do .H :7113$, qu.e tlescerrí cc1•tamentc
iúÁO

·U

36 :000$000, :>

.

·

.

·

. . 01·a, no ol'fioio de fls. 88 a 80 lll.tt•ibuin-se pura o contracto
de, i9i0 o custo do 30:000$, ou1~, ou 54 :000$, papo!, por ldlollletro e eu demonstrei Q)lo .esse custo set•in no maroimo de
!íO :a25$, papel, ao cambio do 1~. Para o ooJ!I.t•aoto do 191:1. so
. tpl'llava o proco de 36 :000$, papel, que, ó o da con.strucolio da
htaha de Ipú a Cratheús, uma das ma1s pezadas, 1aso 6. vista
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de cnluulos· lm~eudos eu1 dado8 [lOSitivos, que os l'auLos. estão
coul'it•u timdo. tlyoru, o ela mau to de cumJllll'açüo n<iv rJ mais
" ·uwsuw 11 shu. o tio trac/t.o tle 1'hcrazina ao kilometro H li. :wo.
Admii.Le-se que nessa lHtSrJ um kilomel.t-o polo conLl'acLo r.lo
· 1!HO uusLal'ia.i.\1 :ll\lO$ e pelo r.lo J!JH ser:\ do ltl :703$ fJUO,
afJ'il'mu-se, rJe!•lmncnlc rlescm·li a :IIi :000$000.
·
E apozal' elo . Lodos os dar.los positivos n!ío rl passivei iufut'HHit' no. 'l'rilmnal qual o Jll'IJCO do um kilomolro tí visl.a a
tu!Jclla do prucos adoptada.
Assim upt·ocinndo a questão quer quanto ao r·cgiuwn drt
Iui 11. 1. :l.2ü, quer sob o ponto de vist.a cm que u collocou n
<.Iuci são do 'l't•ibuuul ele 5 ele setembro - o do augment.o ·da
despeza - vel'il'ico que aquollo regi meu niío foi· observado c
que nüu· l'iuou domonsLr.·ado que .·nüo haja aqucllc au!;menLo.
· Ao cont.rar·io todos os elementos existentes no processo
iudu1-Nil :'t conclusão ele que esse uugmonto exisle c é considcravelmenle avultado. Voto, pois, pelrt recusa dorcgistro.~
O Sr. ·Dr. Viveit·os tlc" Cnst.t·o- pr.•ofm•iÍ1 .r) Rnu .. vol.ci do
segui-n Lo modo : .
·
c Vol.o pela recusa uo t·egísLt·o pelos ·seguintes motivos:.'
. -L." A clausula XXVIU estabelece que o Goverrw pagal'IÍ :í
CoJH]JUUllia, dentr·o de oito dias depois do registro do rmut.r•uut.o,
a somma de dous mil quinhentos e eincoentn contos de l'úis
(:!. IJIJO :000$) que a Companhia acceitarú, a!úm tias sorrvma.1 jú
adeantarla.1, como quitação do todas as obras e serviços e!'fc~
ut.uados o dos .osLudos compllll.udos ou feitos pula Companhia
desde quatro de fevereiro de J 010 até a dtlta do. presente
contracto.
Nesta clausula cucunt.ro os seguintes vicias:
. a) Implica no registro do urna despezn elevudissimn sern
a JtOUL1SSat·ia uompr·ovaçüo.
.
U Govcmo ·ucw ao meuos espeuil'icou ·as (>hl'lls; serviços c
estudos realizados pela Companhia. ·
:
. ·
·. .. ú) Autoriza .o. pagamento em elillhoit•o qmuruu a !oi
11. L 12ü, de 15 do •.1"'-"mlll'n rlu.-1003, at·t .. 1", ~ 3", dot.m·míuu
I!Xl'l'l.'r;sn.mmtll~ que o pugn.mcn Lo d,as·

oUras Llu. .. o:sL.L·udu" ·t;Dl'iÍ ·

rrfl'r!lll.nado put• meio de Litulos .qurJ •.Q Govet·uo emíttit•tí venuenuo
thi Jlll'O~ de .5 o/n ao anno, cm moeda cot•reBt.u, ou ·I '(o em out•o,
com umOJ•Lizur;üo do '1.: o/o no 'unno. . .. . .· . .
, .·
.IJ) Nilo t.leclar·u a im~r.wlanuiu' dus ·somru11s jtí uduaut.udus
à Corupilllhiu, e a isurrlu de comprovm·- a respoct.ívu upplicucilu,
uurrullarrdo ussill! complclamunt.o u .accüo J'iscnlizadora desl.e
'J~t·illunul, o privaitdo o paiz do .uoulteuot• u im(JOrLuricia drJSIWIIdida cou1 os.ulludidos servicos, obrus .e estudos ofl'oct.uados uu
pu !'iodo de 1, de 1'uvoreh·o de l\llO n. 16 do .maio do :1.0-J-1 ·• • . . ·
12. • O pa!•agt•aplto unicli du ulimsulu XLIII iJslabol~cc que
as imporLancins pl'ovenicule;,. du •oonstruccüo ou Lt•nbulhos
: cor·rulatos suriio Jmgus cm morl,fla papo!; o ruat.ol'iul iii) portado
llo ••Rl.r.•angeit•o StJt'(L pago um Ot.tl'o. ·
· :.
. .
, . Ora, isto importa em fhlgt·ur."r.Lu ·vlolucão do· <.lispostü -no
cit.ndo art.,. 1", §. 3", da lei n. !. '12ü."de
·15 de dezembro de 1903,
'
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3. • A clausula XLIV dispõe I]Ue as obrns oxccut.nrlns dur•nnto um t.r•imestr·c serão pngns ·no primo iro me1. seguinte,
. sendo as mertincrif'H n nvnlinurios t'eílns peta Govemo no tempo
convenimll.e.
Or•a, eontl'J\ est.n 1\lnusutn se O(lpüe o § ''" do·art.. ·L" tia
oít.ndn lo i 11, ·I ,I ~H. de ·J 5 d•J dewmhi·o do 1003, que nssirn
rlispric:
·
·
.
«Os t.íf,Hios n qun se ·r·r)f'ere estn lo i scr;1o cnt.rcgues no
contr•atll.ttntn rí Jll'npm·~·ilo que !'orem t'ecohidns ns scccües de·
esLt·adn tlOll(llu idas, Mm n mnt.er•ial fixo c ·rodante cor•t·espondent.o .>
:li:' evidente n Jlr;ol'undn divergenaia que hn entro o quo
n lei preceitua c o que o contracto estabeleceu;
O lcgislndor nutoriwu o pagamento de secções de e.vtJ•a.da.v
rJoncluúJas, com o matm•ial {'i:co e roriante COI'I'esponrlonte, isto
c.í, ,j(L apparolhado parn o trat'ogo c em condições de produúr·
l'endu compensadora da dcspc1.a t·calizada, ou pelo menos Cllpaz
de diminui r· o Rnr:rificio dos corres publicos.
· Mas para o conLl'aclo este elemento utilitnrio niío tom a
menor ilutlúl'tnncia; a sua preoccupncão unica foi a. do pt·a1.o,
cst~tbolecou o pagamento himensa so.ia qual fôr o trabalho
effectundo.
.
4." Nilo ·Os L!\ provado que do novo contracto não resulta
augmonto de dospe1.a; não estando, aliús, estabelecido no mesmo
cont.rncto o preço kilomctrico que, segundo a clausula XLIII,
ser·r\ pJtgo, tendo-se pot· hase a taholln de preços unitarios que
cstt\ nnnc:m ao conLrnct.o.
· Não enumerei u :l'alta .te t:ononr.·t·oncia .publica cnt.re os
motivos que impedem o rogistr·o do contracto porque certas
circmnstancins relativas ao empl'cst.imo oxtet·no e sobre as
quaes não insistirei, porquanto so ·.relacionam intimamente
com o credito publico, mo convenceram de que o Governo não
podítt cumrn·it· essa disposiofio legnl art ·impossibil'ia nem'o
tenatu.1•, •
00'

SEE\~ÃO,
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PllllAJill>NeJA DO Rll. P!Nl!ElHO li1'At::HA110, VJt::JC_;PUJlSIDJlN'J'll

A' 1 hor•a drt !.urde, pr·"sont.e numero legal, nbr·e-se n sessão,
. a que conr.oJ•rem os Sr.·~. .PiniJOiro Machado, l!'erreiro. Chaves.
·Pedro Borges, Cnnclido de Abt•ou, .Tonathns Pedrosa, Gabriel
Salgado, At•thur· Lemos, Tnctio rlo Bra1.íl, .Tosó Emobio, Mendes
de Almeida, Pire~ Fet'J.'cit•u, Ji'r•anniscn Si\, 1~homa1. Accioly, Tavares do LYt'n, \Vnt'l'rndo Leal, Sigismunrlo Gonc.alvos, Goncalves
Fel'l'eir•n, Hiboir•o dn Br·it.n, na~·mmrdo dn· Mir.·nndrt, Gomes Rihoiro, Guii her·me Cam(oos, Cor! Iho n Campos, Olíve i rn Vnlladüo.
Lui7. Vianna, l\toni1. Ft·••ir•u1 S:t E'r1Jir•c, nuono elo Paiva, Bo!'na!'clo
l\!onl.eil'o, llulicirlllo Pr•nnn, Fr~ncisco C\lycm•io, Leopoldo do
Bulhões, Br·a1. Atwunt.cs, A, Awr·cdo ..•Josn Murtinho, Genct·oso
Mu!'f!nP.s, FtJlippe Schmirll. e Abcton Baptista (37).
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Deixam de oomparoccr, com causa Justificada, os St•s.
J\rnu.io Góes, Silvot·io Nory, Lnlll'o Sodró, Urhnno Santos, Ribeiro Gonçalves, Gcr·vnsio Passos, Antonio de Souzn, Cunha
Pedrosa, Castro Pinto, .Tos(• Mnrccllino, Huy Barllosa, BornnJ·dino Montoii'O, .Toiio LuiY. Alvos, Lourenço BnpLisl.n, Nilo Pncnnhu, Augusto de Vnsconccllos, Alcindo Gunnuhuru, Alfredo
Ellis, Cnmros Sullc~, Gonzngn Jnymo, Metollo, Alencar Guimarães, Herctlio LuY. o Victorino Monteiro (24).
E' lida, posta om discu~Riío e, som dobuto npprovada a neLa
dn sessão anterior.
O Sr. 1' Secretario di\ conta do' seguinte

EXPEDIENTE
Roquerimentos:
Um do Dr. José de J"imn Castollo Branco, inspector sunif.!lrio da Directoria Geral de Saude Publica, solicitando prorognção, por .um nnno, ria licença om cnjo goso so noha.- A'
Commlssiio do Financas.
Um dos St•s. Macedo & Trmiio, credores do Ministerio rln
.TusLica o Negocias In:t.criores, da quantia de 1O:857$100, por
fornecimentos feitos :'L Forca ·Policiai no exorcicio de 1000,
solicitando que o GovCJ•no se,ia autorizado n lhes mandar pnt:rnT·
n roforidn importnnCJa .-i\.' Commissfío do Finanças.
O Sr. 3' Secretario (servindo de 2') procede á leitura
dos seguintes
PARECERES

N. 266 -

1912

A' Commlssiío do Financns foi presente o parrJcer sob
228 rln Commis;;iio de Legislncão o .Tusticn, concluindo po1•
um pro,ier.Lo do loi, cm que :mtori~a o Governo n fazer reverter
ao quadro dns funccionarios dn. .Fazenda o ex-primeiro escripturnrio dn Alfnndegn. do Rio do .TnnoiJ•o, Joaquim Augusto
Freire, tão sómcnLo pnrn os offoitos de ser .aposentado no dito
rJm•go, com os vencimentos cor·rcspondontes no tempo quo lho
fllr contado ntó n dntn dn t·evorsiio, nos termos rln le om vigor,
vnrificndn legalmente n sua invalidez ..
. Eis como nquclln Commissiio expõe o cnso, de accôrdo
com o requerimento dncumont.nrlo que o intorcssndo dirigin no
Congresso Nacional:
•·
•
. «.Tonqnim Am:usto .Froirn, n,.--1• · osoripturn!'io da Alfan•lo!l'll do llin rlo .Tnnoiro, Jledr. n sna rovnrsiin no quadro dos
l'nneoinnnrios da Fn1.nndn, Jlnt'n os ol'l'nilos de sol' apnsrmlndo,
t•.om os voncimonl.os corrospondent.nH no t.emJlO que lho I'Ot•
conl.nrlo at.1l n dntn da revet·stío.
11.
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IAilega o requerente que, n 17 do novembro do :1807, quando

foi destituído di:> cargo cm cu.io exorcicio se nchava, tinha
1-0 annos do ~orvico. publico, e niio podia set• exonerado sem

mot.ivo .Justo o devidamente comprovado, desde que contava .
tempo do serviço que lho dava direito á aposentncfto.
P.elos doGumontos suhmeLtidos no exnme dn Clommissiio
verifica-se quo .Toaquim Freire serviu no Exercito, do 17 clP.
maio do 1881 a 1G de dezembro do 1887, sendo no mesmo din
em que deu baixa nomeado flol de armazem da Alfandega rlo
Rio de Jnneit•o, Jogar em que se manteve ntrl que, por clecreto
do 10 do agosto de t891t, foi nomeado conferente da Alfandega
de S. Paulo, ficando ndclido á Alfandega desta Capital, parn
cujo quadro passou, na qualiclacle do 1" escripltll'nrio, pm·
nomeaciío constant.o rlo decroto de t3 ele novembro do.mesmo
anuo.
E' certo que a concisão do .decreto de 17' de novembro de
1897 6 tal que não deixa transparecer n causa det.erminanl.c dn.
eoconeraclio do J•equcrente; ·mas, por isso, não póde ser censurado desde que 1\S demissões, ail nutu,m. não rlcpendem de ,íusf.íficacão.
·
·
O precedente lembrl\do nn petioão refere-se a um funcflionar!o do Minisl.erio ela Fazenda, que contnvn mais de 10 nnnoa
de ·servioo quando foi demittido.~
Trntn-se, como se verifica do exposto, ele concedei' um
favor Jegislat.ívo, de ordem pessoal, a exemplo elo que o Congresso ,ln tem feito cm vnr1os casos, dos qunes o requerent.~
cita um do anuo passado; relativo ao Sr. Alexandre Norbm·to
da Costa, como elle, cx-funccionnrio de Fazenda.
Ouvido a respeito da pret.encfto o Sr. Ministro da Fazenda,
este enviou ao Sr. Presidente da CommiRsiio rle Finanças, em
data de 5 do corrente, o seguinte officio:
c Em resposta no vosso . officio n. 23, de 31. de agosto
proximo findo, no qual podfs esclarecimentos que ·habilit.em
· essa Commissão a resolver sobre a pretendida reversão do
ox-1• escripturario da Alfandega do Rio de .Tanciro, Joaquim
Augusto Freire, ao quadro dos funccionarios de Fazenda, levo
ao vosso conhecimento foi ollo nomeado fiel de nrmazom rln
,\lfnndega do Rio de Janeiro f'\m lü do dezembro de 1887; co11 ..
ferente da Alfandega rle S. Paulo, cm 1.0 de agosto de 189ft, ,,
i• escripturnrio da Alfnnrlogn desta Capital cm 13 de novembro
do mesmo 11nno, sendo exonerado desse ultimo cargo em l7
de novembro de 1807, sem declaração de motivo.
Igualmente vos communico que nada consta no Thesourn
sobre os sorv!cos militares nllegados pelo alludido ex-funcciO··
nario, em cu,ios assentamentos nfío consta haver prestado os
. exames a que se referem as circulares deste ministerio ns. 1\ e
812, ele i 7 de jnneiro c 12 do set.ejllbro de 1895, ·das qunas vo~
romett.o os dous inclusos exemplares.)
Essas circulares detemritl~vam, n prlmclru, quo OR oh~l'r!'
llns ropart.icõcs de Fazenda oxl\;issem dos empregados qun lho;<
fossem subordinados c cn.ias nomoacõcs fossem post.orior•cs 1\tl
decret.o n. 1..166, do 1.7 de dezembro de 1802, os documontns
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compróbatorios do hnvm•cm sido habilitados em concul'W, ·
aborto de neclkdo.com os dccwotos ns. 10.39<1, do 14 do setembro
do 1880, o I .G5.!, do 13 de ,innciro do 1894 o apjwovado pcJII.I
Thesom•o: ll a segunda mnt•cJava o pmzo do oo dias pnt\\ a
· nbOJ•tm·a do coneurso tmra nquollos quo t.inham sido nomonrJos
som cssn p1•ovn do hnbilit.nci\o.
As .int'oJ•mncõos nnda adenntam quo contrario o favor·
podido .. Mosmo que o J'CQllOI'Onte .não se tenha submett.ido ;\
oxigenein do Ministcrio dn J?nzendn, si elln o attingin, cl cort.o
que niio foi por osl.c moth•o que se deu ·11 sun exonera\•iio,
porque clla teve lognr mais do dons annos depois, em 17 do
novembro do 1807.
Ha aindn a pondcrat• que, contado o sou tempo do sorvico
militar o do fio! do armazcm, o requerente tinha mais de 1ü
annos de sorvico e ,iá esta Commissiio, em parecer que, ·cm
1903, teve .o .n, ·206, consagrou a 'doutrina de que para a
destituição dos funocionarios do Fazenda que tiverem mais do
10 annos do serviço ú necossnrio que os netos do sun dost.ituiciio
se,inm fundamentados.
Como quer que so,in, o facto ú que o interessado o que
pudo cl uma lei de favor, um beneficio. que o ampare, cm vist.n
do procedentes o do tempo de serviço que contava no ser oxo- ·
nerado, nn situncão difJ'icil cm que se deparn, cnncado .e carregado de numerosa familia; e entro os. documentos que apresenta
para ,justificar o favor solicitado esttí um honroso attestado do
inspector da Alt'andcga desta Capitnl, na época cm que se de11
a oxoneraciio. Por olle se va que o requerente era bom funccio~
na rio e cumpridor de seus deveres.
Ein ·v is ta, pois, do qt.Ío fica exposto o attendendo ús allegacões do requoront.e o 11 justificação que procede o :pro,iocto
n. 3ü dn Commissiio de Legislação e Justiça, a Commtssão do
J~innncas nadn oppõe 1í approvaciio desse. mesmo proJecto.
Snln.dns Commissões, 12 do setembro de 19•1'2."- Feliciano
PP-nna, presidente, vencido.-Ta1Jarcs de L11ra, relator.. -· P.
Glyce1•io.- Ru.eno de Pai1m.- A. Azarado.- L. de Rulll.lia.v.
...

_
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I'ARJlCEI\ DA COMMISSÃO Dll .TUS1'10~ E LEGISLAÇÃO, N. 228, Dll'
· 1912 E PROJECTO N, 30, DO MESMO ANNO, A QUJ!l Sll 1\WJ•'~I\Il
O PAnllCR SU!'RA •

Joaquim Augusto Freire, ex-i• escripturario da Alfandcign
do Rio do .Janeiro, pede a sua revorsíío ao quadro dos funccionarios do F,nzenda, par•a os offeitos de ser aposentado, com os
vencimentos cor•rcspondontes ao tempo que lhe fôr contado ató
n rlat.n da reversão.
·
·
Allega o requerente que, a 17 de novembro do 1A97, quando
foi destituído do cargo cm ·ouj9 exercício so nchava, t.inhn
16 nnnos de SOI'Vico publico, o niio podia ser exonerado sem
motivo .insto e devi!lnmontc clomprovndo, desde qu11 contnvn
tempo do sm·vico que lho davn•;!lir•oito 1í atcosentacão.
Pelos documentos .submcttidos no exame du Commissiio,
verifica-se que Joaquim Freire serviu no Exercito, de 17 de

.
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maio do 1.881 a iG de dO?.emllro de 1.887, sendo no mesmo dia
cm que deu baixa nomeado fiel ele armazem da Alfrtndega do·
Rio de .Tanoiro, Jogar cm que se manteve atr\ que, por decreto
de iO do agosto do 18n~. foi nomeado confercut.c da Alfandega
do S. ·Paulo, firmndn adcl ido :\ Alfandega desta Capit.al, para
llU,jo quadro puRsou, na qualidade de -1" oscripturario, por
nomeaoiio consto.n te do r!MI.'ct.n rio 1~ do novembro. rlo mesmo
unno,
·
·
·
E' corto que a eonflisão do decreto do 17 rlc novembro r\e
1·897 rí t.a\ quo não deixa l.t•anspnt•ecor.• a causa determinante
da oxonornofLo do rcqucr·onlc; mas, por isso, não póde ser consurado desde que as demissões arl mt.tnm não dc_pcnrlem de
,iustificncüo.
.
O precedente lembrado na peticão reforo-sc n um funccionario· do Ministorio da Fn~enda, que contava mais do 10 nnnos
do scrvi~o qtmndo foi domiltido.
E, .assim, 11 Commissiio ó do rmrocer que so,ja deferido
o ,pedido, offcrer,cndo :í. rlolihm•nciio do Senado o Rel!nint.e
Pi\O,TJi:C'l'O

N. 36-1912
O Congre'sso Nacional t•cso\ve:
AtoL. 1. • E' o Governo aulorizndo a fazer reverter no

quadro dos funccionnrioR da Fazenda o ex-i' oscrirt.urario da
Alfandega do nio de Janeiro, .Toaquim Augusto Freire, tão
sómente para os ef.feitos de ser aposentado no dilo cnrgo,. com
os vencimentos correspondentes no tempo que lhe foi contado
até 11 data da reversão, nos termos da lei em vigor, vorificnda
Jaga\monte n sua invalidez.
Art. 2. • Revogam-se ns disposições em contrario.
Sala .das Commissões, •22 de ngosto de 1912.- Guilhm•ma
Omnpos, relator.- J. .lf. Mctal!o . - Sli Freira, (vencido de
nccOrdo com· os fundamentos do seu voto; no cnso dn pretonr;.i\o
de Alexandre. Norberto dn Costa).- A imprimír.
N. 267-1912

A Commissüo de -1\!arinhn c Guerra, achando de .luslicn
deferir o requerimento do ex-capitão da nrmn de nrtilhat•in
do Exercito, engenheiro Bcn,inmin Frnnl;\in do Albuquerque
J,ima, submottou :1 aprecinciio do Senado o seguinte projecto:
.Artigo unico. E' concedido no ex-capitiio dn arma de nrliJharin do. Exet·cilo Ben,iamirr Franklin do Albuquerque Limn,
cm altenci\o aos relevantes set•vicos do guerra que prestou nns
onmprmhas do Urnguay c do Paral\'lJny· de 18ü5 a 1870, o soldo
vitnlieio duquollo JlOSLo, regulndQ poln lallol\a do 15 f.\11 dezembt•o
do 1894; revogadas as disposições em contmrio.
A mesma Commissiío ,justificando esse pl'O,iecto diz que
c da 'fé de officio ,i unta no l'Cquorimenlo do suppl icanto const.a
que oste, sendo alfor·es alumno, embarcou com o -1' bntulhüo
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do arÜiharla com rlo~tino no sul a 25 de novembro de 1864,
desembarcando a 5 de .i anelro do 1865 no deparlament.o de
Paysandti, Republica Oriental do Uruguay; que, reunido ao
Exorcil.o em operncões, ncllo fez ns duns campanhas ciladas,
entrando om diversos combales, inclusive a momoravel batalha
de 21 de maio de !8GG, em Tuyuty o sendo ferido no combato
do 18 do ,iulho do mesmo anno. J!'ornm, pois, de incontesl.nvcl
relevancin os serviços do guerJ•a que prestou o requerente.
nm dos mais distinctos officiaos do Exercito naquelle tempo~.
O Congresso Nacional pela lei n. 2. 281, de 28 de novembro
do 1910, tornou extensivos nos medicas, pharmnceuticos, estudantes de medicina c pralicos de pharmacia, que ao tempo da
guerra do Paruguay serviram nos navios da Armada, os favores
da lei n. 1. G87, de 13 de agosto de 1007, favores esses que, por
lois posteriores, tambom boneflclarain a outros officiaes da
uo~~~~ At·Jilaua. Ainilu- nüo l1u muito esla Commissão deu· parecer
fnvoravel no podido do ex-1 • tenente t• cirurgião da Armada
Dr ..Toiio Chaves Ribeiro.
·
Em vista de tnes procedentes, c da fé de of!iuio do ex-capitão BenJamin Franklin de Albuquerque Lima, parece á Commissão de Financas que 6 de justica dar o Senado seu assentimento no pro,iccto offerecido pela Commissão de Marinha o
Guerra.
Sala das Comrnissiles, 12 .de setembro de 1912.- Feliciano
Penna, pr~aidonto,- Bueno de Paiva, relator.- F. Gl11cerio.
-Tavares de Lura.- L. de Bulh.ões.- A. A:eredo.
l'AIÚlCEn DA COMMISBÃO Dll MARINHA E OUI!RTIA, N. 190, DI! 1911
E PROJECTO N. '25, DO MIIBMO ANNO, A QUI! SE RllFERJl O
l'ARJIC:I!R SUPRA

Foi presente á Commissllo de Marinha e Guerra o requerimento em que o ex-cnpit!ío da arma do artilharia do Exer·llito engenheiro BenJamin Frnnlclin de Albuquerque Lima,
nllegando haver feito ns campanhas do Uruguny do 1865 o elo
I'itraguay, de 18G5 n ·1870, nas cruaeil pL'estnrn u~si~,;LmlatluH
servicos, pecle no Congresso Nacional que 1\re sejam applicaclaH
as disposiciles dos dccrr.los ns. 12'.'172, do o de dezembro ele
1009, e 2.221l, de 3 de janeiro de 1010, concernentes ú concessão do soldo vitalício nos cidnrliíos ex-i• tenente da Armada
n1iz do Paula MascaronhnR, ox-1• tenente cirurgiiio .Tonquim
de Cnrvnlho Betnmio o ox-J• tononle .Tosé Cnrlos de Carvalho.
Dn fé de ofricio ,iuntn no citado requerimento, consta que ·
o supplicnnte. sondo alferes nlumno, embarcou com o 1• ba- ,,
t.nlhüo de nrtilhnria com destino ao sul, n 25 de dezembro de
18(11,, ·desembarcando n 5 d~ Jnnoiro rio ·!~flli no depnrtnmento
rlo Pnysnnchl, Rcpuhlicn OricnlJ!l do Uruguny; que, reunido no
Exercito cm oporncõos, · nollo Jez ns duns campanhas cHadns,
enll'HIIdo cm dJVersos combate~. Inclusive n m~mornvrl hnJn.lhn.
do 2.1 rio mnio do 1866, em ~ruyuty, sondo ferido no combato
de 18 do ,julho do mesmo anno. Fornm, pois, de lnnontoslavel
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rolovancin os ser'Vioos do guerra que !?restou o requerente, um
r.los mais distinctos officiues elo Excrcrto naquelle tempo.
Terminada n camtmnha, moco ainda o hnhilissimo engenheiro, continuou u presta!' serviços dcsl.n profissão, orn no
Ministcrio dn Gucrt•rt, ot·a no dn Agricultura, Commercio e
Obras Publiens, al.tí que entendeu conveniente aos seus intorosscs nfastar-sc do scrvico do Exercito; poderia 'fazei-o por
meio do uma J•cl'orma que. facil lho serrn obter; não quiz,
por6m, cheio de vida c com disposicrLD pam o trnbnlho, tornar-se
um pensionista do Estado; solicitou a sua demissão e esta lhe
foi concedida por decreto de :l9 do agosto de 1873.
Tendo em consirtoracão o expandido, assim como as conoossõos jtl foi tas pelo Congresso Nacional, todas mui moi·ocidas,
a Commissiío de Marinha o Guerra não hesita em submotl.cr
á apreclaciío do Senado o seguinte
PROJECTO
N.25-i9H

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. E' concedido ao ex-capitiío da arma de artilharia do Exercito, Ben,iamin Franklin de Albuquerque Limn,
em att.encão nos relevnnl.cs serviços do guerra que prestou "'as
campanhas do Uruguay c do .Parnguay, de 1865 a 1870, u E:.ido
vitalício daquollc posto, rcgnhtdo pela tabclla de t 5 ele dezembro
ria i891r; revogadas ns disposicões em contrario.
Sala das Commlssõus, 28 de agosto de 1911.- Pires F'er?•eira, presidente.- Oliwira Valladlío, relator.- F'. Mendes
de Almeida.- Felippe Schmidt.- A imprimir.
N. 268- i912
A' Commlssilo de Financas foi presento o requorimenf.o
sob n. 10, deste nnno, ~m quo Bohrnnrl, Rr.hmirlf. & flomp. sollr.lf.nm o rmgamonto do contas por fornecimentos feitos n. ForQn
Policial i:lo Districto Federal.
Sobre o podido foi ouvido o Sr. Ministro da Justiça, que
pt•ostou a seguinte infol'maciío, por orricio n. 3,778, do 2/r de
agosto proximo passado:
·
« Tonho presento o vosso officio n. 13, de S do corrente
mez, · rclat.ivo no requerimento om que Behrend, Schmidf.
& Comp. pedem o pagamento de diversas facturas de fornocimentos J'eitos r\ Br•rgncla Polioial, durante o anno de i909.
Em resposta, cabo-me inrohnar-vos que a facl.urn de
m. 13.ft!JO.OO J'oi l.ransmil.tidn,ao Minisf,orio ria Fazenda pm·n
o t•ospecl.ivo pngumenl.o com o, aviso n. 2. 790, do 12 do ,i unho
ultimo, o quo dnH t'ostanl.es ns do 8 :458$, J'r. 27. 425.20,
l'r•. 11.251.00, J'r. 5;/oii.Oi, ··2:0ii!l$ü00, m. 52.325.00,
m. 3.2·10.00, 2:121$400, m. 2.648.00, m. 7.8to.OO,
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m.

12.765.00,

m.

m.

to·.3·33,00,

3,()12.00

o

m. 11l.500,00, rJOnsLam da monsag•Jm que foi onviad1t no CongJ•rJsso Nacional a 1 do scf.omhro do :1010, c sobro a qual niio se
manifosLon o PodoJ• Lcgislaf.ivo, o us ouLras cinco facturas do
m. 37.023.00, m. 10.3'•7.00, m. 18.85!l.OO, ii0,695.00 o
Hi. 1·83. 00, foram l'ncchidns post.cr·iormont.o á diLa mensagem .
.rara maior· esclal'ocimonf.o, declaro-vos que todas as
contas cm moeda estrangeira, Jm·am convcrt.idas :'1 uossn moeda,
pol'fawndo o total de 21\fl :S32lj!202, compt•chcndidas as fnnt.ur·ns
tlm monda nacional.)
.
Quasi todas 'essas conLns veJ'm•cm-so a fornecimenLos foit.os
para as obras dos qunrf.ois regionnes da Forca Policial, n
J•ospeito das quacs o relator desLe parecer, que foi Ministro da
.Tustica rJ Negocias Interiores ató iS de ,i unho do 1900, escreveu,
cm seu rclatorio de marco daquollc anno, o seguinte, depois de
accontum· que a construcciio dos mesmos quarteis fôra iniciada
um govm·no ant.eriol' c continuada pelo general Anton-io Geraldo
rio ·Souza Aguiar, que modificou alguns dos contraotos p!'imit.ivos para que na iustullações melhor satisí'izcssom as nccessidnrles do sorvico publioo:
«O sou custo será de i0.3H :502$186, dos quacs foram
pagos, até 3i do dezembro llc 19(17, 2.692:301$i94 e, no exereioio passado, 3,040:107$~02,
Ao todo, 5. 741: 502$:18ü, restando pagar 1. GOO :000$000,
Havendo, poróm, no areamento vigente uma consignacão
do 3. oao :000$, fallariio só mente 1.600:000$, sobro cu,io pagamonto se podort\ providenciar no orcamonto para i9i0 ~.
Os primeiros c'ontractos foJ·am firmados pelo general Siqueira de Menezes, om 1006, o os ultimes, que eram modifillflt\ÜCS dos primitivos, com excopcão do do quartel da Saudc,
. prJio general Souza Aguiar, que o subsf.if.uiu no commando da
.Brigada Poli<Jial.
As obras que, como os contraetos, correram sob a direcciio
e !'iscalizaciio dos commandantos ·da referida Brigada, elovaJ•am-se,. no exercicio do iOOfl, a 1. 585 :018$196, donde um
excesso do dnspo1.n sobre a consisnacão orcam~uLai·ia do
i. 585 :0'18$160, nrovonionte, som duvida, niio só do nccoleramento das obms' contractadas, como rlo outras oxtraordinarins
e urgentes em outros prcdíos occupados por sorvicos e depen.doncias da mesma Bt•ignda, Iodas as qnaos oram custeadas pela
citada consignat•iío orcamen1.arin.
.
.·
Varios são os credores por osso excesso elo dospozns, a dous
dos quaos ,iú o Congroso mandou pagar ns suas eontas, no valot•
do 02ii :2451112·22, pelos pl'O,toctos I'JUO, na sessão do !llnno passado,
tivm·nm os ns. ·í2 ,. lí·í, i1J•o.ic1Jtos ol'forocidos pelo SJ•, Senador
.Francisco GI)'I'IH'iO, t]llt! ror (l J•clnf.OJ• dns Jllll'flllfli.'OS qur. os
PI'OflOdOI'Illll, SOb ns, :11:1 'll 1,08, .
Em cnnsoi'Juen•lin do IIXpoJLo, e, aL~ondondo por um lado,
t\s informacões ~uo l'nt•am Pl'ost.údas iHilo Sr·. Ministro da Just.ica
sobro as contas elos Srs. Hohr·end, Sphmidt & 'Comp: e, por
outro, a que os J•oquoJ•ent.os siio roalment.e credorns rln ·Bommn
·'r
····· . .....
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cu.io .pugumcutu ~uliciLulll, ,; a. Uuuuuissão de Jfinalu.:u~ do
que se,iu approvudo u seguinte pl'lljecLo, que sulmwLLo
li considuru•;üo do ::ieuado;

par~cor

111 to.J 1m•ro

N. "I

-Iili~

O Cungt;essu. Ntu;ional Llet:t·cLu;

AJ'Ligo uuico. Fica o Prcsideutu da lll•rntblitm aulol'izmlu
a abrir o uccessul'io ct•edilo utú a quantia Llc ~GU ;23il$2G2, para
pagumouto dos .l'ornc!lirneut.os l'eit.os ao uommundo da J.lol'•:a
Poliniltl do DisLricto :ii•Jdet•al por Bohroud, SchmidL & Comp.,
cm I 000 o I 910; l'IJvogudus as disposic;ües em ·contrario.
Sulu das Comniissõos, 12 de sct.eml.lt·o do l!H2.- Pdiciauo
l'euna, presidente.- 1'allm·~s de Lyra, relator.- P. Gluuet•io . .
-JJtwrw tlr. Parva.-· L. tlc Bu.llt.ücs.- A. ;lzcretlo.
.
:m• novamente lida, posLn cm discussão, que se OIWOI'l'll
sem tlelmt.e, o appt·ovadu, a reducciio final do pro,iocto tio
Reuutlo, u. :li:!, <.lo JUW, que aulm•iza a concessão do um atmo
de lictnl()ll, com dou~ tercos dos ven6imenl.os, uo· huchat·cl Gustavo Afl'onso lllll'IH!ze, ,iuiz l'etlei'UI·na secc;iío do ·Acre.
·
V·~lu li ~lcsu, •i lido u J'icu Jlroonch~ntlo o Lt·iduu regimental
o sugutnlc ·
.
.
PIIOJ EC'l'O

N.
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O GOII8'1'essu Nucioual:

,•

'cuusidm·audo f[lll! u ConsLitnidio l.•'udcral (arL. Hi) dcdm·ou
Orgãos du so!Jeruuiunuciouul os Puderes. LegislutiYo. Ii:xocuLivu ·
•l .rudieiul'io, hut·municos e indepundent.cs nntrc si; e que a
os tu. tl'ilJlicc divisiio {)01'/'t!Spoudem as tres Sl'Uild!ls iwcessitlàtles
no Govct•uo da Ropuhlicu, a logislutm·a, 11 administt•at;.ão o 11
jusLiCll;··
·
·
·
·
(.lue a catlu U!Ú destes JIOt!et·es ti t!OUI'iutla a escollm tios .
J'UIIIll\iOUUl'iOS e UUXililll'CS tltJ que Clii'IJ!liJ/11, [Jlll'll que ~IJ 1'111)11
el'.l't•t:l.ivu u acciio eoustit.ueional qutJ lhos ti Ll'u~ndu; ·
.
(lut•, assim, uo J!:xocut.ivo ti tludu u eompotonoiu Jllll'U (il·ovm·
todos o~ t:UI'S'US civis .e militut'IIS· do cal'llctcl' l'cclet"al, stLivus as
l'llStl·icc~ões du Constituicüo (art ...\·8, n. 5);
·
· Quo, tt·utando dos Podct•es Legislativo o ;rudiciut•io, a Con ..
StiLUiCÜO ·COilJ'iu 110 pl'imeirO ll UOIUCI10ÍIO dOS empl'ef:i'UdOS da
sem·cLariu pura cadu um dos rnmôs que~ o compõem (urt. IB,
pm•agt•upho unieo), e ao segund.o, ·I'Hlll'OsenLndo pelos tribunaes
· J'IJ~oru. es, u nomcaciío e dom is~iio .dos omprognâos tias rtJSIHJ·
divas secretarias. ('nrt. 58, § f"); ·
.
. . Que a situncüo dos om,wogudos das Scct•ctnt·ius do Suuudo,
Clu Gamara dos ilJeputndos o do Supremo 'l'ribunnl, sendo Idon·
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Lica, a mesma, debaixo do pouto de vista constitucional,· núo

ll justo que subsista u desigualdade de vencimentos entre os

seus empregados;
Decreta:
tArt. i." Ficam equiparados em seus vencimentos, respectivamente:
a) o secretario, o sub-so~retul'io o os chol'es de sca,,ilo du
Scurotarin elo Supramo 'J~ribunal.Federul - ao director, vicedireclor e chefes dfl soccúo da Cumara dos Deputados;
b) os ol'J'iciaos, o bibliothecario, o archivista e o protocollista da Secretaria do ·Supremo i'I'ibunal Federal -- aos
~" officiaes da Secretal'ia da Gamara dos Deputados ou aos
offioiaes da Secretaria do Senado;
c) o porteiro zelador, o porteiro dos miditorios, o ajudante
de porteiro dos auditorias o os contínuos - ao porteiro geral,
ao porteiro do salão, ao n,iudante do porteiro do salão e aos
continuas da Camuru ou do Senudo;
d) os serventes do Supremo 'l'ribunal l<ederal - aos serventes do Senado.
.
Art. ·2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões - Pires Ferreira.
O Sr. Generoso Marques - Sr. Presidente, achando-se
incompleta a Commissão de Obras Publicas pela ausencia do
Sr. Hercilio Luz, peco a V. Ex. sirva-se nomear um substituto ..
O Sr. Presidente -Nomeio J?Ura substiLuir o SL·.· Hercilio
J.uz, na Comrnissüo de Obras Publicas, o Sr. Oliveira Valladüo.

O Sr. Feliciano Penna (") - Sr. Presidente, e:n desempnnho da incumhoncin dada pelo Senado, a Commissüo Especial
. do Codigo Civil apresenta ho,io as emendas por ella suggeridas
ao Jll'Ojecto recebido da Camura dos Deputados c, conjunctamentc, o parecer, no qual procm·ou justificar algumas dessas
· emendas. Algumas, digo propositndnmontc, porquanto só more.:
coram a ·attencüo especial da Commissão as que, por sua irnportaticia, demandavam esclarecimentos que tornassem jlatentes a
sua ruzüo de ser. Sel'ia, com ofJ'eito, excusado ,iustif1car todas,
com n desvantagem de dar ao parecer um desenvolvimento
excessivo, prejudicando a sua .Joitul'll, tornando-a fatigante.
Os membros da Commissüo assignaJ•am o parecer son1
discrepancia, som rosLriccõcs. TaLo, entretanto, niio significa
quo estejam de accôrdo sobre todos os pontos, nem ·era de
espera!' que pudesse se estabelecer uma absoluta uniformidade
de vistas, tratando-se de müa mataria vasta e complexa, como
tl aquella que se enquadra no .vasto dominio do Direito Civil.
Alguns dos nossos collegas se reservaram o direito de
propOr ou acceitar no recinto 'jnodi!icauões ao que ficou esta-

.i •) Este discurso não foi revisto pelo orador.
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belecido, ou de recebe!' neste plmiario emendas que nílo mereuemm ucquiescencia da Commissiio.
Faco desde jú esta adver·Lencia para oviLar que se estranhe
ou repute incohet•enLtJ o procedimento daquellos collegas ·q,ue,
tendo assignado o parcco1· sem t•esl.riccões, venham no ~eomto
pleitear idéUS diversas elas que foram pelo pat•ecer recommen·dadas uo Senado, como as mais converlientes ou acertados.
{lemo V. Ex. se hu de lom!Jrar·, o projecto do Codigo Civil
i'oi·upprovado sem orneudas em 2' discussão, por accôrdo entro
os Srs, Senadores que ,julgaram que desse modo impl'imiam
uoleridade uo seu andamento, resultando i'icar transferida
para a '3' discussão a materia que regularmente devia ser
processada cm segunda, Refil·o-me a esta circumstancia, para
oxcusar até certo ponto u Commissão de alguma demol'a que
tivesse havido no seu trabalho, porquanto, só depois de transposto o segundo turno regimental, que acabo de referir, é que
olla deu pl'Opriamentc comece uo seu estudo, o qual vae
chegando hoje suo. phase terminal.
A demoro. niio foi grande. E' bom que fique consignado
que a Commisslin trabalhou incessantemente em uma parte
do anuo passado e dumnte Lodo o período da presente sessão
legislativa.
· Apezilt• de apparelhado l'egimentalmente para entt•at• em
discussão, eu opinaria, entretanto', que esse projecto não fosse
dado a debate sinão alguns dias depois de publicado o parecer
no Diario do Oonoresso.
.
O Sn, l'ilENO.Ii:S DE .ALMEIDA - Apoiado,
0 SR. ·FELICIANO iPJlNNA '- Esta publicação, Sr. Presidente, parece-me que não será retardada gracas ao expediente
tomado pela Commissiio, de mandar imprimir em ·officina
particular, sob . sua severa J'.iscnlizo.cüo e assisLeit.cia, todo o
tro.balbo hoje consistente em um volumoso ·in-tolio.
iE' bem do ver, Sr. Presidente, que o servico da imprensa
offioial ficaria perfeitamente simplificado desde o momento
que fizosSl) a reproduccão ·do um tmpt·esso j ú cuidadosamente
revisto e correcto; mus, quando fo.lhasse essa conjecturo. e tivessomos de lucLar com a contrariedade de não vir a tempo esse
impresso da impt·ensa o!'J'icial, .o que u!iús ó possível, ú vista
da queixa que hoje li nos ,iornaos, feita no. Cumu1·u dos Deputados; quando isso, repiLo, se verificasse, o tempo niio seria
perdido, porque o estudo, da ma teria, - que .a Commissüo faz
questão de que seja o mais severo possivel, - se poderia fazer
nos impressos a que acabo. de me refo1•ir, e que. serão distribuídos por todos os membros desta Casa, por todos os
Srs, Deputados e por. todos uquelles que o solicitarem. e que
estejam nas condicões de nos auxiliar com subsidio aproveitava!.
•
·
Como V, Ex, verificat•ú, Sr. Presidente, a Commissão
udop tau o mesmo methodo · enJpregado pelo insigne mestre,
Sr, conselheiro Ruy Barbosll, quando emprehendeu criticar a
parte plastico. do projecto, e consistiu em collocar. ú frente do
~rtigo a, emenda respectiva, ,e deixando .. em •branco a pa~t.o. .
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destinada li emúntlu, lm.la~ tts vezes quu issu niío se J'uzia necessurio ou não el'u t•cclamudo pelo at·Ligo.
· .Assitu, o ~•mudo tm•á dcante dos olhos, na mesma pagilta,
o 11rLigo c 11 emenda, podendo facilmente, sem fadiga, proceder
ao cxaum llOIIIJlill'ltl.ivo <J ot•tur pelo fJUIJ Julgar mais ucurtu<lo.
A <.:ouunissiio, 8r. Pt·cs idente, mui dei i!Jct•aduruonte deixou
do oi'J'm•cccr suiHtii.UI.ivo 110. J)l'o.icuto da Gamara; ILJlrcsontou,
sim, muil.us emendas, smupro com a p!·collcU[Jaciío tlu que umht
uma dcssus cmcnLlus visasse o artigo isoludnmentc, do ·modo
que a <.:unmm uos JJcJitltados tivesse a sua nuciío constitucional
]Jct'l'oitamontu· desembaracuda, noden<Jo acceitar ou ro,ioittu•
uma, diversas ou todas as omoudus ol'l'erccidas pólo Senado.
l!lsta liberdade du. ac•;iio Jicariu sensivelmente limitada, si a
flommissiío sO· lcmlH'assu de ufl'ct·cccr um substitutivo glolml,
o que .tcl'in então de sol' L'e,i citado ou acccito intue-rahuunte.
Dastari acsta I!Ollsidoraciio pura que a Commissão niío aprcS(mlasse substitutivo, como disso tivesse cogitado.
.
.
Estuwo, Sr. Pl'csidentc, que todos quanto so intorossum
pulo exilo desta Lat•cfa so compouctrorn de que o truiJII!hu do
quo uos oooupwmos I'Oclurnn Lolel'uiwiu e Lt·ansigcnciu rccipt•ocus
pari\ que possa SIJI.' i•warJu a !Jom tcnno, com proveito para a.
collectiviúadc,
·
·
l~' fot·coso coutout.ar-s•J a gente com o soJ'frivcl toda a vez
que nãu se púdc' o!JLcr o optimo, assim ú nccossario lJIUitas
vuws i'uwr concessão a outros, que comnosco colinboram, para
uuiu]uistaL·-so a bcncvoicucia destes, do maueil·u que possamos
salvm· princípios o idúas que 11 intmusigencia sú poderia suérii'icur.
·
·
. A Counnis~iío, 8r. l>rosidonte, niio tem li J'atuidauo tio
IJ•JIISil!' que · clahoi'OU obra extreme de cunsm·a: ao contrario,
ciln nct·ct!itn tJUil um lt'ulmiho resultante de coiluboruciío numerosa, so!H'IJ matul•ia quo reclama, antes du Ludo, uniditdo M
vistas, du idéas, do concopciio c aL•í' do cstyio, niio póde doixaJ•
tlll I'IJCiLllli'IU' conscilws 11 reparos uos uoutos, os l]Uites a Commissiio é. lL (Jl'illlOÍI'II li solidtUI: COIÚ O llllliOL' fJIII!lOIIiJO. C ·u
U!ll'lldOCilr CUIIIU l'uie\'Untu Sl)l'V iCO ,'
Pólio, enLt·úlauto, IL llonunissiio afl'il'liULr que a parto J'oruml
do <.:odiH~ apt•esonLa eirwnciio ·c hriiho i'úra do colmuum. Snu
l'UUUC~·Úll, \'USUthL Lili .li IIIi~ l!tll'O VCI'IlUCUiO, uhi !'iCUI'ÍI .. IJal'll ·
attesLal' u alta cuitUL'II· do lllslgne uwHLJ•e do nosso idioma, quo
imrwimiu uestu. lt'abalho oxhaustivo 'o llllllho aquilino, · quu
UliiÍS CUL'Ililf.Ul'ÍZII tudo (flllllltO l'ece!JoU iUH[lil'lll)iiO do SOU taloUtú
gc11iul.
·
· ·
·
iDi!illiHtJULI'Os, ·\Joi·únl, do dostllll[•cnho uado pula Conuuissiío·
á inoumbcncin que hu .l'oi cou.l'crida pelo Senado. A olia bastará
uponus a conscicnciu de tm•' omrn•ogado os seus maiores osfOL'OOH
para ncct·Lur o do llií(l · tor ~lvitado absolutamente a fadiga
natural pt·oduzitln t•n•· um trabalho continuo e apnlieado á.
matorin do tão gt•anllll impot•táncia o rospousnbilidndc. · · · · E' bom, porém, lembrat•, St•. · Pt·osidonte, quo o Codigo,
teuhu ello as }.mperfei~ões o dol'oitos que ·tiver,· i\n de set•
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sempre muito ~upu!'ior (Apoiados) ao que ahi exist~ n-J'~
gislação civil, antiquada cm muitos pontos, dispersa, sem
precisão, eivada de corruptelas, offerecendo margem a infindaveis cont.rovorsias, 1í cu,1a sombra viceja uma ,iurisprudencia
desconnexa o contradictoria, terror e !'lagcllo do todos que so
voem expostos á contingencia do roem·ror aos tribunaes.
Desde que haja decorrido o tempo necessario para que as
.emendas se,ium de todos .eonhecidas e dado a debate o pro,iecto
do Codigo, ·a Commissiiu, Sr. Presidente, põe-se inteiramente
IÍ disposiciio do Senado pat'll SUJlPl'ir as lacunas do seu trabalho
e ol'ferecor OJ>portunalncnt.e todos os esclarecimentos que
forem neccssarios pam facilitar o exame da mataria o, ao
mesmo tempo, eucaminhm• u sua deliberaciio.
·Nilo JH.Jsso tet•minat· ost.as poucas considcra~õcs som cum,irir
o dever do agradecct· u todos os membros da Commissiio Especial do l.lodlgo Civil os csfm·cos, o tr·abalho, a diligencia c boa
vontade que sempre manifestaram no decurso dos nossos tra- .
balhos. Manda u jutitica que eu desta relação de nomes destaque,
p_ara a menção honrosa, os dos St'll, .Sá Freire e Fernando
Mendes, que, além dos trabalhos que nos eram communs, tomm·am a si a tat•ofa v•wdadoimmento urdua de coordenar as
emendas, assistir ú sua impressão e a fauturu do longo parecer
. que acompanha o Jll'O.iecto do Codigo Civil.
Iut:elizmeuté, St·. Prsideuto, não quiz o destino que chegassem os· ao fim dn nossa jornada sem a SUl'Jll'CZa de um incidente, !JUO nos ono:heu da mais profunda magna. Quero me
referir, •St·. •l'rosidontc, it grande catastrophe que enlutou a
alma nacional com o tlesttpparecimento, para sempre, do nosso
honrado collcga SL'. Cu•siano do Nascimento, trabalhador· infatigavel, coracüo nobre, intelligoucia luoida, de alto discortino
o que durante .todo tempo dos nossos trabalhos nos coadJuvou
e auxiliou com os grnndos t•ecursos do seu privilegiado talento.
Ainda agoi·a, lanr)ando os olhos sobre esto parecer, vi u
sua assignat.ura, que tanto brilho o t•ealco dtí aos nossos trabalhos (·muito lwm), Juncada na YfJSJ)ot•a do mot•ret•, parecendo
que elle esperava· stinwnte tlat• esse ultimo testemunho da sua
dedicacilo ao set·vi~o publico, para fundar-se thl voz nu mystel'io
o.! e ulóm .tumulu. (M·uUo bem f)
.
Deixo coilsignadu aqui a expressão do mais profundo pezar
meu o d~ toda a Comrnissiío do Codigo Civil (t!poiados uel'aas)
u~ste momento em que os despojos daquclle luotador vilo em
busca de seu glorioso Estado que teve a fortuna de lhe SOl'
borco o que va~ ter a f.toisto gloria de .lhe ser tumulo.
.
· Siio estas as poucas \'alavras que entendi deverem preceder
ú apresentação do tl·aba ho da Comm issiio á Mesa do Senado.
Agora só mo resta t'azct• votos sinceros para qne ainda
este anno tenhamos o prazer .de ver convertida em roalidadc
esta velha nspira~iio nacional, p~ra cu,; o exito, do annos a esta
parté; toem contribuido com o melhor de suas energias os mais
abalizados o os mais competentes dos jurisconsultos brazilelros
(Muito bem I 11111ito baml)
Vol, V
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.A o receber a Proposição n. 1, de 1902, da Cama.ra dos
Deputados, o Senudo curou immediatamente de prover aos
. termos do andamento do respectivo processo legislativo
nesta casa do Congresso.
Foi nomeada a Commissão Especial para rever a pro"
posição, sendo eleito seu Presidente e relator o Sr. Senador Ruy Barbosa.
Successivas foram as modificações do pessoal da Commissão,. ficando finalmente e!la composta dos Senadores
que este parecer subscrevem .
. Dous foram os serviços da Commissão Especial do
Senado na longa phase do estudo do projecto : 1°, a redacçií·o dos artigos silbn1ettidus í. sua analyse; 2°, a ada- ·
ptaçiío do projecto da Camara ás conquistas contemporaneas do Direito Civil e a remodelação de disposições pouco
claras, sus~eptiveis de modificações, conforme as duvidas
oppostas suggeridas, para. melhOr applicaçiio dos institut1i"s
mantidos ou c~·eados para o completo effeito da legisluçiío
novissimamente codificada.
Ante o projecto ela Camara, os membros da Commis'
são Especial do Senado sentiram-se, como brasileiros, verdadeiramente desvanecidos, apreciando em seu conjuncto
a ohra dos legislado1·es daquella casa.
Era um complexo medi,tado das resultantes dua cogitações elos grandes mestres ,do "Dh•Aito, desde
obra immortill dos jUt·isconsultos que edificaram cuidadosa, scientifica e patrioticamente o monumento impei:écivel. das Or~
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danações do Heino de Portugal (1); desde os esforcos e
tentativas, mais uu menos satisfactorias, a primeira compilação de Teixeira de Freitas (2); us projectos de Joaquim Felicio (3) ; c de Coelho Rodrigues (4); o do Professor Clovis Bevilaqua (5) ; os trabalhos das Commissões
especiaes r1ue reviram este projecto e que deram por tor(•1) Drs. Mestre João Mendes, Ruy Fernandes, Lopo Vasques,
Luiz lllartlns c lfellllilo ROOrlgues. - Ord0114QÕes Affot~~~inas (Dom
A.ffoDSO V) - 144&-1447.
O 8.111DO!ador do Oodigo Pllilippino, Dr. Oandido Mend·es de
.\lmei<ln (·:Son·ndor <lo Lmperlo, pelo Marnllhllo) dlsse, a l'el!PCito das
Ordanaclles A.ffonainas:

·
"O Cod<igo A!lfOOJ>i·no, como cO<lige> completo, dia2ondo •obxo
llS nmto11i.ns ~l\ ntl.ruini•tl'U~i10 de um illlstndo, foi ewdente•
o 1prilll'c-lro q,u,c :m 1lllbl<i<'ou· nn Em·opa e nssi~Jn. 'lliiWL época

quuei te>tln.s
m~u.tu

imopo r.trun te.

N''''"~

Oo<ligo "" rcotriug)o a .icgisin(;iio feudal e conmebu~inlll1ia;
lei chonuwdn da A.voenoa e den-.!le ga.nl!o de carusn. (t
OorPIIB Juris, que foi ·equ~arada il. Oanonioa que, aliAs,
'ú pe>tlin !Jrcvalccer, ,nas l!llll.lerln.s em que houvCi!Se opllC<!IIdo."
Drs, Ruy Botto, Ruy da. Grãa., João ·Ootrlm (1512-1513), Joüo
Ootrim, Pedro J.orgc, João de Faria c Christova.rillDsteves. - OràonaDilOB
Mannelinas (D. Manuel I) -1621..

'iegl.olacAo
"' """11""" don

D. Duute Nt1J11es ode Leno. - Reperlerio. - Leia Jilllltravaoanto•
(D. •Sebastião), - 1li60 - lli69.
.
Drs. Pedro Bar.bosn, Paulo Affunso, Jorge de 10abedo, DLU!liüo
de .Agu!rur, Mel<lblor do Amaral, Diogo da Fonseca c Henriquo de
Souza. - Ordenac6es P/1iUppinaa (D. Fei]Jipe n de ·Portugal) -

1003.

(2)

OiviB -

1858.

Dr. ,tl.ugusto Teixeira· de ~'reillas, - Oonsolidacão das Leia
AllPl'OIVadas $JCio Decreto ·n, 2.818, de 22 de Dezembro de

l'.oojeeoo do ·Ood!go Civil. - E>boco ,nno ncceito '(leio Gove1mo
Imperial. - 1858-1867.
(8) Notas ao Oodioo PAIUppino, de Candido Mendes de AI·
me!da. - Oom(J!1aQ/lo 110 Au111iU!H' Juridloo, do mesmo aotor.
Dr. Josó Thomaz Nabuco de .<l.rnujo, - J!/aboco inoompZeto 1872-1878.
.
Dr. Joaquim Felilcio dos Santos. - Apontamento• pa1·a o pro•
jeoto do Oodigo Oivil - 1881
Dito - Novo Profooto - 1882. - Oommissüo uo.meuda, sem
resnltaüo - ISrs. : Manuel Pinto de Souza D~~;utas, Olegarlo Hercu•ia·
. no de Ãqulno o Castro, Aaonso Augusto Moreira Pcnna, Josó dn
Stlva Costn, .A.ntolllio Coelhe> Rod·rigucs, Candtldo Lulz Maria de Oli·
vel·ra, José Julio 'de AJ!ruqu~quc Barros (Bnrilo de ·S<>bral),
( 4) Dr, Antonio Ooel:bo Rollrlgues - Proieoto de Ooaooo Oi·
oil Brallleiro. - 1898.
•.
•
(5) Dr. Clovlõ B6'VI.Iaqua. - rroi&~Jto· do Oodi{;o Oívil Bra~i·
lett'O. - 1899.
'
Dr. Cnrlos Augusto de Oarv11iho - NIWII OotUfic40/k> 001 Lei•·
Olfli• - 1800.
' '
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minados st!Us estudos ndopl;u.))[lo-o pn.rn. ser, nfferet.~iclh
pelo Podei' Exee.nl'.ivu, a hnse tias ilelibcraçõcs do Pocl(n·
J,tJg-islut.il'o, ao tJlilll :l'oi presenl'.e em 17 Lle Novembro clu
J!IOU; até .l'iuahuente o subsidio po<lct·uso da Canu1r1L dos
Dcpntudos, que por nma Co1muissiio Bspet.~inl tle 21 JllCill·
lil'IIS estudun ll discutiu o pro,iccto.
Prova tln. sua lealdade c do seu patriotismo deu essa
lwilhaute Connuissií.o. Apezat• ela sLHL mtpacitlade, resolveu
ouvi1· os luminares do Direito que 11iío tiillmm assento no
Cougr<!ssv; c nos anuos üc 1000 e l!JOl, os parecet•es das
J<'acllldatlcs, dos 'J'l'ibumtes, dos ·Governos dos ]~stndos, do
Instituto dos Atlvugudos e individualmente dos .mais cotados ·mestres e cultores do Direito Civil formu presentes ú
Comm issitn. O Senado viu que niio Jiouvt.~ cxcepgões no
csl'or~o colllllllllll, u, a 18. de Janeiro de 1!!02, u cntineutc
JlleNI.i'e lllt litteratura c nn.s disdplim~~ jnridicns, ·o Profl•ssi"' Sylvio Romero nprcseutiLVIL " uwtlchn· parecer que
é l1o.ie litlo com a Hlesma atteuçiio com que o :l!ôm então,
tJIIIHHiu os llpplmtsl>s dos dtJtltos 'lhe· serviam ilc cut•ôn· de
Juui'Os, pcl1t victorin. tln sun csfor!indn c meticulosa rcfe.
l'cJmi!L ao gl'ltnde tt·nbalhu dos seus pnres (6).
;Jít n iutro<lnc~iío do ·"Projecto" de autoria do Pro. ·
l'cssol' CloVis Bevila.qua era um bcllo especimen do · seu
tnlcntu c lln seu snhcr ;juridico.
]~stllllmlilo a Jlet~essidalle iln ·codifictt<Jiío das leis, o~
llllteccllentes tlo JWn;iet:t<i, e 11 sua orientação, o :;eu. untot~
tlecllll'ou '' cullucnr-se no ·ponto ·tht couflncncin das chllt~
J'ur!;Hs ile cn;iu c<JUilibrio depende IL solidez thts ·cO!Jiitl'tiC·
>Merece men~ão homosn nestas pngi.nns " reu1cilo tlus i)C'!JU·
rfilllmUVtlDI n Commi•Ssi\o dtL Cnrmnm <los Depututlo•: ))r~ • •r.
:r. Sewbt·n, l?rcsl<lente; ,Syl·vio Romero, -Th!lu.tot• . Gln·ul: lrrn•uciaco '.ro...
le•tln<>, Seoreln!•lo: rS~ [>elxoto; Âl'thm• Lemos, I,uiv. Doruiugues, All'l•
Hlo tle '~bt•eu. lli•edel'ico Borges, Ttwn·l·es do J,yrn, <Jumlllo do Ho!lnn·
dn, . Alfredo .Pinto, Ullcindes Moflo tlo 81\ ~'l'l!lre, TolxeLro de .Si\,
.. Al'tul!o Jorge, ~Ion•Jnrdl.m, Ollve!rn Flguelrt'<lo, Azevedo ·M~qnes,
~IuirtL Guitu•wilu•, ltlvntlnvln OorrGn, .llcrmenesildo .de .Mornos o lleuc·
dMo de BoUZII, p~~.ra. que n~o sejam olvldudoil cldadilos e li)J!'LslndMes
q uo !llnto ren.lce ·dernm ü resp.cctlvns Ja.cuml>enclas,
,._
· (U)
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0oes somaes : 11 conservnçuo e a mnovaçao, as tradições
nneion1tes e a theoria das escolas".
S. Bx. justamente ponderava que nenhum codigo, n.n·
tigo on modemo, veiu "firmar direito inteiramente novo"
c citou bem u pt•oposito, as palavras de D'Agnano, na sna
"Genese e. cvoluzione dei Diritto Civile"- "rompendo com
o passndo (o legislador) farin como aquelle que edificnsse
niío tendo em conta a solidez elo terreno e n espessura do
alieerce".
Quando o Senado, uo scn turno constitucional, teve
lle estudar a proposiçii.o clÍI Cnmara, .emoldumda no parceet· alludido, da Commissiío dessa casa, que 'por sua vez
era ·a .concrctisação do saber jurídico dos que a confeccionaram e a reviram; d~pois ele org11nizada a Commissão
Bspecial, como o dissemos, esperou a palavra do Senador
Ruy · Barbosa., que era então o Presidente della.
Em 3 de Abril de 1902, o longo c monumental parecer do Senador hahiano era li elo com a Rttençiío · devida Íl.
natureza do assumpto c, ít competencia indiscutível do seu
autor.
. O jurisconsulto c !'clator uchára a proposição da Camara uma "immcnsa gcnunn:', "vasto e notavel trabalho
.iuriclico", mas 11 pedra preciosa estava ainda incompletamente polida, pois fôra pouco o tempo concedido ítquelleil
legisladores, convencidos do sen dever, esforçados no seu
labutar, cledic11clos no cumprimento patriotico do proposito ele offerecet~ Ít Na~iío. rp1n.nto antes, nm Cocligo CJivil,
escoimaclo ele defeitos, pcdm llugular de um novo edifício
de legisla~iío. qnc rlevesse durar mais tempo que as leis
de vulgar cxtensiío, on ele interesses mais permliares a ele·
terminados fins.
"Jn se v ii, disse ·o nosso eminente patrício, que nesta
iniciativa. niío tenho cm mente
cl1t
• desfazer nos servieos
•
Commissiio J,cgislativn, qne uqs precedeu. Niío participo dn.
indignação .ou dr, desprezo. com que muitos os têm fulmi·
nndo. Antes me pRrecc IJl.w, eomo base ít rc·visiío, por IJUO
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vae passar nesta oasn elo Congresso, nos merecem toda a
estima. e respeito. Entre varios outros colla boraelores de
nlto merecimento, dm\s culminantes summidades jurídicas,
representnnclo nliÍis tendeneias oppostas, o Sr. Clovis Be.
· vila.qua e o Sr. Andrade Figueim, impuzeram o cunho
do seu saber no projecto; e, bem que ambos sahissàm mn.l·
contentoR ele 1imn solução, que nií.o poditt satisfazer cabnl·
mente a um e outro, foron é que ele tn! cooperação resultassem valiosos f.ruetos.
Se daquelln 11ntagonismo entre os clouR prineipaes collaborncloros houverem cler.ivn.iln eontrndi<)Ões, ·cumprirá
oon·igil-as. Mas uma codificação não p6de ser expressão.
absoluta de um systema, victoria exclusiva ele uma escola,
Toda obra de legislar,ão em grande escala l1a de ser obra
ele transacção. Do ponto de vista de cada theorio. ex.tre·
ma, tmlo o que por ella se não moldar servilmente incorrerá. nas suas invectivas. Radical, ·.o codigo seria mons· ·
truoso paro. os rcaccionnrios. Reaccionario, passaria por
motJRtrnoso entre os rnclicaes. E não podendo ser, a um
tempo, reaocionario e rnclicnl, serií necessariamente mons·
truoso aos olhos dos radicaes e dos reaccionarios. Destes
escolhos niío ha fugir" (7) .
O Sr. Ruy Barbosa reconhecera todavia que o traba·
lho que estava revendo fôra a resultante de "uma faina
sem exemplo· nos annaes parlamentares do Brnsil". Mas
S. Ex. querin o Codigo Civil appnreoendo como um lavor
artístico, escoimntlo de rebarlJas mesmo .elas mais inaprecinveis á simples vistn., para que, obra de prudentes e de
mestres da lei, nii.n parecesse que lhe não bonveram dado
f.ei~iío de alto relevo littern.rio, r.omo merecia ..
E elaboro11, então, com nmn. paciencia de benediotino,
com nm ouiclado qnc a ·o11tros que não nós, .zelozos como
elle ilo culto e· ela conservn.QÍÍO intelligente do vernaculo,
•
,.
(7) Parooor do ·Sonrudor Ru:v l!nrboon, IIDbrc n rodnccno <lo
Projecto da Onmnrn dos Dt!'pn·IRdos, 'PRg, 4.
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poderia parecer por demais minucjoso, uma revisão integral, artigo por artigo, vocabulo por vocabulo, construindo
nm todo formal, harmonico e significativo, uma revisão,
repetimol-o, que tanto honra o lapiclario, como os q11e descol:lriram a· gemma, a extt·ahiram da alluvião ou d.a catta,
porque se aquelle bem compoz as facetas, estes lhe offereueram occasiiío f!ropicia 11 tão . notavel demonstração de
rm\npetencin no clesaobrimento da preciosa riqueza .
.A, pro'(losiç,ão da Camara dos Deputados soffrera o
exame meticuloso ele nm mestre da lingua; porque ella já,
de per si, é um trabalho "á altura do estado actual da
sciencia; resolve um velho anhelo do povo brasileiro; respeita fnpdan:iei)tnlmeute as tradições no que ellas têm
da mais 'Profundo e delicado; em pontos varias dá satisfação a. nobres e alevantadas aspirações liberaes da nação,
e está, pois, em condições de ser adoptado" (8).
Assim, ap6s o parecer do Presidente da- Commissiío
Especial do Senado, deixou-se tempo snfficiente para madurarem no espirita dos qne se interessam pelo Direito e
pela Patria, as idéas. adoptadas e os principias reconhecidos pelos legisladores _que-_ iniciaram 11 ingente tarefa do
Codigo Civil.
.
Em 1911, porém. depois de repetidas reflexões sobre
a ~tuniCll!de do estudo final, o Senado reconstituía a
Commissíío Especin.l, P. a ultima révisito analytica era elahorada em Sllccessiva.~ sessões, jâ então sob a presidencia /
do Senador Feliciano Penna, dividido o trabalho por dlfferontes (
relatores (9) •
'

(8) .Sylvl~ :RIIQierO - Par!lflflr fia Oommio•ll• 1D•p~ICJ1 4a Oama~a do• Deputados 110 P~oJeafo do Oodfoo Owfl. - Ooóclus~es.
(0) Sennd<>ros: I!'m-nnndn Mendes de Alm~'dn. n~tlgos 1·n 188:
Jl1rn,~c!I!CO (11ycerlo,· n~tl~os 184 a 821; I!'rrtnelreo .1\lvnro Bnono de
Pn!VIl, artigo• 822 n 4!10; ·MI!cledes .MM'Io de S~ I!'re!rc. nrtl~ros 491
n !178; J'ono r,ulz A.lves, artigos 670 n 863; Arthur ile .sonzn T,lll!l<>s.
Oll'tliros 1364 n 1.079; Jooê de Mo!lo Onrvallto Mnn!z ll1r~lre, nrtlgo.
1.080 ,, 1.287; AllllllBIO Tnvnrns r]• r,yrn, O·i·llliOR 1.288 n 1.nll2; Sovor!no doe Snntos Vle!T~. nrtlgos 1.363 n 1.~8~; Jofto Perclrn de Cns·
tro .Pinto, •·•·Ug011 '1.1!63 n 1.574; Fellelano Amrusto dn O!lvclrn
Ponnn, lll'tiloa 1.11711 a 1.874.
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A Commissíio, acccitando para os artigos a redacção
apresentada pelo Senador Ruy Barbosa, deliberou, nesta
definitivtt revisii.~ elo pro.iecto, que cada relator offereces.se ns cluyidas c emendas que entendesse susceptíveis de
discnssiío no conhecimento dos seus collegas i de modo que,
cstnclnclos, como estão os clif.fcrcntes nssnmptos corporificados no pt;o.iocto, ficasse a. discussão limitada aos at•tigos
cm que incidissem tnes duvidas e emendas, cm ordem n
ser quanto antes terminada a honrosa, diffieil e importante tarefa.
·
·

Os relatores receberiam tambem as.· emendn.s que os
cnltores cro Direito lhes l'emettP.ssem, dando, ao apresentai-as em nlCStl, Sllll. opiniií.o SObre a opportnnidade C COU•
veniencia clellns, para que os traballtos seguissem celere. mente, sem esquecer a .insta ponderação que taes assumptos exigem .
Assim procedendo, a Commissão Especial do Senado
prestou verdadeira homenagem á Camara dos Deputados.
Esta teve por missão indiscutível erguer o arcabouço do
edifício monumental da nova legislação civil; ao Senado
coube o trabalho, incontestavelmente mais suave, de revê~
a ohrn feita; <1e polir o qnc pôde das arestas mais_ visíveis i e, sem duvida, acceitando no seu conjuncto o trabalho linguístico ·do Senador. Ruy Ba.rbosa, fel-o convencida
de que, eom as modificações da redacção, S. Ex. déra aos
artigos ela proposiçiio da Cumara uma estructura capaz
de resistir Íl critica dos mais exigentes, de mo.do a . ser.
um expoente da cultura jurídica e .litteraria dos legisladores brasileiros, especialmente na unidade tcchnica da
exposição dos princípios jurídicos adoptados, e no vernacnlo da expressiio ele cada uma das disposiçÕes vencedoras.
De aecordo com o pensl}mento do autor do projecto,
a Commissiio do Senado pensou que "um Codigo niio é
um trabalho ele constrncçiío doutrinaria. Diante das f6rmas novas de t·olaçües jurídicas, cumpre dar-lhes entrada
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fra:nca, se já se acham postas em relevo e aecentuadas,
reclamando apenas o reconhecimento legal" (lO).
O Senado verá que este pensamento dominou a Commissão, na acceitagiío das emendas que apresenta. Justificada a ol'icntaçiío seguida, mais uma vel'l p6de affirmar-se,
como o fez n notavel mentalidade de um elos polygraphos
mais commentados da litteratura sul-americana, o Dr. Estanisláo Zeballos, quando ·analysou os trabalhos da Camara dos Deputados e das Commissões nomeadas, que neste
projecto do Codigo ·e nos elementos colhidos em sua larga
·missão, "encontrára um vasto cabedal jurídico e litterario, ao qual muitas vezes niío recusa o epitheto de profundo !" (11).
Estão, portanto, já julgados os esforços dos revisores
do projecto do Codigo Civil.
Ninguem duvidará de sua dedicação e do seu propo:
sito de bem cumprirem· a delicada missão que lhes impuzeram seus pares.
O Senado lerá, agora, as razões que militaram para·
as emendÍI.R que, necessitando de esclarecimento, lhe serão
presentes.·
·· A tarefa; com ser longa, nem por isso poderá ser considerada dispensavel.
A justificativa impõe-se, indubitavelmente, pela natureza do trabalho e pelas cireumstancias que o envolveram.
Não podia a Commissão abusar da bondosissima confiança
que lhe concederam seus dignos collegas; nem jamais se
poderá dizer que o Senado votou ou .acceitou modifica!)Ões taes pelo principio do "sic volo; sic jubeo, sit pro
· ratione voluntas ~ .. "
·
(10) Clovis BevHaqua. -

CMI.
·.. (11)

.

! ntro~cao ao Profeoto do Oodigo
, ·

IJullctln tlroe~~tin de tlroit intemaoi01111l ·prioo, - 1905p ;
citado !)elo Dr. Clovis &v1laqua, no Prologo de Deteao do seu roieoto .do Oodigo OWil •.
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Acceitn a observação do Sr. Ruy Barbosa, quanto ao
titulo - Codigo Civil- que se encontra antes da "Lei
p1·eliminar", 11 Commissiío resolveu transportar aquellas
palavJ•as, para seu lagar JWOprio, isto é, antes da PartH
Gerql, redigindo, então, o artigo 1° da mesma "Lei Preliminar'', obedecendo ÍL modificação operada, de fórma au~
no revés de dizer- Este Codigo, etc., dir-se-á- O Codigo
Civil entrarÍL en1 vigor seis mezes depois de officialmente
puhlioa.clo nn. Capital da Republica.
O ILl'f:. 17, qne fazia parte do substitutivo Azevedo Marque~. acceito com a modificação da Commissão da Camara,
foi substituído pelo seguinte :
"As leis, actos, sentenças de outro paiz, bem como .as
disposições e convenções pnrtictllares, não terão efficacia·,
qnanõo offenderem a soberania nacional, a ordem publica
ou os bons costumes".
Esta emenda p~trece evitar que o Codigo mantenha
oxp1•essões dissonantes da boa technica, quaes sejam, leis
"rigorosRmente obrigatorias", estabelecendo-se na emenda
o principio com mais clareza c sem inuteis repetições. Com
effeito, uma vez dispondo o Codigo, que as leis, acto~, santangas, clisposioões e convenções particulares, não terão efficacia quando offenderem a soberania nacional, a ordem
pnblien e os bons costumes, fica "ipso-facto", comprehenrlic1a tncln. a mRteria do nrtigo, referindo-se ás pessoas, bens,
netos, etc.

I
Tnnto qne Re fnzia necessario garantir ás pessoas juriclicns OA DirAitn Pnblico, n. -Fnonldnila ne haver a· importnncia ela inclemnisaçã.o, qud houvessem pago por damnos
rnnRados por seus representàntEls, quando estes em nome
clellns, praticam netos de Direito Privado dentro dos limi·
. ; ,.,

",;,

·(

,..
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tes 1le snns att.l·ihnições, 11 Commissiín offereee ú approvaçií.n n. mnendn. no Rrl;, 15.

Da regra geral naeeita por todos os Cocligos prohihinclo ás pessoas jurídicas ele Direito Publico externo, adquh•ir ou poRsuh·, por qualquer titulo, propriedade immovel, nem dh·eitos susceptíveis ele clesapropriação, fazia-se
inclispousavel excepttmt•, os predios neeessn.rios para estabelecimentos ·de Legar1õeR ou dos Consnlaclos; a emenda
ao nrt. 18 suppre eRRa lacuna.

§
Com n :f6rma proposta pelo Sr. Senador Ruy Barbosa,
foi aclclitado no ~ ] 0 elo nr't. 28, depois da· palavra "alimentares", as expressões "salvo as cooperativas e os synclicatos prof.isRionae.q e ngricolas legalmente organizados".
A emenda pn;•ece ele indiscutível vantagem, pois, visa
fncilitat· n constituição e clesenvolvimento de syndioatos
profissionnes e agrícolas, qne o pro,;ectn da Camara sujeitotl 11 exigencias escusadas.

I
As Soe~ões TI, III e IV (arts. 72, 73 e 74), se indis·
pensnvel fosse permnneeeJ•em no projecto, despertariam
gt•nnrlo cliscnssíio e clivergenciiUI, .
Niío fundamenta essas razões, a emenda, que as man·
cln suppl'imir, emtanto, motivos ele outra ordem levaram n
Oommissiío a snhmottol-11 n consideração do Senado.
Inici11dos os trab11lhos da Oommissão, um illustr11do
· representante ele S. Paulo, propoz fosse remettido no Senlldo, o projecto sobre Cocligo de Aguas, afim de se re·
solver sobre a conveniencia de ser h1cluido como emenda
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no do Codigo Civil. Em, pois, o momento de decidir sobre o importante assumpto.
Estndando-o a Commissão, conjunctamente com as
disposições das Secções II, III e IV, foi levantada uma
prclim inar, nllegando-se entiío, que esta: materia era perti·
nente, mais ao Direito Constitucional e administrativo, que
no Direito Civil, pelo que devia ser excluída do Projecto.
E com razão, pois os "Governos Federativos não se
compadecem ·com uma verdadeira generalisação . theorica
no que diz respeito ít discriminação dos poderes entre o
centro, 11 União, c os elementos locaes.
E' uma questão mais de facto do que de princípios
jurídicos proprios 11 tal systema de governo e muito pe·
cnliar aos antecedentes historicos de cada paiz que o tenha
adoptado", .assim se exprime "Carvalho de Mendonça, ci·
tanclo Bricc, American Common Law.
No desen:volvimeJito da theee, que faz ob.iecto da preliminar, cmnflubstanciada na emenda é mister attender aos
textos constitncionaes, consoante o principio de que o
pacto fundamental "enumera mas não descreve nem define
os ·poderes".
Artigos da Constituição devem ser invocados, dima·
nando dnhi, ·a questão Constitucional, e. antes de penetrar
na de Direito Civil, ainda. sujeitar a cogitações as que
tão sob o domínio do Direito Administrativo.
E' ee1'to que tratando especialmente de rios publicas
e particulares, diz o Dr. Alfredo Va!ladiio, na sua exhaustiva M:onographia, que suppunha encontrar a respeito,
vasto subsidio uos recenteR trabalhos do Codigo Civil, fa.
lhaudo, entretanto, sua eRpectativa.
A Commissiío, divergindo da douta opinião do "illustrado" juristn, pclns comiclcrn~ões n<ldusidas e os motivos
expostos pelo eminente nntor do Projecto elo Codigo, Dr.
Clovis Buv ih1qun, ncceiton · n emenda, ficando dest 'arte
adindo o estndn do Codigo ;lo Agnns, flllC, como se fez na
Hespanhn, parece que deverá constituir umâ::lei especial.

es-

'
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Para maior clut•or.u, tt·auscrovo · a opiuiiío llc Clovis
·uc,·i!aqua: '',fulgiiiH.lo o Uodigo Civil iucumpctcntc pum
discriminar os bens que pertencem ÍL Uniiíu, aos Bstaclos,
uus i\Inuicipio~, tJ pam llw~ wu1:crir 11 n.ihninistra~iío dos
mesuws. niío tl'llnspnr. as I'ILias dos princípios gerucs, articulmlllo o bastllnte para cumplutn.r 11 thcoril1 dos bens.
No sentido do projecto actun.l manil:ostltl'lllll·sc, até
tJcrlo ponto, a Conuuissiíu ltovisoru, do Pro,jcéto Coelho
Hudrigtws c i1 elo Senuilo :b'cdcral. · ]'ontes PM'It RegulamenbL•:iío do as~tnupto uiío falt~.lll cm nosso Dh·cito.
Além du "Esho~u" ,]u "Projecto Felicio dtlS Sautus",
'' do ''P!•o,iectu Coelho Hodl'igucx" c do "Direito Civil, de
Ual'ios de Carvalho", tenw~ a hôa "i\Iorwgraphia" de Hoilrigo Octavio -"Domínio cht Uniiío e rlos F.stnrlos"- Rio
de Janeit•o, de ·1897. Mas a opportu11idacle niío pareceu
'
ur.ada pura n.pruvcitnl-os.
]~m accortlo com o mcthotlo seg-uido se al!ll!L o Cotligo Civil :Huxicuuo (arts. 607 c 70t!),.
eutre outros,
§
J\rl. Sl -

O J:im desta mueuda é evitar uma coutrutlic~iío munif.csta tlo projecto.
Ao passo que na phrasc que se manda . suppt'imir, o
pt•o,iccto ncgu, ao dono ela cousa deteriorada on ilcstruid:.t
p:im ·evitar perigo imwinentc (é a hypothcsc do tu·t. 164,
11. · 2), ac•;ão pelos prejuízos que eom es~a dutct•ioru~iío ou
tltJst;t•ui~iío se lhe cansnrmn, os nrts. ]~521 c l. 522 recot"rhc·
t.'t!lll "XJll'l!HsJpuente esse direito e o respeitam.
A Connuissão entcmleu que encerrando ostcs dous nrtigos 11 hoa llontriua, o •lispositivo no 111.'t. 81 que a contraria, duvc tlcsapparccet.·. Se elle se mantivesse, fôt•a mis·
toA' climium· então os referidos artigos.
§.

A
gou

11

tlisposi~ito

.

elo .art. 114 uiío estuv11 completa. JulCómmissiio que uo t•evés .tlu expt•essão " acção resci-
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soria", com mais propriedade dir-se-á "competente ac~ão",
que tanto pó de ser rcscisoria, como de reivindicação, ou
outra que a lei processual determinar, parecendo i.Jidispensavel que a acção possa ser intentada contra terceiros
adquirentes de má fé. - E se não estender a lei a facul·
dade dos credores constante do § unico do art. 111, a de
intentar acção contra terceiros, a simples alienação de
bens, frustrará os intuitos do legislador.
• §

O n. li do art. 139 foi modificado, substituindo-se as
palavras "de qúnJg,uer valor", pelas expressões- "de valor
superior a 1 :000$000".
O direito vigente dispõe, que a escriptlll·a publica, 011
é de substancia dos contmtos, ou só necessaria para sua
·prova; sendo da substancia dos contratos, nas doações,
que devem ser insinuadas, nos contratos de a:formi1ento de
bens ecclesiasticos, nos contratos esponsalicios, mts hypothecas, nos ue CJompra e venda de bens de raiz, cujo valor exceder de duzentos milréis; quando as partes convie·
ram exp:cessameute em fazer escriptura, ou se possa. presumir ter sido a sua vontade não valer o contracto sem
esel'iptum. ..:... "1'cixeira ele l~reitas- Cons. das Leis Civis".
A Commissiio offerecendo a emenda . visou, guardando embora a tradição do direito, que admitte contractos
constitutivos c translativos ele direitos reaes, sem a forma·
liclaile ele escriptura publicn até o valor de·. duzentos mil
réi~, elevar essa C[Unutia a 1:000$000, o .que se justifica,
não só para facilitar esses contractos cm., logares, onde
nilo seja accessivcl o notario publico, como .pela cir·
cumstancia de considerm· que esta somma representa a· de
200$000, em 15 de Setembro de 1855, clata cm que foi
estabeleci elo esse limite.
Pensa, emtanto, que ainda outra emij~da d6Ve merecer a approvaçiio do Senado : depois das palavras "pe-
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nhor agrícola", accrescental'·Se a "emphyteuse", de accordo com o direito vigente, que só exigia a escriptura
publica para os ·contractos de aforamento de bens ecelesiasticos.

I
Ao n. IV do art. 147, foi offerecida. emenda determinando que ao· envés de impedir seja testemunha, o ascendente ou collateral em 2° gráo, se diga: o ascendente e
descendente até 3° gráo.
Naturalmente por inadvertencia, como diz a nota do
Senador Ruy Barbosa, se omittiu "o descendente", "a
equivalencia de cuja situação, para este effeito, se não poderá negar" .
No projecto Ólovis Bevilaqua, a disposição correspondente a esta (art. 153) não soffria essa omissão. Mas
logo no projecto revisto (art. 163), se eliminou a palavra "descendente", subsistindo a lacuna dahi resultante nos dous projectos posteriores - "o da Commissão dos
vinte e um e o da Camara dos Deputados". Com a outra
parte da emenda, fica assim redigido o artigo :
"O interessado no objecto do litígio, bem como o as~
cendente e o descendente, ou collateral, até o 3° gr:í.o de
algnma das partes por consanguinidade, ou ·affindade".
O Codigo Civil Portuguez, guardando um methodo
digno de ser imitado, no art. 2. 510, dispõe : "São inhabeis
pa1·a serem testemunhas por incapacidade natUl'al : 1. 0 Os desassisados ; 2° - Os cégos e surdos, nas causas cujo
conhecimento depende destes sentidos ; 3° - Os menores
de 14 armas. E no nrt. 2.511: São inhabeis, por disposição
da lei : 1° - Os que têm interesse directo na cousa; 2° Os ascendentes, nas causas dos descendentes e vice-versa;
3°-O sogro ou a sogra, nns causas do genro ou da nora,
e vice-versa; 4°- O marido, nas da mulher e vi ce-versa;
5°- Os que por seu estado ou profissão; são obrigados a ·
segredo por negocias ·relativos ao mesmo estado ou profis·
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factos.

-

Ox expucialmentc iuhibidos ile testcmuuhal' em

Parugratollu unico. A di~tJusi~ilci dos us. :l, ~ e .\ não é
. 1\IJ(Jiicayl)] IÍS llliCStüus Clll I]UIJ SIJ tt·ulo UIJ vet•il'icar o nascimonto ou obito dos. J'illlos.
A Couuuissiiu, pois, estendeu a prohibi~iio até o 3°
gríw, proviileueia que eousidera garan~idora e de saluta·
res e.ffeitos, alterando do modo mais liberal a disposição
da lei vigente, IJUC prohibe sejam testcmuuhas, parentes
até o :l 0 gríw por Direito Cauouico que corresponde· ao
4° gríw do Direito Civil; e embora não guardussc o metbodo
do citado Codigo Civil Portuguez, abrangeu toda a materia
com cmcuda additiva que tambem apreseuLu, concebida nos
. seguintes termos:
~\rtigo depois du u. V do art. 147 :
Os usectidcutes c ilcsceudeute;; por cuusauguiuidade ou
uffiu idt1dc, poderão sor uilmittidos como testemuuhus em
<Jllcstões cm <Jile se trate de verificar o uuscimentu ou
o llito dos filhos.
A Ord., Jjiv. ao, tit. 5G, § 1°, diz:
"Podem, porém, o Pae ou a Mãe ser pergtuttados no
feito do filho ou filha, quando fôr a questão, sobro sua
odude, pul'<JUe tem mais razão de u saber, que outra nculnuua pessoa, pot·ém, não lho dh•ão a fé cumprida, mas
Heriíu cridos como pessoas suspeitas". Niiu havia, plll'tnnto,
u1otivu pum manter a disposi~ão, objecto da emenda additivn. IJilil euuHtiLuc llllllt cxccp~ãu pam cusu particular,.
quas.i sempre de diffieil prova o muitas vezes só possível
soccor1•endo-se nus uscendlluteH o descendentes.
§
No Capitulo IV - "Dos prazos da prescripção", foram
a<:ceitas emendas eujn .iustificaçi10 1parece dispensavel,
· (]estlwando-sc a que se refere ao prazo , ele cinco annos
para o direito ele propor .acçiio rescisoria da sentença .de

I
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ultima instancin, providencia ha muito reclamada como
garantia de propriedade e cstabilitlmle das dccisõ judieiarias.

§

I

AI-L. 182, § ·z,..:-nedi,ia-sc assim: «Em 15 dias, conta~los tla J;radi~ilo, a ac~ito do comprador contra o vcndcclor·, p:ll'a haver abatimento do prc~o da cousa movcl \'Cll·
cliâir com vicio rcdhibitorio ou para rcscidit• a ·venda c
rchavcr o pre~o pago, mais perdas c clamnos".
A disposi~ão do Projecto é obscura c confusa·. Fala cm
"a batimento do valor ajustallo", quando é de "pre~o" ,c
nií.o de "valor" ·que cm rigor jurídico na espccie se trata; c
qncr esse JlrC00 tenha si dó simplesmente "ujustnclo", ou já
esteja "pago", n direito do comprador não se deve altcrm; . .IÍJiíts, é exactamente quando o prc~o tiver sido pago,
qnc .o coinpruclor precisa mais da sua acção.
A ·emendlt torna clura c 'inilludivcl a intenr·iío do legislador.

§

I

At•L. 18:!, § 5", n. IV- lledi,ia-so assim:
"A ae~ão elo comprador contra o ventlcclor, contado
o prazo ela trac1i~iío, ptll'tt hnver abatimento elo prc~o da
cousn. immovcl vcnclicln. com vicio reclhibitorio, on purn.
rescimlir o contrato c rehavcr o prego pag,1, mais perda~
e clanmos".
As razões clestn emenda são as oue que se .l'eferem á
elo § 2•..

§

Art. ·182,. § 7"- AccL'CSIJC!lLe-se cstQ numero: .«A acção
do marido ou dos seus hordeit•ós, pat•n annullur netos da mulher
praticados sem o seu consentimento, ou sem o .supprimcnto
deste qunndo neccssario ~ (urt. 250) ..
A emend!Í suppre nlmt omissão elo project~,
Vol, V

6

'
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§
Art. 182,

~

!l", n. V- • Nn Idi ra a·,, sul,:;lilun-sc n pn-

la\'t•n ~• violeneia'' pula pu lavra ~-conc~fi.o".
Na luttJ•a IJ), diga-se "cl'l'll, i!Jíln, ~imnlac;ii.o 11\L :fJ'JJ.IIrlu".
A pl'i me it•u Li estas emcud11s hat'JnnrJisa n· tl ispositi vu
com a tcuhnica elo Pro,iccto, cn.io IJiv. J, 'l'it. P, xcc~Íttl III',
fnlla ·c1c uoac~iio c não de violcncia.
A segunda é um complemento ncccssario, pois n. dispositivo t•cfct·c-sc ao "erro" e "dolo" e deixa de p11rtu os
dons ontt•os dcl'citos ilus autos juriilicos, classificmlos no
alludido 'l'it. 1° elo Liv. 1.

A emeuda additivll ao art. 187 11, IV J•cprescuta uma
conquista cln Llircitu. O lmsmucuto de cnllatcl'aus até 2°
grÍio-rcpcllido pela scicucia tolll eludo ]ogur ÍL duguuut'iu;ão
dn: familin brusiloit•a; c o exemplo dos Codigos PoJ·tug-ucz, l<'J·auccz, Hcspanlwl c Snisso pal'iL outro~ niiu citar,
(urt. 100 .n. J) deve, como ucuntecc, ser sug-niilo pelo Coclig-o.
Civ.il Bt·asileiro.

Art. 22G- Depois das palavt•as mubom unJlo ou ILtlllllllavcl · aucrl'scuute-se entre pm·cuthusis "(art. 212 c scgnintes)".
...
Bstn. rei'm•eueia é· iudis[lCilSitYCl p;u·a cvitm• coutrnclie~iio com o que dispõe o nrt. 211, e tornar bem clm·o quu
os el'.l'uitos e i\'is reconhecidos pelo art. 22ü, uo casamento·
contrahido de bem fé não se estendem nos cuso's i!o art. 187
ns. 1 a 8.
§

Art. 2:37 - "Blimine-sc".
E' imüil o dispositivo. A matcl'ÍIL JÍI est{i J•cgnlucln,
em seu Jogar proprio, pelo nrt. !l 0 ·elo projecto·. Aliús a

J ''• ....

'
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repcti~iw,

nos t.:rmos em tjtte estíL feita, presta-se u ubscnri-

dul19s.
OombiiHllltlo o m·l;. 2fl4 ~ uuico com o art_. :317 rcsultn
nnH.!':npparent•J antiuo111ia. ·
.
Dispõe o art. :n7, que a mulher conservu u pro[Jl'Jeclade, a atlministra~iio, o gozo e a livre clisposi~üo dos bens
purnphol·nnes, ele._, o JtUI'Il/,;l'aplw unico du Ul'l. ~\H que,
.
cm ·l'nlta,. de e.xn1·essa d•,.:lam~ão quanto ao J•o:girnon dos bens
exlt·a-doLaos, pt•evaleee o tia t.:OIIItnllllhão, salvo nos ca:sos de scpat•uo;ão obrigaloriu, JH'evistos e mepeiumu.Jus neste Cüdigü.

·. "No regimcu tlotal, doutrina !Jnfayette, tal como Sl'
acha constituiclo pelo nosso' tlircito, dizem-se'' pnrnphernnes"
os bens tln mulher que niw são dotues e conservam-se incommuuicnvcis".
Isto posto, parece, fúru de controversiu que uão havendo expressa tleclara~iw na escriptnm mitenupcial, snrl(CIIl tlepois do cusmnc11'to, pela uaturcza iutrinsecn do regimen dotai, hc11H [llll'aphcrnncs tJUe são cxtm-clotaes, elos
•[llltcs a mulher couserva a propriedade, administração,
gozo c n·livrc disposiçiio pelo art. 317 e que ficam·:na.com,
munlião pelo nrt. 2U1, purngrapl•o uni.,n,
·E esse estado tlc suppusta coutrndic~Üo mais se acccntua, se. attemler-sc í1. cuimliJeraçãu que faz Lafayctte dos
bens Illlrnphct'lHlCs, isto é, ·bens LJUC a mulher possuin !lO
tempo llo ens1imento e niw foram cumprehencliclos no. dote
propriamente dito; c ui; beus que a mulher adquire na constancia do matrimo11Ío e por exc:epção de regra se.uiío comnmnicam.
" O regímen dotul não importa só ÍL absoluta incom·
lunniombiliclndc dos valores constitniclos cm dote, ensina
:lftnitenegro. (rogimcn clotal),. dít tambcm aos bens que 11
mulher possuir ou ucltJUirir depois, c que uão forem havidos coruo dotues, assim cmuo aos. elo marit1o, o caracter ele
proprios, independentemente de qunlt1uer estipuluçãó tt tul
I
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respeito ·(arts. 1.153 c 1.155) Cocligo Civil Portuguez, e
tanto o legislador suppoz ser a inexistencia ele. bens commuus a regra, nesta materia, que nem sequct• os mencionou
a proposito ela restituição".

O projecto, cmtanto, dispõe que é du. cssencia elo regi.
mcn dota! ·a indicação .especificada ·c estimação dos bons · .
que constituem o dote com expressa declaração de ficarem
su,icitos u. este regímen (lu·t. 284) ·; tornando exigível, clcdarução expressa nu escripturu elos bens que fazem objecto ..
elo t'lote, exige mais que em relação aos outros se"estipulc
tum bem ·o regímen qu~ elevem seguir.
Uma vez que não seja feita a declaração c especificação,
os bens cxtra-clotacs passam para a classe ele bens communs,
o que impot•ta dizer que o projecto cria clistincção entre
bens "extra"-clotacs c "paraphernacs".
Para evitar a possível cluvicla para os quo não attcn- ·
derem ·Ít innovnção opet·aclu, ·a C~minissão upt·eseuta ~~ seguinte emenda :
·.
·
·
Ao urt. 317 - Depois da palavra "paraphcrnucs"
nccrcsccutc-se, "meucionuclas nn. cscriptura unte-nupcial";
o mais como está. ·
§

Art. 322 ·n. II - Redija-se
null!wão
elo casamento".
•

"Pela nnllillude ou IUJ.-

Ha casmncntos nullos "ipso jure", c casamentos annullaveis. · Como o projecto em mais de um clispositivo
distingue as cluas hypothescs, é conveniente que tambcm o
fu~~~.
'
'
'

.

.

'

.

~

Já estava impressa a emenda ao art. 324, quan<:lo foi

..

.

publicado o uxcellentc artigo elo :notavcl 'jurisfit Dr. Este.
vam elo Almcicla, fazendo .iu~tos reparos ao }ll'OJCcto na
purte que se t•éfere ·ao divoi•cio amigavcl.
.

-
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De fneto o ·~etoqne estava feito e~tnheleeendo-sc a
distincf}ÍÍO entre divorcio mnigavel e juclieial, evitando-se a
conelusíío, aliás, decorrente dos termos em que se acham
redigidos os arts. 323 e 324.
A emenda é a seguinte :
Elimine-se o n. V, e aeerescente o art.: - Dnr-se-ÍL
desquite por mutuó consentimento elos con,juges, se forem
casnelos por mais de dons annos, manifestado perante o
Ju)z e devidamente homologado.
A Com missão. acolhe, como subsielio valioso, · as obser~~~~ões addnzidas pelo illustrado Dr. Estevam ele Almeiel1\
em relnçiio ao art.333, rednr.0iio Ruy Barbosa. Diz S.Ex.:
" . . • Resta agora nelles assignalar falhas niío somenos. Uma, temol-n no art. 331, que no el~squite amiga'i•el
mandn. observar o que· os eonjuges aceorclnrem sol>re a
posso dos filhos. Se esse arbítrio reeonhecielo aos paes é
de si repugnante, mai11 o será, nttendendo a que o nffecto
do11 paes, qunsi o podemos suppor esmorecido, pois que niio
teve o neeessario vigor para impeclir o rompimento, e prin·
cipnlmente nttendendo-se no que é, de ordinnrio, um divorcio amigavel, uma maseamda, em que um dos comparsas,
a mulher, guarda uma posir,iio ·de constrangimento, e en·
torpecidn ao fragor, ou .. ac0íío lentn dos antececlentes".
"]i:stado de S. Paulo'~, 7 ele. Agosto de 1912).
E continuando faz surgir a duvida se a dispositíío do nrt. 333 ,ó respeitante tmnhcm aos que se divorciam nini.'
gnvelmentc.
Ainda ele accorelo com o eminente professor ela Faculclncle de S. Paulo, pensa a Oommissiío que, uma vez accei ta
a redacção Ruy, é indispensavel accreseentar, depois da
pnla.vl'll "poderá"- as palavras "em qualqu~r ~aso"; em
YC?. ele "artigo anterfor~', dizer-se "nrtigos nnterioreR".
Ficn nsshn bem clara a disposição do Projecto ele nccor·
do com n intcnçiio _elos seus .redactores.
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§

•

Ar1;. 337 - A mncncln. limitn. até o 6° gríLO o parentesco rlos cnllntcl'iWS, pJ•ovirlcncin. fJliO niin exige J~undn

~

l

I

mentn.~iio.

ern. tempo rle ser revogada n disposi~ií.o que estende
uté o ]0° grÍio
o parentesco elos. collnter,iles ..
.
,JÍI.

§

i

Nos nrts. ;Jfi5 e :3!ifi .se encontra prevista n disposição
tlo nrt. :3fi7, qnc n. emenda maucln. snpprimir.

I'

§

ti .

r

Art. 300- O ar L. 0",

pnru~,;mpho

u nirlo cstnbelcco todos

OS OaSOR fllll fJUIJ f!OSSII· 11 ÍIICI\plleiriade, tltlVIJfldtJ !IRSÍIII 1110l'OCOI' n I'Oi'tJt•enein u

Commissfio ao nr•!..

qw• nlludr.m

;wo,

us urner1dns pr•opostas (HJIII

J'icundo p1·eenehidu mniR urna lacuna.

§

pUl'ili,;l'UPho unieo- « Sup(n•inm-se •.
Este dispositiYo é inteiramente ocioso. E' evitlento
que se· o Juiz tomou as "precauções exigidas por lei e'niío
descurou os interesses elo menor", niío incorre na respousahilirlarle n rpw o nrtigo o snbmette, por uiío tomnr essns
precauções e cuidados.
Pnreee antes n. portn. aberta IÍ irresponsabilidade, tornando illusorin n clisposioíío elo nrtigo.
API.. 12ll,

..

' '·

§

,. '.; '',\rt. 42!1 -- Bm vez de "hJYeutario c ,i.,;itlinçiio" clign-sO
i• mediante termo cspccificncio elos beus' e sNi'R"vnlores".
O fliíí'· Irlestn.
emcncln. é• c\;itar
um equivoco.
,'
...
Poderia' ''Jlnt'ccer, pormaúcccmlo n. rerlnct;iio rln pt•o.
jceto, qnc 11 cntln. nómcnufi.o rlo tntor se dev~Hsc proceder a
' ·,

'• i'

I '•
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ínvcnttwio c n.valín~iío elos bens elo menor, ~ohrecnrrc·
p;nndn n pntrimnuio deste com dcspcr.as dcsncce~snrias.
Se o invci1tnrio cstít n l'nzcr-sc, rjnnndo é nomeado o tu·
to1·, por rl!c l'Cgnlnr-sc·ÍI n rcsponsnbilidn.de dn tntella ; se
cst;í. feito, hnstn o termo, .que n el!e. se deve t•eferir.
§
Art. 435.
A emenda pro[Jostn pcln. Commissfio, cstabelcccnllo f[ue
os immovcis pertencentes nos nwnnrcs, sô podem ser ven·
tlillns qnn.nclo houver manifesta vnntn.gcm e sempre cm
hasta publica, J'nz desn.ppnrccer n. controvcrsin entre vcndlli
de ]Jcus <le orphnms e ele menores ..
Nas 'snns "Disscrtnr)ões c Polemicns" o illustrado Dr.
Peclro Lcssn, 1\finístro. elo Snpt·emo 'l't·ihunnl Fecleral, esCJ'evc um erudito trabalho sobre se "E' neeesRnrin a hasta
puhlicn pnra ·venda ele immoveís pertencentes n menores
snh n pnt.rio porlcr'', conelminclo com o seguinte:
" A regra em direito patrio, cm snmmn, é que, excepto
os r1uatro casos mencionados, cm todos os mniR é I icito nos
pn.cs vender os bens elo :filho sob o pntrio poder sem ne·
ccssiclnclc ele hasta publica, sômcutc com licença do ,Jni~,
Jicen~n dispensada nos quatro casos nlluc1iclos."
Essa cxhaustiva clissertnçií.o mostra, cmtnnto, que outros juristas têm fnncloclas chwiclas sobre n interpretnçiío
do texto· ela lei vigente.
A emencla, pois, exigindo a hasta publica para vencla

de bens innnoveis de menores dissipa todas essas duvidas
e gm•n.ntc o mnior prego, com o indispeust\Vel requisito da

pnblicirlaclc .
.•rendo .tlcfmpoplll:'~cido o ... dofrc· ele Orrilui llls", n · Com·
missiio sn hstitttín n rlcnominn çiio ela Secçíío VI, Cnpi·
tulo VI pela ele - "Bens ele Orphams".
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§

:Art. 511.
A Commissiío resolveu eliminar a 2' parte elo artigo,
que dispõe :
.
" Niío se deve,· entretanto, julgar a posse em J'avot•
daqucllc a quem cviclentmnentc· 11ão pertencer o clominio'·'.
PPns~ que assim pt•occdcndo obedeceu no el'itcrio elos nutores do pro,íccto, que ncccitnrnm n thcoJ•in ob.iccLivn de Ihcring,
J•cpcllindo n de Snvigny, sobro posse; o que se verifica da
leitura dos al'Ligos rcJ'crcntcs n esse instituto, como nos pnl'fJcet•es elo ex-Deputado J.uiz Domingues c de Clovis, pag. 32 do
1" volume, indo. além do Codigo Allcmão ..
Acceita, pois, a thcorin objectiva, n eliminnr,ão ela 2'
pm•te elo m-t. iill. se impnnha, porquanto no seu conceito
posse é n exterioriclnclc da prop1·icdaclc.
§

Arts. 534 I} segnintcs
(Da propriedade immovcl)
"A tradição c a transcripgão são os dons factos externos, ele que a lei faz em gemi, clepcnclcr a transmissão elo
clominio. Como cloutrina, Lafayctte, Direito clns Cousás,
"trnnseripçiio é o neto de publicidade ncecssal'ia para prevenir a fraucle que n m{t fé ele uns, protegida pela clan~
dcstinidaclc, pudera preparar cm prejuizo de outros .
.A ncccssidnclc ele um. sig-Jutl exterior pnrn manifestar
··
n trnnsmissiio elo elominlo". ·
Acceita JL noçiio exposta, nttenelcnclci-l'ic {Js obscrvn~õés
ele Ruy Barbosa em nota no citado art. 534: c o art. 7° do
Decr. 169 A ele Hl de .rnnciro elo 1890, fnmlamentaclns fi.
cam ris emcnclns, qu'c snhstitncm as palahns ".inscrip~iio
por trnuscripçiio".
·::.r
.. . ..
§
··:.:;;.~·

..

Aprcseutncla, como foi, n cmencln snppriminclo o nrtigo 74 n. III, pnrccc lop;ico que por egnncs fnndamentos.
soja eliminado o aJ•i;,. 5-12.
.

...

. •. .._
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§
Ao art, "652" foi npresentaclà a emencla - "elcpois.
eln palnvm - coneliçüo - as seguintes - "nelvento elo
termo ou causa SUJlerveniente",
E' 'facÜ ciomprcheneler. a utiliclaelc el'a emenda, que estabelece os outros casos em que pócle ser resolvielo o clominio, tcnelo como consequcncili_ o que elLqpiie o mesmo artigo, sem que hn,in mister se manter o art. 653, que parece
ele inconveuiencia manifesta.
Dr. facto, considerar. o possuidor, proprictnrio perfeito, se o elominio se resolver pelo advento elo termo on
cansa superveniente, e tornar snbsistentes as n.lienaçiics c
os onus reacs por cllcs llonstituielos é erem· situa~ito comn1odn c de vantagem para os contrntantes que .sejam obrigados n reverter os bens findo o. prnio de seus contrn.tos,
cléstacn.ndo-sc nquclles que geralmente são celebrados com
o Estaclo c que sempre se resolvem pelo aelvcnto elo termo.
Se . a emcnela supprcssiva não foss(} approvitela niw
havia quem deixasse de alienar os bens ou pelo menos
gt•twttl-os com onus reues,
§ .
As elnns emenclas of.ferecidns no nrt. 682 siío ele mnnifestlí convcniencia.
A .p.rimcira, que consto. ela suppressãu · tlrts pnlMTas
"os· demais até finn.l ", pelo exame elo urtigo RC jnstiJ'icn;
n segunda, quo se refere ao pn~·agrapho unico, exige urnn ligeit•n · explicacüo.
Dispõe o parngrnpho: "Os impostos qnc recnhcm sohrc.
os preclios trnrismittem-se nos nelquirentes".
No clominio ele nossa legisluçiio os immoveis niío podem ser nlieundos sem que fique provnclo por certidões dns ·
estnqões pu blicns que não elevem impostos.
O aclquiren'te pnra sun gilrnntin sli eonstitnirít um fls.
cal elo Thesom•o Publico, ele Í<Íl'mn que reeliA'idn como se
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nchn n cmencln, se o Tn.belliiío deixa ele cnmp1.•ir a obrign·
r;iío ele mcneionnr n qnitnçiio dos impostos, reclamará o
aclquircnte e se este não o fizer, cleixn.ndo do usar ele seu
clircito, soffrcrú. as consequencins, sem pre,iuizo do ernrio
publico. Umn vez, porém, que co.nste ela escripturn a qui..
tnçfi.o, a fé do Tabelliiío defenderá n propriedade do onus
que se nfio trnnsmittc.
Na llypothesc ela venda em ~praga, o fisco só eleve ter
direito sobre o .immovcl nté o limite do prc~o alcnn0ndo mn
l1nstn publica, evitánclo que o comprnrlor ndquirn. por
vrcço superior ao que lhe convem nrrcmntnr.
§
O nrt .. 764, estabelecendo n prcferencin em :l'twor elo
credor h~·pothecnrio e dn pignornticin, niio exceptuou n
divida proveniente dos snlnrios dos tJ•nbalhn.dnt•es ngt•icolnH, que elevem ser prccipnnmentc pagos pelo proclncto
dn cmlhcitn, pnrn. a qnnl tenham· concorrido com seu trnbnlho.
A cmencln sup]n·e cssn J:nltn, gn.mntindo o trnhn.lho elo
colono,
§

Ao art, 82'1, paragrapho u•- Dispõe que a licitação .nílo
pódo u!lJ•npassar o quinto dn nvnlinoiio. Nüo pm\wo' que so
deve mnn ter esse limite nn licilnçiio, sondo no contrnrio legitimo que gozorn de plena li)lrcdade os licitantes.
§
Art. 1.081 - "Elimine-se".
"
E • perigosa. n. 1lou1:rinn. elo prosumit• o contritto concluido,
qnnuclo ns pnrtos nccorclnm uos nontos esscnêines, cmborJL
lutjn. desnccnrdo nos sccmH1arios, ficunclo est~s pnrn set•em
regulados pela Juiz.
..

-· '
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Jsso porlel'in. rln.r logm· n infinitos abnsos, c cnnso.
·fJlwncins ns mn.is n.bsurdns.
§

Art. J.. OS:l - ".Blimine-se n segnndn. parte elo nu·
me1•o I desse artigo".
O dispositivo qnn se manda eliminnt• "em1sidem JWC·
sente a pessoa que contrn.tn. por meio do telephnne".
A Commissiío nií.o comprchende o que com isso so ulcan!;a, nem mesmo o rJne se pretende dir.er.
§

Art. 1.107 - Substituam-se as palavras no "valor ajus·tnrlo" pela pnlnvrus "do preço". . .
E' rlo preço c ni'ío do "valor" que eom mnis exnetirliío
;inridien. n.qni se trnta. E dizendo-se "ajustado" pútlc pa.
ruem· rtnc liiio se comprchendc o caso de jÍt estar pngo.
A emenda, dizllmlo simplesmente "elo prer,o" remove
j;orhls ns dnvidns,
§

Art. 1.110 - Em vez de "o nssnmio'', digtt·se " o niío
n.ssmnm ".
Oorri.ic-so nssim um equivoco do projecto, pois seria
nbRnrrlo o dispositivo Rem n intromissiío dn negutivn.

.

§

Arts. 1.112 c 1.113 - Suhstitunm·se pelo Reguinte :
" Se n. eousn cvictn. tive!' soJ:J:rirlo clcteriornçíío, res. pomlerÍl liot• estn no evictor o nliennnte ou o cvicto que
lhe honver dnclo cnnsn, ou um c outro pcln. pnrte que lhe
nelln couber".
]~' clnro fJIW se ·n conRn cvictn se deteriorou, o cnusndor devo J'CHpondm· pelo J'nctn, tlil•ectnmeuto, nu llviutor. O
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artigo \Substitutivo estabelece claramente essa responsabilidade, evitando os circumloquios c as obscuridades dos
que se substituem.
Com effeito, não se percebe bem o que dizem os dons
artigos do projecto.
. Dispõe o primeiro delles, o. art. 1.112: "Subsiste para ·
o alienante "esta obrigação'' ainda que 11 cousri alienadn
esteja deteriorada., "exrJepto havendo dolo do 'adquirente".
A obrigação a· que logicamente, vindo após o artigo
1.111, o nrt. 1.112 se refere, é a que, como equivalente do
direito que ahi se reconheceu ao cvicto, tem o alienante
de restituir a esse o preço integral recebido, e indcmnisarlhc fructos, despeza;; de contrato, pre.iuizos de evicção e
custas.
Substituindo, pois, o demonstrativo "esta" peln irléa
respectiva, o que o artigo declara é que subsiste para o
alienante a obrigação de fazer cssi\S restituições c indcmnisações, ainda. que a cousa cvicta se tenha clctcrioraclo,
"excepto havendo dolo do adquirente". Mas. dolo cm
que c como? Em adquirir a cousa? . Em deteriorai-a?
A redacção presta-se a ambas as hypothescs, c quer se
tt·atc de uma, quer da outra, a excepção é incomprehcnsivel. Qual é o "dolo" do adquirente, de natureza a eximir
o alienante da obrigaçiio de restituir-lhe o preço da cousa
cvicta, uma vn7. realizadas as condições exigidas pelo ·ar·
tigo 1.110 pilra dat• ao adquirente ·dh•eito ú repeti~iín
rlaquelle prc~o,· isto li, "se clle niio foi informado do l'isco
· da cvic~iio, ou se informado o niio assumiu?"
Porque ha de aproveitar ao alienante, para cxcnsal-o
ela referida obrigação, o facto de ter o adquirente dolosamente deteriorado a consn ? De que fórma se daria esse
dolo ?
·
Ao passo que surgem todas estas duvidtÍs ex~usadas
n proposito das obrigações entre nlienlintcs e ndqi1irontés,
o artigo eSCJUCCe inteiramente o evietor, que ó o pt•incipnl
lesnrlo pch deteriorar, ii o. ·
·~· .
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0"nrt. 1.113 tnmbcm não eliz sobre este num palavra
não lhe reconhece elireito algum, di~pondo sómentc que, s~
o adquirente tiver auferido vantagem. das deteriorações, e
não tiver .sido condemnaelo a in~emnisal-as, o valor das
vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de
dar o alienante" ..
E' singular essa disposição .
"B" vende a "C" o predio ele "A"; "0" deteriora-o '
aufere vantagens das deteriorações, e não ê condemnado a
indenmisal-as. O Projecto não declara ·ele quem o cvictor
"A" eleve haver essa indemn'isação. Entretanto, beneficitt .
o alienante com o valor elas vantagens que o· adquirente
haja 'auferido elas deteriorações, mandando dcduzil-o ela
restituição que aquelle deve a este fazer. Por que motivo?
Qutil a razão jurídica desse beneficio 1
· Niío pítra, porém, ahi a série de omissões. O Projecto
passa cm completo silencio a hypothesc de terem sido as
deteriorações causadas pelo alienante, ereanclo para este
a situação excepcionalissimtt ele não ser obrigado a inelemnisação alguma pelo facto ·proprio e poder tirar partido
elo facto alheio, ao tratar-se du, deterioração da eoustt
cvicta .
.O substitutivo firma a doutrina verdadeira na espccie, com a maidma precisão; removendo todas ns questões
que o . texto substituido susdtava, e reparando-lh~ us
oJilissõcs .
.

§
Arts. 1.114 c 1.115 - Substituam-se pelo seguinte :
" As bcmfeitorins nccessnrias c as nteis serão inclem·
nisndas-pe!o cvictol' UO u!iennute, OU ao cvicto, flUO as !!OU·
ver executado".
A doutrina ·elos dous p1•eceitos substituiclos tmnbem
é injustu c confusu. O principio jtll'iclico é que as bomfci- ·
torias lJCcessarius 'e utcis .elevem ser· sempre inclemnisaclus
·pelo cvictor. A quem! Forçosa1nente ao seu autor. E' o
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que o projecto entretanto JJÜo diz, quumlo o poclia ter feito
1ium texto. clut·o o simples como o tia cmendu..
Como estÍL d.isposto JJos clous artigos, não se díL exprossmneutu ao ovictor u obrigação refericla, o estnbele'
cc~n-se duns regras absurdas : - pela primeira, impõe-se
úo alienante indenmism· 110 uvieto as bemfeitorias de autoria deste ; pehL segunda, impõe-se ao evicto. inclemnisar as
de autoria do alienante,
E' verdade que em ambos os dispositivos se falla cm
abono das bmnfeitorias. Niiu se diz, porém, ell:prcssl\mente
quem faz e como se faz esse abono.
Niio se fixam o~rigações ]iositivas smJiio pura o alicllllntc o pat•a o udqmrente, de modo que o tal "abono" se
afigura uum cousa facultativa ...·
§
Antes elo urt. 1.116 inclua-se este artigo C<clditivo :
" Se a cousa evictu tiver o seu valor consicleravelmeute
nugmentadu, cm consequouciú de bmnfeitorias introdn~i~
ilas pelo cvicto ou pelo aÜeuautc, c não oouviet• ao cvicto1;
indemnisar ~~ im}lortatJCÍIL desse accrescimo, a evic~ão .se
t•esolvcríL recoben<lo . o evictor do alientmte, se este so
achava de boa fé, o vulor da cousa antes dás bemfeitorias.
o se ele mÍL fé,. o dobro desse valot•".
O Projecto niio cogitou da hypothese ·impot·tantissinüL
aqui rcgnlnda. Era inclispensavel preencher n. laeuna, c a
CommisHão fel-o inspimudo,so no Codigo Civil Frauooz,
cujo rigor, lliL hypothosQ dn mÍL fti do alie!luuto, por purecer CXJLget·ado, ella attenuou ..

.,

§

·• '

At·t. 1.135 n. III- Redija-se assim:
mnprogados publicos fcdcrues, cstacloaes ou
tuunicipacs, mn relação aos bens que estiverem. sob sua
.'
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aclministl'n<;ito,. directa ou imlit·cctn; hcm assiin aos .Juizes,
n'rhitl'ILlloi~es nu peritos, que de CJLU11<tncr motlo possam
iufluir 110 acto ou no preuo ela venda.
Esta eniemln tem por fim cvitu1• o equivoco !L que se
presta a reclac~iío da primeira parte do Llispnsitivo ; o prono me "cujo", referi nela-se grammaticalmcutc n "estabcl ccimentos", iicaritt o empregado publico fulminado de intct•clic'}iío mais lata elo que cstÍL nos intuitos do legislador
prescrever.

§
Art. 1.138 - Substitua-se assim :
" Se na venda ele um immovel se estipular o preço
por medida ele extensão, ou ·se determinar a respectiva
are a, e esta não corresponilct· cm qualquer elos· casos íts cl i·
mensõcs eludas, o comprador tcrí1 o direito ele exigir n
complemento ela arou, e não sendo isso possível, o ele reclamar a rescisão elo contrato ou o abatimento proporcio·
nal do p1·e<;o. Nilo lhe mtberii, porém, esse direito, se o .im·
mnvel J'ôr vendido como cousa certa c discriminada, tendo
sido apenas enunciativa n referencia ÍJs dimensões.
Parag1•apho unico. Presume-se que essa referencia J'ni
simplesmente enunciativa, quando a diffcrengn encontrach
11ilo exceder de 1/20 ela extensão total declarada".
Esta é n cloutrimt ligeiramente alterMla do Cocligo
Uivil l•'mncez, em que o projecto so inspirou, ·mas rccli·

gimln-a do modo in<.•nmplnto, o r.stn.holeeendo-lhe nmn rr.lnção inconveniente com outro capitulo ele materin inteira·
mente estranha.
O substituth'o pt•oposto torna o preceito claro o insophismn v e! .

§
Art. 1.'1.78- Ontle se diz "dissolvido o n11:trimonio",
'clign-se "dissolvida a soeicclacle coiljugal".
Esta omencltt dispensa ~ustificaçiío.
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§
At't. 1.1D8.
A Ord. IJiV. 4°, nrt. D0 , dispõe I!UC se a cousa arrcn.
dada fôt' geralmente, ou cspccialmcntc, hypothecnda ao
1nunprimcnto ela locação, o adquirente fica obrigado a ·respeitai-a no caso ·de alicna~ão. Tcixcim 'de Freitas, cm nota
no nrt. G5G da Cons. elas Leis Civis,. declara que "pela novissima lei hypothecaria essa hypotheca cm garantia rlo
m•t•emlamcnto jÍI não póde· ser geral; scmlo especial, deve
se ctlmprir o disposto no nrt. 4° da citada lei,· que exige
que a lrypotheca seja por quantia deterrninnela.
Para aproveitar, portanto, .o disposto na Ord. Li v. 4°
l'it. 9' sobt'e a hypotheca do immovcl a.rr 0nclado ao cum.
rn·imcuto do .contrato, cumpre declarar na escripturn n
quantia, pela qual ·fica hypothecado, quantia representativa do prejuizo do arrendatnrio no caso de não. ser ·t'espeitado o arrendamento por motivo ela venda do immovel":
Revogailus ns leis n. 1. 237 de 24 de Setembro ele 1864
•.1 3.272 de ii de Outubro de 1885, pelo Dccr. n. 169 A de
l.!l de .Janeiro ele 1890, n situa~ão -continuou a Ú1esma,
maittenclo-se lt .pratica· ele sujeitar o· immovel ao contrato,
rlundo-se um valor a essa garantia, ".ex-vi" elos arts. 1°
r. 2° § 8° elo citado Decr. n. 169.
A garantia elo '!ocatnrio, no cas~ ele aÚena~üo, f:;tz-sa
imlispeusavel )nanter, ao mesmo tempo· que é tambem necessurio fornecer ao aelquirente meio de descoln.·ir so sobro
a cousn a adquirir p!!Sn ou niio o onus ele um contrato.·
.A Conun.issilo, apt•csentando o substitutivo ao nrtigo
. 1.198, sati~fcz o fim collimadu.
·
§

At•1;. l. 221 - Reelija-se assim·:
;: A Jocn~üo· de sct•vi~os, cmbol'u 1-r.•nhn pm• nnnsn. o pn!;amcnlo <lc divida do Jocudot•, ou se dcsLine ú m.:cc,t)~•iío do obrff
determinada, não se tloderú conYQ!lcionm• pot· mais do _quatro
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annos, t·eduzindo-se a esse Lermo, quando o exceder, o !H'azo
ajustado,.
Com esta emenda fnmle-se neste urtigo a materia do
nrt. l. 22:.!, que o completa, niio havendo motivo pam faZtll' dclla uma Ji~posi ~ii o isolada.
§

Art. 1. 223 - Supprima-se.
Esta emencht prende-se á anterior.

.

§

A!'L. 1.228, ns. III c YJI-Fundr.m-so cm um'só estes

•

dons dispositivos r1nc se completam, 1•cdigindo assim :
•
" Exigir o locatario servi~os contrarias Íts leis ou aos
bons costumes, superiores íts for~!ls do locador, ou não
comprclwndidos no contrato".
A emeudn dispensa justificação-.
§

Art .. L231u. JT- Em vez de- "c"- diga-se "ou".
A conven icncia du emenda ú intuitiva.
·
§

Al't.. 1.2a1....:.... A•.<~.•.l'"s•.mul:u-N•J .rl~Jpois :
Art. - Na loca!:iio agricolu, o locutario é obrigado a
Llnr uu lucuilut• uttestndu· de que o contracto estÍt findo;
c, no caso ele recusa, o Juiz, n quem competir, cleverít expeclil-o, multaudo o recusante .em 100*000 n 200*000 a favor do locador:
·Esta· 1Í1esuut obt·iga~ão continua a cargo elo locntario,
se cllc, ~cm justa cnusn,cliHpcnsnt· os servic!OS elo locador,
·ou se este, por motivo justificnclo, clér por fiuclo o contrato.
'J~odavia,· se e1n qualquer dessas hypotheses o ·locador
estiver cm clebito, cstn circums.taucia Óonstarít elo uttes·
~:v

7

tndo, licnndo o twvo locnturio' respuusavcl pelo devido. pà-

gamento.
As g-arantias estabelecitlas ]'lll'lt lucatlor e loeatario,
cunstuutcs da eutetHla additil·n, suprn trnuscripta, se ;iustilicatll pela sintples leitura.
Em rcla~ão nos tralmlhailut·es agricolas, as metlidns .
propostas tm•ito de certo snlutares eJ:J:citos, evitando qnt• sej;un rr.til·ados ele nma pat•n ontl'lls colonias on propriedades
cont u pre,iuizo' pum o locador; ohl'iga a e~pecli~iiu do nttr:stmlo tle haver tet'LIIitmdu o contl'ltto, ou de ser o tmlmllw<lot• dispensado dos sel'l'i~os J>fll' ;justa c:tusn c, fiuahllúnLc,
]lntw com multa u locatario, uo caso tle lleixnt• de expedir o
attostadu.
No caso de tl·uustuissão tamuem era mister gat•autias
idcuticus, o <[UtJ faz a emeuda additiva seguinte :
•
Depois do urt. l. 2as, accrnscentc-stl :
.Art. -A trausmíssito do predio agricola, onde n loca~nu

tlu Ht.n.·vj•;o:-: He opct•u, uão huporta rescisão. dó cuutrato,

suil•o ao lucadot• a op~ãu para continuai-o co111 u adtjuireute da pt•opricdade ou com o locntario auteriur,
§

Art. l. 2-11, 2" pnrtc - Hulli;ia,se· u~sim :
" Salvo accordo especial, prcsullte-sc verificado o que
jt't tivm· pa~o".
Seria ilhsnrclo o que se pôde nonclnir tln tcxk• snhstitnido, isto ó, ilat· pot• vcrificatlo " qne stJ. pagml [lllt'
liwcli•;iics provisorius, sujeitas a se rectificarem por mctli·
iio final.
·
Daria lo~;m· a Ílnmeusas cuutt•uvet·sias,

..

§

Art. 1. 2-17 -. Redija-se assim :
"O tlouo da oht•a que, fí•ra dos casos cstatu!tlus nus
!Is, UI,' TV r; V iln 111•1:, 1,231, rc~cimlir o úuutructo, npcznt•
de come0adu sua cxecnçiio, inclemuisará o empreiteiro, uiio
•,

,.

sú das desper.as e tio trabalho feitos, cu1110 dos lucros que
li•Hleria ter se coJJeluisse a obra".
. Bsta cmmlua accr•escentaJJdo ao texto do Projecto rL rcJ'ercrrcia un m·t. 1.2!31, era inclispensavel. Nii.o se eomprr!- ·
heJJtleriu, em qrralqner dos casos referidos a indeuurisa~iio
de lucros por: ohi'IL 11iín exccnta<la.
§

Art. 1.265 - Dig-a-se uu final "rctrihui~iio pela
g'lllll'da do deposito", elll ver. de "retribui~iio pelo depusiLu.
Dispensa justificu~ii.o IL emenda.
§

.Art. 1.:!8:3 - Blim iuem-se as palu vrus "011 foi ufl'croeitlo, Jllcuiautc publicidade".
A Commissiíu ;julg-a impl'flticnl'el, e perig-usu se posstvcl, essa J'út·ma de constituir-se mau dato ..

. Art. U25, us. V o VI.
Não podem ser procuradores ,iud iciacs· os asceudeutcs,
dcsccntlentes c irmãos do Juiz da caustt (art. 1.:!25, 11. V).
A emenda exteude a rprohibigiio até o ::!" gl'Íto dos consarrgniJJens e 2" gríw inclusive elos affins .
.As relnuões de pat•eutesco fazem prcsunrir. Ullllt iucompntihilidtltlc entre o .Juiz, o procurador jmlicial, que aliíts
o Pt•u,iccto ,ÍÍL rceouhceia e que 11 Cuuunissiio opina uãu
sc,in limitada aos uscencleutes c clesceudeutes c irmãos, attirrgimlu aos co11sauguiueos até u.3" gríw inclusive, c affiua
até 2° inclusive.
'§
Art. 1.433 - Em vez de "l·uuwttc uu segurado", diga-se "eutt·ega uo segurudo".
E' a trudiçiio e uão a .remessa qLw conclue u coutructo•

•
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§
Art. 1.435 - Em vez de "no que não fôt· coutrario
ás clisposicões desta secção", diga-se:· "que não contl'uriarcm ilisposi~ões legues".
Não é só o Cocligo Civil que regula a mu.tcria. Além
do Codigo Commerciul, ha leis cspeciues a respeito, que
só fiçaruo revogadas no (JUe fôr contrario ao aqui disposto.

§
1\rt. 1. 442 :..... Su hstitnnm-se as palavras "cujos estatutos tenham tabellu", por estas : "que tenha tabellu.

de premios",
Não são em regra os estatutos das companhias C!UC
contêm as suas tabellas de premios.

§
Art. 1.444 :.._ Substitua-se pelo seguinte :
"Se o. segnraclo omittir, alterar ou figurar circumstancias, l!UC pocleriam ter influiclo pa1·a a rejeição da pi·opostlt, ou para a estipulação de maior taxa ele premio, perderÍL no primeiro caso o direito ao seguro e ao premio
pago, C no segunclo, incle·IUnisarÍL Cnl elo bro, consentindo O
segLU'tHlor, o valor iln premio que teria sido cobrado se
as Llcclaraoões fossem exactas".
Além de obscura a· t•edacoiío elo textq substituído, o
dispositivo contém lacuna.
Quando o vicio elas declarações só tiver influiclo na
cstipulu~iio tlo premio, eleve ser licito -íts partes ·tuunter ci
eontrnto, pngnndo o culpado 1L pena cln sua incxactülão •
.A não dizer isto, fictt o segurador, findo o contracto,
dúrnute o qual correu riscos superiores aos <[UO o premio
Jlllg'O segUrU\'!1 1 Relll ~~~~ÍtO C0lltl'l1 O segurado ele' lllÍL fé~
.
. ~\.s expressões: "consentincló -ó segurador",· têm por
fim gtu•nutil·- o direito que 11 este eleve assistir, de, em' tacs .

•

.

"

'.'::

'····
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cn..qos, impugnar n. vnlidade do contracto feit~ sob o. infln·
encia de declarações viciosas .
. §

Art. 1.471 - Substitua-se. assim :
"0 seguro sobre a vida tem por objecto garantir, me.
'diante o p1•emio annunl que se ·ajustar, o pagamento de
~.erta somma a determinada ou determinadas pessoas, por
morte do segurado, podendo estipular-se igualmente o pn·
gamento dessa somma no prC~prio segnrado ou terceiro, so
ar1uelle sobreviver ao prazo do sen contracto.
Quando a liquidn~iio só deva operar-se por morte,
p1xle ll.iustur·Mé o preiuio por prazo limitnclo ou por .tod<l
a vida do segurado, sendo licito Íts ·partes contrnctnntes,
dnrante n vigencia do contracto, substituírem, de comm11m
rtecorclo, um plano por outro, feita a indemnisnçiío de premios que a substituição exigir".
O texto do projecto não comprehendc todos os planos
desses seguros, e alinde de modo vago c incompleto ú. stib·
stitniçiío de planos. A emenda estabeleceu com precisito e
clnmza a uontl'ina sobre a mntcria.
§

Art. 1.473 - Substitua-se pelo seguinte· :
".Se o ·segtlro nüo tiver por consa rleclnrada n gnr_!ln·
tht Lle alguma obrigação, é licito ao segurado, em qual··
qncr tempo, substituir o seu beneficiaria, sem embnrgu 1ltl
quaesquer disposições cm contrario elos estatutos da com·
pa11hia, c sendo a npolice emittida Íl ordem, instituir o
bcneficiario a~é por neto ele ultima vontade. Em faltn 1lo
cleclaraçiío neste cnso, o seguro serít pago aos herdcirns
elo beneficiado, sem embargo ele qnaesque1• (Usposicões em
contrat·io elos estatutos ela 1•efericla companhiit ou nsso-

cinr.iío"
.
•

A emenda substitntiva torna perfeitamente clarfl o
lll'eeeito que o pro,iecto pre~nclcn estabelecer, cor1•igc don·
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1.rinn., niío .l'nzcmlo tloron<ler tln Regtnn.rlor o rliroito rlo se·
gm·n.do tlc snbstitnir n. toelfl tempo sen lmnc.l'ieirll'io, e
pJ•ovt. IÍ. lnntma •ln pt~njret:o qnnt~t.o iís ttpnlir•ns í~ nrtlr.ni,
§

Art. J .474 - Hcdi,ia-sc nssim
"Niío se p(>Clr iwítij:nir heuorieilll'io 11 JliiSRnn CJilO Côr
ltJgalmcnt:o inhihieln elo t•rr:nhor rlflnoiío rlo sogm·ndfl".
.Além ele qne a t•r.dncH;ÍÍfl rln t:ext:n tlo l't•o,jrrd:o om oh·
sntll'll, n nmotHln ol'l'ot'rH•i•ln no lll't:igo n.ntor.ndnntc olwig11
n. nst:a.

11

§

Art. l.47i'í -. Snpprimn-se :
Bssc disposit:ivo vit·ia rlcstt•uit.· os or..fcll:os jlll'idicos eÍn
lihurtlnde ''"II<H•ditln nn seg'lll'lllio 1111 t>Ht:•nlhn rln Sl!ll lui!W·
ficinrio.
A tlnt• nos hrwtlcit·ns tlo sogmn.r.lo nct;ií.n nl)ntt•n. o lwne·
ficinrio qnc lhes pre;inclieon n.s legitimas, J'rit'll lngico rh11•
tnm hem sempre. 11 todos os het•rlnit•ns !HJecssnr.ins, neH;iío
cnntrn. nqnelles qno hn,jnm sitln l'aVIl!'~'tdtlns mn qtuwsep111r
llrg'<Wins pelo "do cu;ins'' .
.Ali;Ís, se o Sl 1Hido llliUif:Í\'Ct" n. Slle!JCS!'ifin lWt!t!Sf.illl'ill,
por meio das ""llii<JÕ~"' e inllcpcndcntn desse tlisprisit·.ivn,
o hcncl'icinl'in ll\111 :t'tit· hortll~iro l'ict1l'Ít sn;ieit:n 11 tmnl\n·iv
1

ll ÍIÚ]lOl'tllll(IÍI\ l'Oi!ühÍdil.

Arts. ]. 4711 o l. 477 - Sllp]lrhunll!-se.
Nilo se eomprehonrle n inten~ii o rlo primeiro closscs
dispositivos, permittin<ln nfl segm;nrlfl restringir, mns lho
)ll'flhihinelo nngmnntm·, o nmnot•o rle snnorssorns; "qnnnrlo
n importnncin rln sngm·o tivct• ile snt· ]1111-\'11 n tlivorsns h~'l'·
Ueil'OS, OU rl.iYtWSI\S e.spocies I~C S\lCilCSS<li'CS";

..

.:\.rt. 1.512 · tigo 1. 518,

§
Invertn-se 11 sn11 r.nllor.nl)iín r.om o Rl'·
.,
. - .?'.W.

.··i
'c

:•

1.·

•
•

tos
O que se clispõe no nrt. 1.513 tÍ continnn~iio d~t mn·
tfJrin. clo nrt. ] . Gll.
J~ssn nltern\;iio, portanto, impõe-se pm•a. n bon -orclcm
]egislntivn.,

§
Arts. 1..563 c l.i:íllG - A cJmcnrln no nrt; 7fi-b llhrign
n estahclcmn· n. cxccpeJií.o, que se eont.ém lU\ qne se offe.
l'CCC e IL 110\'1\ l'fltlUelC.ÍIO llll 111'1:. l.fj66,
'
I
Vi ele emcnrln no n.rt.. 7fl·l. ·
' I

' §

A rt. l. ii75 - Pnrn. rs1:r nrtiJ:(o trnnsportoJHC o flispo.
sitivo elo nrt. l.ri82.
O n.rt. 1. ii7ii ficm•IÍ, snpprimielo, portn.nto, 1111. parte
eoJwnrncntc no mm~to, é rr.clnnr1n.1H,in csensntln, por cstnJ• 11
mntm·in sntisl'netm·inmentc trn.tnrln no m·t. 1 ,!i82, Nn pnrto
rel'crcnte no nnscntc, o dispositivo niio p{1clc SCl' conscl'Yn·
do. Com crl'eito, niío pnreec elll'inl que ncllc se con1:cmpln
n sneccssiío provisorin. No livro 4° trntn-sc pnrticuhnmentc fln snccessiío <lo mm·t:o e niio do. elo nnsentc, JlOsto rtne
n. snc,eessiío clcsto se l'nncl~ r.m prr.snmpr,ii.o ele J:nllordmr.nto, ~rns, mosmo po1~qno r.·m mn caso sr. t.l•ntn rle nmn Jll'ü·
smnpr;iio o em ont!'o ele nhi1:o vm·il'ie~ulo, us !llêilirlnR ]c.
gtws .~iin CÍ!\'CJ'MS, conforme n inciclencin dessns hypotho·
ses, clmule 1•e;;nltn qnc ~ collocn~iio rln snccessiio JH'ovisol'ÍII ncsto livro, snjcitlmtlo-n. nos mesmos pt•r.ccitos ftl10 regem n snrr.rssilo "clcl'initivn", impol'tn ineongrneu.,in com
, o rlispositivo cln pm·tr. rlo "Pro;jr.ctn" que se oécnpn -".Dos nnscntos",
Dr.selc jÍI pocler-sc-in nssignn.lnr n que R1ll'giria rlll eotejo clos nrts. 482 c l. !i82.. Aqucllc clir. :
"Depois rle mnpossnclos elos hcns, os snccessnms ]11'0·
l'isoJ•ins :l'icn1•iio J'cprr.scntnnrln o nnscnt.o".
O nJ•t, l.fi82 nssim sc1 mqwime:
"Ahel'l.a 11 ;mecossão, 'o rlominio ç posso rla heJ•ança
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transmittem-se "desde logo" nos herdeiros legítimos o testnmentnrios".
Em um caso, a transmissão se opera "ex vi legis",
immcdintnmcnte; na hypothese da successiio do ausente,
fica dependendo da formalidade da pos;;e.
Demais (c assim ficaríL .registrada tuna outra diffcl'cn~•a), poder-se-1m dizer que os herdeiros do morto ficum"n'o
rcpi·escntando, colilO se diz dos herdeiros do ausente ?
Na sncecssiio "causa mortis", direitos e obrigacõcs se
t.1•ansmittem nos herdchos c tornmu-sc-lhes "pessoacs''.
Salvo caso ele renuncia, assumem como proprias as obrign•:ões elo morto, aiuclu que sua rcsponsabiliclacle niw se estenda além das foJ•çns ela bcJ•ança.
Por estas razões c mais porque o Projecto do Codigo se
oecupn, em parte 'especial, de regular a cspecie relativa a
essa imccessiío, ·cnteclcmos que ella eleve ser retirada do livro 4°, sanados assim os inconvenientes de uma injustificada ·confusão.

§
A1•ts. 1. 577 c 1. 578 .
A suppressiio clcstcs ai•tigos encontra sua justificação
na circumstnncia ele· conterem n mesmn ma teria tratada
convenientemente 110 art. 1. 582. E' umn clupl_icata clcsnccessnria.

§
.Art. Ui79.
A primeira parte <.lo u·t. 1. 57!! é egualmente i·cdnnclnnt.c. A materin cstii prevista no art. 1.582~
A segunda parte eleve scJ• conservada: por· conter tlis- ·
positivo t·elevnntc, que jít se ncha consagrado na lei de 31
de Dezembro ele 1. 907.

§
Mt. 1.586,
· A Commissilo entenclen que c1epois ela pnlavra- gratuita- <levin ncci·esceJltm· ns s~gnintcs: "pmn c simplc~''.
'

'

'"

I
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A razão da addcnda é que n cessão niudn, mesmo
gratuita, póde envolver um neto de clisposiçiw, que sempre presuppõc o de aeccitação. Assim, se o herdeil~o cc·
der gratuitnmcntc seu quinhiio, mas inclicando "quotns
deseguncs" aos cohcrdciros, ou fazendo ncompnnhnr a
dita. ccssiio de clausulas ou concliçõcs, não se poderíL eles·
~onhccer que elle praticou um neto de domínio, rtne prcsnppõe a acceitnção .
. Quando n cessão é gratuita, sem desegunldade de quotas, confunde-se com a renuncia da hcrauoa, sendo cm um
c outro caso ideutico o effeito, que é o de accrcscer, "ex
vi leg:s", o quinhão cedido ao acervo dividendo. E por
ser icleutieo o c·ffeito ao da remmcia, é que o projecto
erJuipara a tlessão .íL renuncia. l\Ias, uiio bnstn: rtun aqnella
seja gratuita, é necessnrio que não envolva outra rtualrplCr
cousa IJUe indique disposição. Essn é n rnziio cl1t emenda..
palavras fiunes do "artigo cstnhclcecm clnrnmente
IJUe a avaliaçfio elos bens, no processo do inwntnrio, clíL a
medida ela responsabilidade elos herdeiros.
Ora, é sabido que . os credores não têm intervenção
alguma no processo ele inventario. Os avaliadores são da.·
dos· éxclusivamente pelos herqeiros, interessados todos em
que a avn!inçãq seja extremamente bnixa, conseguindo
com esse expediente reduzir ou qnnsi amnlllar as J."espon·
sabiliclnde elo espolio. Dar COillO prova elo valor cln he·
l'nngn n avaliação feita ÍL revelia elos credores. equivale a
'sujcitnl-os ao arbítrio dos clevedores, que poclcrão burlar
por completo seus Llireitos.
Esta emenda não teria razão ele ser, se porventura
se permittisse a intervenção Llos credores no processo ela
avaliação; mas, niio só isso niio se fez, como ao cont1•nrio,
se p1•ohibiú essa intervenção, quando no m•t. ] . 77D ficou
rlito que os louvados sejam nomeados exclusivamente pe·
los herdeiros.
A. Commissiio entcncle IJllO o dispositivo !lo nrt. l. 591
s~l'ÍI nmn J'ont:c intnlemvcl a,J fl'fllHlcs, se niio se lhe a.inn·

As
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tnr qnn.lqnor ]ll~oviclencin que snlvngunrcle interesses l'~~
peitnvejs e rtnc pocleJ•fio ser pol' completo snc~·i.f:icndos,
Essn providenein. consta cln. omcnclno So os eJ~iltlnrr.s
nppl'OYIII'e]n n nvnlin~iin, "tol]itlll' CJncsj;jo", Se n llito nppi'l1·
vnrom, l'icn.m os herdeiros snbordinndos n lhes clm• oHkll
ospneje elo prova, cm enjo processo possnm inj;el'VÍI',
'

AJot. l. 594

'

'

§

o

Como cstÍI. cscripto, parece clepcnclcr rlo puro m~bitrio
elo J'cnnncinntc retractar sen neto, por um simples termo,
rlesclc rp1e se S\lpponhn vio]entncln on illnrliclo o RntrcJt.nnt.o
n rcnnnrdn Jll'Otln7. eff:eitos jurirlicos rln mnximn rclevmwÍit
com J•cln•:iio n terceiros; t.rnusmittc n direito hcrcditnJ•in
nos coherdeiros e :l'icnm os bens incorporados no pnt.rimnnio rlcsteso Assim sendo, serin. curial que Jlt1l' um simples
tnrmo e pnr mérn nllegn9iw ele motivos, de cnjn verneirlncle o J'emmcinnte seria o unieo jni?.o puc1esiio operaJ'·SB
nm •l••sfnlqnc nn pn.trimonin alheio, sem que os intr.rossn·
rlns fossem onviclos e ndmitticlos Ít impugnnoii.o 1
.
1 Commissiio procnron snpprir cs~n lncunn·- neeresr,r.ntnmlo, nn. primeirn. pnrte do artigo, ns pnlo.vrns: "onvi·
rlns os interessados" o
Nn. segnmln pnl'te, n Commissií.o entende ·dcveromocli1'icnl·n, nntoJ'Í7.nnclo n rcnnmdn. rln ncecitu9iio cln hilJ•nn•;n,
snlvn nponns o cnso de prcjni?.o de crcrlorcs, nnll!linclo
porn cssn hypothcsc com o rcmcrlio snggeJ•iclo no· nrti,
go 1.5900

§
Arto l. 598 o
A emenda da Commissíio visa dm1s fins: -um clellcs,
clllloenJ• o Districto Federal uns mesmas conclioões cm qne
se nd10m os Est11clos qnnntm no dil•cito de sneccssiio; o ~u
tro, S11J1Jl1'il' a l:wmw elo Jlrojeeto qnnnto nu clestinn rlos
bens pm•tcneentcs n pessoM clomiailinrlns nns tm·1·itorios
oiio inrJ!ll'flLll'llrlos n qnnlqucr elos Estnclos dn Uuiiio,

t07
Alií1s, o qno cstií rlito no cmoncln consto. jií elo, lni rlo
31 1]e Dr.zcmhi'O tlo 1P07 e u Commissíio niío f11z ngom outJ•n eonsn 1[110 niío scjn konsl'orir üssn. dispo,;i~ií.u p!ll'n o
Cu digo, .llnteJ•iormente n essa lei, n cmcncln ;ji1 hnvi11 sido
n]ncsentucln Íl Conunissií.o o jnstifiendn do seguinte modo :
ó•'J'l·ntuncln dn vncnmdn de herunçus, determina cst11
nrtigo CJtW, decorridos 80 nnnos dn nbcrtmn thV snceessiLo,
o .Bstndo, onde clln se verificou ndqnim ·O domínio lbR
hcns arrcendndos, os qnacs passnri\o ao domínio tln. Uniiín,
CJtlOndo no Dist1·Íeto Pc<lcrol tiver sido aberta u. sner•essiio.
Si tivessemos do ntte.ncler sómcnte 1w yolm110 de in·
tcresscs, a solnr;iio constnnte rleste nrtigo terin apenM importancin secnmclnria, porqnn11to, estcnclenclo-se n. sncccssiio até ao 10°. grÍio, d iffiCJilmento se vet•ificarií n hypo.
theHe tle serem o~ respectivos bens inenrpot-ntlos no pntri·
monio elos Bstaclos on ao da Uniito, tanto mnis CJllnnto se
eleve lll'Csnmir que, na J'ultn do herdeiros legítimos, r1WI\·
mente fulluccr·ií nlgnem .sem qne hn.in disposto de sons hens
pol' testamento.
A quosti1o, porGm, JIÍLO é de interesse, 1111\~ de jnsti~1l;
Q niío nos pnreee qno estn. sojn nttenclicla, qnnnclo se cxnlnc o Districtn l~eclr.ral do rlireito ele incol~pot•nt• no seu
l]ominio ns hermlt;ns vacantes.
Se se tivesse oh~~~rvndo o principio ele qnc tncs hel'l\11·
. gas deveriam cnhcr Íl. pessoa. jnriclicn qnc represcntnsso n
sohernnin nocional, cstnria.mos de necorclo com a'preteri·
t;iLo do Districto l!'cdcrnl, como nmn resnltnntc lla regrn
cstaheleeicln.
Mas, posta cstn. 1í. margem e deferidn n suecessiio noR
Bstnclos, como representantes 1ln r.ollectivirlnclr. 1ms rr.spnctivns eiÍ·enmscrip~ões, 11iio stl nos clcpnrn. 1'U7.ÍIO vnl iosfl
que nutorisc 1t CJWiilsiio 1lo Districto l~cclcral, 11111 elos mnis
impot•tnntes mmnh1•os clit Republica, por lei cqniparurlo nns
F:stnclns pura !]iym·sos B.ffeitos, com reprcscnt;n~iío Jlolit:icn
o IMlministrnti,•n, 1!0111 ReJ'YÍtJOS prnp1•ios r. oxhnnstivos rln
suas rmulns rolntivnment!J moclestns, ~ 1lnvcnrlo 11 l11'ÍYI1ÇÜO
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de governo politico local ít circumstnncia . de set• n sédo
elo da União. Esso. circumstancin, porém, qno jú lhe creon
nma tnl inferioridade, niio deve com justiça ser ainda in·
\'ocndn pnrn se lhe retit•nrem benefícios que niio siio inhcrentes ít soberania.
Cumpre ·lembrar ·que o Distrieto Federal tem n seu
cnl'go serviços dispendiosissimos c qnc deve ser dotado de
t·ccm·sos com que possa provêr no respectivo custeio''
§

Arts. 1. 59!) e 1. 600.
A Commissiío manda nccresccntar cm ambos os arti·
gos -depois de herdeiros- as palavt•as: "on lcgntnrios",
para lwrmonisnr esses artigos com o dispositivo do § 4°
do art. 1. 713 .

I

Emenda ao n. 5 do nrt. 1.607.
A .iusti.ficnçiío desta emenda ú n que foi adduzicla com
rc1n9iío no art. 1. 598.
·
§

Emendas nos nrt's. 1. 615, 1. 616 c 1. 623.
··
Essas emendas transferem pm•a o Codigo a reclac~iio.
o o dispositivo 1ln lri 1lo ::!1 1lo Dozom'hro 1lo l!l07,
§

Emenda ao nrt. 1. 631, n. 1.
Este artigo cleclnrn que são· incnpnzes de testar. as
mulheres nienores ele 14 e os homens menores de 16 annos.
Essn clifferen~a niío nos parece jnstificncla; ao contrario, si ella se devesse estnhelecer, t•nzão era fJUC fosse e;11
senti elo inYerso.
Com el'J'(!ito, se o desenvolvimento ph~·siologoico. G mais
acerlcrndo no sexo feminino, é l'c'>l•n tlo dnvidn qno otitrns

...:

I

iOO

qunlidacles, .que particularmente se requerem pm·a a capacidade testamentnrin, não apresentltln pro~ressiio egualmente rnpida. O que a ex.periencia confirma ~ fJUC as mulheres nos H annos ele eclncle revelam menos madurezu,
menor grilo ele atilarnento, e, portanto, mais ingenuicladc ·
do que os homens dtt mesma edade ,,
São factos irrecusnveis e clahi vem que a eclacle ·de H
·ou a ele 16 nnnos eleve ser eommum tL ambos os sexos.
A Commissiio resolveu que se adoptasse a clt: 1ü, que
6 aquella em que mais se ttffirma n presmup~ão de possuir o testador os requisitos, que elevem gürantir tt vertlail,e c. espontaneiclncle do neto testamentaria.
§

Emenda uo art, 1. 632 •.
A Conunissito 1•eputou infundada a limita~iio constante deste artigo. Se se trata ele menm:es, desde que n lei
determinou a eclatlc em t[UC adquirem ti capaciclacle testamentaria, nito lm ruziio pam mutilar a mesma .capuciclacle
com relnçiio a taes bens. Se, pot•ém, ns palavrns "filho-fa·
milius" têm a significa~iio que se lhes clít em nosso Direito,
que é o ele inclivicluo tll.l qualquer cdacle sub•.n-dinuclo ao
putrio poder, além de se estabelecer umn excep~iío odiosa,
accresce que o l'ro,iccto se referiria a UIIHL cspecie (filho-fu·
uiilias) lJUe elle dlimiuou, o que constitue· mim incongt·ucncitt.

§
Art: 1. 64•1.
· Este artigo exige, cu mo fol•uutliclaclu "~ssencial", lllle
o testador. declare no. o:fficial que o testamento ôseu c
que o lut por "bom, firme e valioso".
Essa nccumulnção .de tjuulificativos com egual fot'\:a
de signifinaçiio niío.apresn11t11 Ol\tro prestimo, que uiío seja
o l1c augmentar formulidm1es. inteiramente inutuis e cujll

•
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t>JUissitu alií1K p[,l[c dur origem a litigius c í1. .l'mudn~lío de
nm ilireito l'ospeitn.vel, como sc.ia o tlu disposi!)ito dos lJens
por ucto i! e ultim1t voututle.
Em llllltct•ius tlcsta ordem, s<J se deve exigir o IJIIC :l'lir
· ssencinl c cumpre antes tlc tudo aparar as uzus Íl chicana.
A Commissiío entende que bastnrít tlizcr o testaClor
que o testamento é seu, c pede seja approvntlo,

§
~\rt.

l. ()50.
Este ;trtigu parece-nos inteiramente escusado, l'u.l'a
<JIIU u l.esLailut· miJJscrvc úlll seu poder o tcstnmuntl;/ ou
cuJJiUlCtta sua guarda n cstahclceimuutu ou pcssou. de sua
con:l'iltu~u, uão prccis1t ile unturiza~úo. "Rcs sua agitm"e
o testudm· tlarú ao seu testamento o tlestiuo que lhe rnn·ecct• mais conveniente.

Art. 1.651.

Este 11rtigo determina tJUC o testnnwnto sc;ia aberto
pelo Jn iz, se niw encontmr vicio "externo" IJUC o torne.
suspeito <ln falsidade,
Pelo tlii·eito vigente, tlesde que o testamento euuteulm
IIHlli<lalln sullstnucial visível, não deve o Juiz mamlar que
se lhe !lê exeeuÇÍlO.
Essa disposi<Jilo sttlutnr fui pteterid<t no artigo, qno só
co~itn dn snspeitn. ele fnlsitlndc, IJllC l'Hl'!l!llCnte poderÍI
eonstnr do pt•oprio instrumento sem o nnxilill de Jll'OVIl~
"ulimnlc", 110 passo que 11 nullidacle resalta iuillmlivelntelltc ilo éot•po do instrmnento, como seja, por exemplo, a
(JliC cleéort·c tln cleficiencin ele numero elas testemunhas in.stt·umentnrins.
A Connnissi1o snj1priu a lneunn equiparando o cuso de
mtllidncle no rle fnlsiduc1c, mnntendo a jnrisprudeneia vigente.

I
I
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§
J~uwuda

no ari;, 1.. G52,

JIS.

1 c 2.

1\dmit·n que a lcgislac;ito aetunl e o. Prn,iecto do Co\1igo Civil sc,in111 tiin exigentes quanto as l'ot•Jnaliilmles
dos tcstmncutos ecrmdos c publicws, aliÍis ehtbot•atlos pm·
nl'ficiues de J'é puhlicn, c se revelem tão sem cuidados, tra·
tawlo.sc do "te.~tamento pm·ticular", dcixaudo lllll \'astn
clllllJHl cm que n :l't•am1c p<Jtle manifestar-se com o ilcsussont!Jt'o gerado, na ccrtezn il:L impunidade.
Nos termos tlo projecto, pC:.dc-se J'or.iat• utn testamento p:n·ticnlal', 1;om inteira iusciencia do testado!' c du tal
l!loclo perfeito, qnc nflo podcrit ser recusado.
1\ssim é qnc o testamento p6de ser l'cito por tet·ceit'll
pessoa, lliio se declarando ~cquer, se deve ser, ou não,
assignudu pelo testador.
Assim é Cjtle elevo. .<~>•~ · I itlo perante as testemunhas,
níio se c1eclnranclo se é o testador quem faz a leitut•a ou
se esta pódc set• :Ceita por outrem.
]~' certo, IJUe 110 urt. 1.654 se alluilc ao J'ncto das testcmnultl~~ reconhcect·cnl a ussiguaturn elo testador, HilL.~
isso niio implictL qne essa iissigúntnm seja esseueinl, pur<JUe ~lll llcuhutua outra. pul'te se :l'alla 11es.~a .l'ormn.lillndc,
pndcnllo-sc admittir que esse t·econhccimcnto s1í se dê
CJUUudo ütl assiguatur.a exista, o que não quer dizer, seja
obrigatoria.
Qtmuto ao mais, 11 exigencia de cinco testcmtmlws,
que tlepondo, contestes solll'e n clisposiçiio ou sobre n leitum, c reconheccm1o ús proprius ussignaturas ou "siCom utn illl1ividno cm mnneommuuução com cinco testemunhas, tem-se u pessoal necessario pura o fabrico ilo
um testamento falso, e desc1e que elle esteja feito, uuo ó
de espernt• que os falsnrios deixem ele reconhecer ussigna·
tnl'as, signues e tndo nu,is qnnuto seja necessario para o
.eXÍto da elll]ll'CZI\·

..
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Ora, não é po~sivcl clcixar as cousas nesl:e pé, Para
que o testamento particular tenha alguma autheJJticidadc
ó ncccssario que seja escri·pto c assignado pelo tcstlttlor;
é ncccssario que por "elle" se.ia li elo perante as testemunlJas.
A escripta c a assignatnra servirão ao menos para
prova de que o acto foi praticado pelo· testador, formali·
dado css,cncial, tt·atantlo-se de uma especic de tcstanwnto
feito sem a intervcn0iío ele of'ficiaes de fti public11 c portanto, sujeito a ser largamente explorado.
O art. 1. 654, fnlla cm reconhecerem as testemunha~
tts proprias Rssiguaturus ou signaes. Preteuderú o projecto
rcviv<!l' o uso de signaes ou ele cruz, que faziam os analphabctos 1 Não é possível, que disso se tenha cogitaclo,
sendo, portanto, indispeusavel riscar as palavras "ou siguaçs", habilitarão o Juiz a mauda1• cumprir o testamento.
guacs'', alli incxplicnvcis.

§
Emcmla ao n. VII, elo art. 1.657.
Iudicundo as pessoas que não podem sct' testemunhas
cm testamentos, este urtigo contempla os legatnrios, "sulvo CJtlt\llto ao auto ele ttpprovaçiio do testamento cermdo". ·
Niio poclcmos aprehender u raziio clessa limita~iio. O
lcgatnrio póde ter intcrcsnes mais consideraveis do que o ·
herdeiro instituído, que; entretanto, niio púclc figurar
como testemunha ·no auto de npprova0üo.
'l'ucs interesses contrilmirüo sempre elo modo podcclcrnsn pnra. que flS lcgutnrios sejam testemtÜJhus defcituosus, empenhadas naturalmente cm. susteutat; a validaele do unto, 1peça complemcnttu• do testamento cm que fo,
1'1-.Jll ueneficiaclas.
Provirít a allnclida limitação da circmnstuncia ele ser
o auto ele uppJ.•ovatiio ele feitm•n solcnmc, cu,ia authcnticidmle se upoiu principalmente mt fé publica elo official

I•

que o lavra 1 Mas então, porque impedir que o legatario
sc,ja testomunlm no tcstame11to publico, com relaçiío ao'
qnal se verifica a mesma solemnidade 1
l'orqne impedir que o herdeiro instituiclo possa t.nmbem figurar corno testemunha no auto ele approvaçiio 1
A Commissão, por essa razão, resolveu supprimir n
t>xcepção inj ustiJ'icacla e estender n prohibif)iLo a to elas as
()Dpcc,ies ele testamentos.
§

N. 1, ao mesmo art. 1..657.
A emenda visa cercur de todas as garantias o testamento e por isso, exigiu que ns testemunhas tivessem no
•
mínimo ~6 aunos em vez ele '14.
Toclas as cautelas são louvavcis c não convém deixar
á mercê ela iuexpcriencia ele crianças a sorte de direitos
respeitavcis, como sejam os relacionnclos com a· suecessão.
A nossa legisla(;ão tanto se impressionou com a necessidade de gur1111tir a authcntidclacle dos testamentoA,
que exduiu us mulher~s d!\ :l'mH•çúo de testemunhas, sal·
vo nàs nnncupntivos, pelas circumstuncias ele urgcncia que
antoristwam essa cxecp~iío.
§
Ns. 4, 5 o 6 do. mesmo artigo.
A emenda é de simples reclucçiio.
A Commissiio eogiton apenas de reunir em utn ·nu·
mero o que estava clisjJerso em tres.
§

Emendtt ao art. 1. 681.
Dispõe este tll'tigo CJUe, quando forem cleterminnclas
as quotas do cada "hercleiro" e não absorverem toda a
Vol, V
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lwruu\)u, o remtwesctmte pcrtcucerú. aos herdeiros legitimes, c, se estes niLo cxistil'Cm, 'JJCrtuocorú. nos iustituidos,
"caJu prcteri~ãu ilu fisco".
·
Não podemos descobrir o motivo desta cxce!J.~ão ú regra da gl'lldação successorÍ!L estabelecida no Projecto.
Com cffeito, nada mais clll'ial elo que deferir o rcmaues<:eu.tc aos herdeiros legitimas, rlcsdc que estejam preenchidas as <Juotas detorminatlas dos hercleiros instituídos,
nu hypothese verdadeiros lc.gatarios. Desde, poróm, que
faltem herdeiros lcgitimos, razão el'l1 que o l'umaucscente
coubesse ao fisco, fJUe é por direito quem succccle na falta de herdeiros lcgitinws ou instituídos.
Quando alguem institue herdeiros com quotas determinadas, snbei1llo que o espolio serú ele importaucia superior íts ditas quotas, demonstra de moela positivo que não
é sua i1Jten01ío que venham a recéher quantia maior que
a clcterminilda, donde resulta lltle nem sequer se poderia
ullegar qne o dispositivo elo "Projecto" procura interpretar a sua vou~adc. Suppo11hamos que o testador, possuindo 200 :000*000, deixa a cada um ele tres individuas a
quantia corta do 20 :000$000, o que eleva a somma dos benoi'ioios a GG:GOO$OOQ. Porque so ha de entonder que tilm ellcs
diroitos aos ·1.10 :OOO:j\000 restantes?
Qnal a razão' por qtJe, no caso i~igurado, se ha de infringir a regra da successão, excluindo . o fisco, ao qual
deveria caber o beneficio 1
Restricções cliscriciouarins a princípios éstabelecidos,
sem fomento de justiça, sem razão valiosa que ·u.s justifique, só produzem o resultado de clestruir a simplicidade que deve l'cvcstir a legis(auão, pl·ejudicar-lhe a cstl·uctru·u logie11 o tornal-a casuística e eomplic:ada.
Isso quanto ú su.hsLltlliJ.ia. ·
No que cliz respeito ú. f6rmn, parece que o artigo
não é isento de censura. Com effeito, em rigor de direito

I
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podor-so-ha uluunm· « herdoil·o > uqucllo a quem o LosLador
deixa llUotus determinadas 1 Não será a elotoruliuução da
quota a oaracteristioa do legado 1

§
Emenda ao n. 2, do art. 1. 725.
.
Esta emenda ~e justifica com as considorauõos adelusidas a 'Jll'Oposito ela emenda ao n. 7, do art. 1. 657, havendo entre amb!\1.1 o mais estreito nexo.

§

•

I
I

Emenda ao art. 1. 727.
Este artigo encerra uma disposição redundante. Diz·
elle que a capaoidado elo hepdeiro sómente é exigida nG.
momento da .devolução da herança. Parece que esta 1·egra
jó. ficou estabelecida lio· art. 1. 580 por outras palavras o
de modo mais completo. Alli ficou dito:
"A capacidade para succeder é a elo tempo da abertura da suecessão, que será regulada· pela lei vigente nos. se tempo.''

§
Emenda ao art. 1. 728.
Esta emencla consiste. apenas na oliminaç1to elas palavras « de pleno diroiLo > que a Commissiio cnLendeu niio se
applicarem bem ús ·logiLimas, depois· que a lei do 31 do dezembro de 1907 lhos Lirou á sua intangibilidade, sujeiLando-as
<I clausulas que collidem com a ~ plenitude>, 6. que &Iludem
aquellas palavras.

Art. 1.730.
Esta emenda, vem substituir o.. texto do artigo, qui!
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aill(la consngra l'a n doutrina r:onccrncntc ~~~ legitima~, anterior ÍL lei ele :n {]c Dcr.m1Jhro ele J[l07.
Não JH•cci~a tlc justil'ic.:a<;ão; é a rcpcti~ãu elo texto
'dn dita lei, que alguns üspiritus ((llCl'cm altm·m· no sentielo ele lhu dar acção mais comprchenxivtL c nunca no de
l'etrograclar até a rcvivisccur,in do antigo direito.

Al'ts. ns. 1.740 n 1.747.
Esta mncmla clilnina o mstitnto dn .l'itlcicommisso,
ll;Cl'ltclo uo velho dit·cito romano, ]IIH'a illmlil' dil'licnlclatlcs,
que oppuuhmn 11x leis {!, fJUC cCl·tas pessoas pudessem
lwrdar.
Desde que 11 rar.iio dn SUII c.:rea<;ita clcsnppnrceeu, justo era que o institnto tivesse a mesma sorte. Com cl'l'cito,
110 dccorret• elos tempos, cllc sí1 tem sabido pcl'tlcr tcrre!ln no ponto de, cm alguns coiligo~. ser itdmitticlo ele modo
l'Cstrictissimo c ele outros, inteirmncntc biLniclo.
O l'idcicnnnnisso 11iio traz uenhnma vantagem que não
po~sa ser cgnahncntc offcrechla pelo usol'rncto, com ti notavcl convcnicncia de ser este mais simples, menos sn·
Jeito Ít ser frustrado, mais garantido c mcuos acccssivcl
íts disputas elos interessados.
O Cocligo Civil ganha c1n tlcsprcndcr-;;e de conslis
inutcis, que só tem por si o prestigio ela trncliçi10. O fi.
deicommisso está neste caso : Se o ficlueinrio puder clis·
ptor clns bens, clifficil cous11 scrin obter, que o ficleicomlllissario viesse l\ rccebcl' o cqnivaleutc; scnüo puder clis·
_pôr, torna-se patente n identidade entre o ficleicolllmisso
c o usofruéto.
Tudo aconselha a hnuir elo Cocligo essa fonte ele controversias e ele fraude~, ~nmo procedeu o codigo 'italiano.
O usofructo prccuchc 11 fnneçiio elo ficleicommisso
com mais simpliciducle, <:om mttis scgtu'mlçn, sem os seus
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inconvel)ientes. E' po1•tnnto, nntnrnl, que este nltímo ccdn
denntc da supcrioridndc elo outro instit.nto, dando por
t~rmínacla snu missiío.
§
Al't. l. 77ft.

emenda supprimc esse artigo, 110r constituir nmn
invasão cm mataria processual, que cabe c:xcln,;ivnmcnte
a eompctencin ilos l~staclos. .
E' para notm• qne o projecto rcconheccnclo no arti.
go 1. 777, que o "inventario'' c "partilha silo feitos Jlt\
J'6rmn. tln. legisln.~iío elo Jogar do domicilio do fallecido ",
trnmg!•icln cm scgnirla esse proceito legislando sobre o respectivo 'Jli'OCCSSO,
Bnstat·ia essa consiclcrn~iin Jlltl'a se aconselhar 11 eliminu~iío rlo tlispositivo invasor, tanto mnis quanto in clle
uollidi!• com muitas elas leis cstadoacs, que têm crcaclo os avaliadol'üs dr ol'i'ieio c niio pre~eindim de que, nns avnliac;úcs,
itltll!'vrmhn semrll'e o I'C[ll'escllLantc ·do fisco.
A

§
Art. 1.793,

Pí>de acontecer que a. fncilldndc de cncln um dos esposos poder clonr nos filhos, .bens portenccntcs ao cnsnl,
no regímen ·aa r:ommunhão universal, venha n crr.nr mnn
situação ÍL que a. lei não pôde ·deixar Llc nttenclcr com o
fim de reparar uma injustiça. No rcgimen ela commnnhüo
os hens pertencem no casal c por mo1•te de um dos eRposos faz-se n partilha, ficando· o sobrevivente com n meaçiío. Para o cnlculo desta, niio entram os bens donclos
nos filhos, os qunes silo tt•nziclos ú collnção para o uuico
. cffcito de se cgualnrcm as legitimas. Mas css:t menção
poderíL Kel' absolutamente hnrladn. Assim é que um dos
con;j uges'''jJóde faze. r· tlonçiío aos filhos de qunsi todos os
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bens rln. socierlncle r. por Run. morte veri:f.ir.a.r-se q.ne nada
resta ao sobrevivo senão n n1iseria.
Tem qpalquer elos membros do casal o direito de'
'distrahir toclos os haveres, deixando na penuria o companheiro, que se v~ privado da parte que direitamente
lhe cabia na sociedade conjugal?
. ;, ,
,, '.A. Commi~sH.o procurou remediar como ponde, essa
sjtua!)ão ele eviclelite iniquirlnrle, estabelecendo. que, no
regimen da commm1hfi.o nnivcrsn.l, qunnclo os bens conferíveis tiverem sido cloaclos sómente pelo conjuge morto,
sem o expresso consentimento elo sn hrcvivo e se este por
sua parte não tiver feito liheralidnrles conferíveis appro~imadamr.ntc eqnivnlcntes, "podeJ•ít.'' IJxigir quo, antes ílo
additados n.quellcs hr,ns nos quinhões legitimarias,: seja
'rios· mesmos rctirncln a meta-de que direitamente · elevo
completnr snn menção,
E' uma. fncnlclaclo que se concede no conjuga sobrevivo e de qne elle nsnrÍI., se jnlgat• conveniente.
E parn que essa faculclncle se exerça /i de necesslda'cle que n.gl'Upem as seguintes CO!lclições: regimen de communhão universal, .tlon~ões feitas por . um só elos conjugas, ausencin do eonscritimento expresso elo ·outro, e que
este não tenha feito egualmente doações conferiveis mais
ou menos equivalentes .
.A. Commissiío nito tem a pretenção de ter. encontrado uma solução satisfnctoria pura todos os· casos; acre'dita, todavia, que. melhorou um pouco a situação aetun.J,
que p6de nutorisnr as mniores iniquidades. .
·
§

ht. 1.804.
.A. emendn snbstituitiva procurn estabelecer uma no!,'· ·
mn ecrtn pnrn n. h;ypothcsc. do l!et•qeiros devedores.
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Imputar toda a clivida ao l]uinhiío hereditario do de·
vcdor póde importar prejuízo nos ao-herdeiros, se aquelle
é abonado e solvente, e o acervo clividendo composto do
objectos elo pouco valor. Nesse caso poder-se-ia dizer fJUC>
o devedor recebe seu quinhão em clinheiro e os ao-herdeiros em eonsn ele valor, muito inferior, como sejam: mo·
vei.~ usnclos, ter.rns em Jogares remotos, etc., etc .
.A Cbmmissiío entendeu qt1e n soluçiío mnis neertibcln
soria a clivisiío ela dividn por todos os herdeiros, tragn o
cleveelor, 011 não, bens Íl. coUnçiío, cireumstnncia que não
eleve influir. Mns, como p9ssnm occorrcr hypotheses, quo
r1uc não siío prcvis1aLs, c convenha rlnr mn certo alasterio n. n.e0iío elos inter~.~saclos, que siío os melhores juizes,
foi t•osolvido que pol· solicitit(;Üo do deveclor c ncquies·
ccncht elos co-hcrcleh·os, 1\ soluçn.o pudesse set• outrn., ele
nccôrllo com as eircnmsj.n.nr:il\s,
§
:Art. 1.805
Qnllnclo nlgncm morre, n ht>r11nr,n ficn sujeita Í1 soluçiío tln.s dividas ·passivns .
.A hm•an0n proprln.mcntc compõe-se do ncervo, "cle'clucto cero alieno" .
.Apezm•. ele ser corrente que depois elo fnllecimento, os
bens passam immccl:intamcntc · n.os hercleiros legitimas on
eseriptos, todnvin o projuulo rlistingue .no urt. 1. 805 dnns
phuses bem clistinctns; n primeira começa desde a morte
do '.'ele cujns" ·e vn!l utú í1 parti,Jhn; a scgundn., elcpois <ln
pnrtilha.
Na primeira phns(', n universalidade rlos bens respon(le pelo pagamento das clividns; depois da partilha, os hcr'cleiros só respondem cm proporçiío ela parte qne lhes con·be nn homnçn. A occnsiiio mais opportuna IJtu•a a liquidaQiío rlo espolio ó evielentemcute u do inventario, onde
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se dií. o reconhecimento das dividas e faz-se 11 separação
de bens para o julgamento.
Perdidn essa opportunidude, o pagamento torna-se cUCficil c problematico; de um devedor ,que era, surgem diversos, conforme o numero de herdc.[ros. Destes, alguns perdem o que receberam, tornam-se insolventes; outros occultnm o que possuen1, o que é facil, trntnu.do-sc do cousas
moveis e dinheiro .
No fim ele m1litn. fadiga, muito tempo c muita cleHpeza, o creclor obtém uma senten0a c verifica então que
clla não é exequível por fu!Ln de ob,iecto· tm1 que recaia a
penhora.
EiH o qu~ occorre frequentemente.
E com fncilidndc os hercleiros preparam 110 credor
esta situação pouco ngradnvcl.
Basta que "um só" dos interessaclos deixe ele reconhecer a divida, aiJJda mesmo constante de documentos ele
valor jurídico incliscutiYel, para que o credor seja despedido c enviado n via ordinarin, que é neste paiz uma
verdadeira "via erucis" .
Esta $Ítua~ão é que provocou n attenção ela Commissiío, que cuidou ele provei-a ele remedio com a emenda
aclclitivà, C\Jjo pensamento, parece, ficou bem esplanaelo •
.A. Commissiío procurou clefeneler intéresses legítimos
elos credores, burlando ·a má fé ele máos eleveclores, que,
cliante ela providencia suggericla, vendo que não ha vantagem cm deixar ele reconhecet· a divida, por capricho ou
mí~ fé, tomarão o expediente de proceder com justi~a e
rectidão. E para que niío houvesse clomora por parte elos
creclores, lllaJ'COll·SO·JllC O prazo ele 30 dias pnra a propo.
siturn ele snns ac~õcs, sob pena na emen<ln. comminhcla.

III
Da expoHi~iío inicial deste parecer; da justificnçiío minuciosa e clara C!llC fôrma toda a II parto clelle, vel'ifi.
'•
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oarÍL o ;:ienado, além elo consciencioso estudo feito, a
prcoccupação constante ele todos os membros ela Commissi'Li:> Especial, de restringir a exposiçito do seu pensamento
ao menor numero de palavras, de modo que, sem soffror
n clareza cla respectiva manifestação, ficasse apenas registraclll a opinião dominante no assumpto controvertido.
E, assim, a Commissiio Especial do Senado, consicleranclo snf:Cicientemente expostas, discutidas e resolvidas,
quer n proposição ela Camara dos Deputados, quer as
emendas submcttidas Ít sua apreciação, é ele
Parecer
que n proposi~ão ela Cnmara dos Deputaclos, n. 1, de 1902,
entre cm discussão c seja acloptacla, com ns emendas ao
diante, deviclamcnt.e suhscriptas pela mcs1nn Commissão.
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ProJecto vindo da Camara dos Deputa!los, sob n. 1, de 190!1

ClODIGO OIVlJ;,

J.iEl :PRELIMINAB
:f:lrt. 1c. Este Codigo entrar ii. cm vigor seis mezcs defiO is pe su11 publicação of:ficial na Capital da Repnhlicn.

1

Art. 2'. A lei é ohrigntoria. cm todo o territorio lJrnsileiro, nas suas ngnn.~ territoriaes, c rJO estrangeiro, · ntó
onde ·se estender n sun exterritorinlidnde. reconhecida
pelo direito 011 pelas conven0ões internncionnes.
Art. 3'. A lei niío prc.iuclicnrÍI., cm caso algum, dirt'i·
tos adquiridos, netos jurídicos perfeitos c n cousa .ÍJllgadn.
§ 1°. Comi<lernm-sc adquiridos, niío sú o direito que
o titnlar, ou nlgnem por cll c, póde' exercer, senão tambcm
aqnelleR cnjo e:"'Ol•cicio clcpcnelc ele prazo prefixado, ou de
concliçii.o pre-cstahclcciela não nltcrnvcl a arbítrio ele outrem.
~ 2°. Consincra-se neto jnrielico pcr:fcito o que está consummndo, nn conf:ormiclncle da lei vigente no tempo em
qnc se cf::fcctuou.
·
·
.
§ 3 °, Considera-se cousa .iulgada a clccisiío .indiciaria
contra n (111nl níio cn.bc recurso ordina.rio.
Art. 4'. A lei só pódc ser derogacln ou revogada por
outra lei posterior cm contrario ; mas a disposição· esp~·
cial posterior nfio rc\•ogn a geral anterior,. nem a geral
postcrio1• J•eyogn n. especial anterior; senão quando n clla
se referir parn. alternl-a, explicita ou implicitamente.
Art. 5°. Ningnem pócle cxcusar-se a pretexto de ignorar a lei ; nem o juiz p6cle eximir-se ele decidir ns causas
submetticlns ao seu conhecimento por motivo ele silencio,
obiicuridnde on ambiguidade da lei.
,
,
Art. 6' . .A lei qne fnz excep0ão Íls regras gernes, ou
restringe dheitos, só póilc ser applicada aos casos nella ·
especifiendos.
Art. 7°. Nos cnsos omissos, appli.:mm-se ·as diRposi·
ções J•cgnlndoras dos casos analogos, e, nn faltn. destas,
os principias geracs ele direito.
Art. 8' . .A lei uncionnl cln pcsson rege o seu estado e
capncidndo ciYil ; as rcln0ões pess•)nes dos cunjug't'l, e o
regimcn dos l1ens no casamento,
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:Art. 1. o O Codigo Civil entrará cm vigor seis mezes de·
pois de officin:lmcnte publicn.clo nn. Capital da Republica ..
Art. 2. 0 A lei obriga em toc1o o territori·o brasileiro, nas
suas n.guas tm•ritorincs n, ainrla, no ~strn.ngeiro, até onde lhe
r(ICO!Jhccet•cm -cxtcrritoria]i.dn,rle OR princÍipÍOA O eonvengÕeR
intr.rnacionacs.
. Art. 3, 0 A )Ai niío prejudicará, em caso algum, o direi.to adquiri<lo, o ~cto jnridico perfeito, ou a coisn. julgada.
.,
·
§ 1.° Consideram-se adquiridos, assim os direitos que
·o seu titular, on nlguem por ellc, posm exercer, como aquellcs cujo comcf)o de exercício tcnhn. termo prefixo, ou condigiío preestnhclecidn,, im1ltcrnvcl n arbítrio de outrem.
§ 2. 0 Repnta-sc acto jm·idico perfeito o já consummaoo segundo a lei vigente no tempo em que se effectuou.
§ 3,° Chama-se coisa jnlgndn, ou caso julgado, a de·
cisão jnclicial, ele rtnc jíL nito caiba recurso ordinario.
Art. 4. o· A lei s6 RC revoga, ou deroga por outra lei ;
m!li.~ a di~posicií.o especial niío revoga .n geral, nem a geral
revoga a espooinl, seniío quando a ella, ou no seu nssumpto,
se referir, alterando-a explicita ou implicitamente.. ·

Art. 5. o Ningncm se escuM, !tllcgando ignora-r a lei ;
nem· com o silencio, a. obRcuridncle, ou a inllecisão della so
exime o juiz a sentenecar, ou despachar.
:Art. 6. • A lei q11e abre cxcep~ií.o a regras goraes, on
restringe direitos, só abrange os cnsos qno especifica.
Art. 7. 0 .Applicam-so nos casos omissos na disposições
concernentes aos casos nnnlogos, e, nii.o as havendo, os prin·
.oipios ~eraes de direito.
·
Art. 8.0 A lei nacional ela. pessoa rlet.ermina o seu os.
taclo o capaciclnde civil, ns rolnqõoR possoneR doR conjngr.s
e o rcgimen elos bons no casamento.
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Pnt•ngt·apho unieo. Os l'illtos du.rantc a menoridade c a
mulhet• cusocla, emquanto dmat• a sociedade r:on,iugal, seguirão
.:t ltJi nacional du pue e do marido.
Art. 9°. Será applicadu, subsidiarinmente, á lc·i do do·
micilio e, na fultn deste, 11 tln residencia :
I. Quando a pessoa niio tiver pntria por havel·a per..
elido em um puiz sem tel-a adquirido em outro.
II. Quando tiver duas patrins em raziio de conflicto,
não resolvido, entre as leis do paiz do nascimento. e do
pniz de origem, prevalecendo, quando um delles fôr o Bra·
sil, a lei brasileira.
Art. 10', Os bens moveis ou immoveis siio sujeitos ú
lei do togar da sua. situação ; comtudo, os moveis de uso
pessoal do proprietario, ou os que este levar sempre com·
sigo, bem como os destinados.a ser transportados para OU·
tros togares, siío sujeitos Ít lei pessoal elo proprietario.
Pnragmpho · unico. Os moveis, cu.ln si l.uncão for mudncln
nn pondencia ele accão t•cnl sobt•e ellcs, continuam su.ieilos (t
lei da situn(•ão que ti.nham no inicio riu mesma nccão;
Art. 11. A fórma extrínseca dos actos pub!icos ou
particulares scrí1 regulada pela lei de logar c do tempo em
que forem praticados.
Art. 12. Os meios de prova seriío regulados pela lei do
logn1• oncle se passou o acto ou facto que se, tem de provar.
Se, porém, a lei commum das pn.rtes autorizar meios mais
amplos, serão ·estes aclmissiveis. ,
Art. 13. A substancia e os effeitos da_s obrigações se·
riío regulados, salvo estipulação em contrario, pelu: lei tlo
lognr em que forem contrahidas.
.
§ unico. Seriío, comtudo, regulados sempre peJa. legis·
laçiio brasileira :
I. Os contratos ajustados em pair. estrangeiro, mas
exeC[niveis no Brasil.
II. As obrigações contrahiclas entre· brasileiros em
paiz estrangeiro.
III. Os netos 1·clativos a immoveis situados no B1•asil.
IV. Os actos relativos no regímen hypothecario, brasi·
le!rO.
Art. 14. As successões legitima e testamentaria·, n or..
dem ela vocnçiío hcrcditaria, os clireitos elos hcrcleiros e a

\
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A1•t. 9. 0 Appli car-sc-ÍL subsidinriamente a lei do do·
micilio e, em J'nlta deste, a da rcsidencia:
I. Quando a pessoa não tiver uacionulicladc, haYCII·
dO·IL perdido num pn.iz, sem a adquirir cm outro.
II. Quando se lhe attrilmirem duas nacionuliclacles,
por conflicto, niw resolvido, m1tre n.s leis do puiz elo nascimento c ns elo pu.iz de origem; caso em que prevaleccrít,. se
um dcllcs fôr o Brusil, a lei brasileira.
· Art. 10.. Os ber1s, moveis ou immoveis, estão sob a lei
do Jogar OllCle situuclos; ticJtnclo, porém, sob a lei pessoal do
proprictnrio os moveis de seu uso pessoal, ou os que cllc
comsigo tiver sempre, IJCll1 como os cicstiuados u tmn><porto
para outros lngat•cs.
Pam~;rapho unico. üs .moveis, cu,ia situação .~c mudar
na peudeneiJL elo acção wal 11 seu J'espuiLo, continuam sujeitos
ú lei da siLut!cfio, que tinham no come<;o da lide.
AL't. ll. A f[,rma cxtl'inscca elos actos, publicas ou
purticülarcs, rcgur-sc-Íi segm1clo a lei do logar c elo tempo,
cm qne se praticarem.
·
Art. 12. Os meios ele Jlrova rcgular-sc-iío conforme n
lei elo Jogar, onde se passon o neto, ou facto, qne se tem ele
prOVlll',

Art. 13. Rcglllnrít, salvo cstipulnuão cm contrario,
quanto ÍL suhstan<!.ia. c ans el'fcitos elas obrigngões, a lei do
logar, onde forem contrnhiclns.
Pnragrup!10 uni co. 1\lus sempre se regerão IJC!u lei brnsileim.

Art. 14. A sncccssiio, legitima., .ou testlllncntaria, 11
.o,rGlcm cltt voca~iio hcreclitnl'ia, os direitos dos herdeiros e a

•
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intrinscca validuuc das disposições, yualqucr que se;ill. a
natureza dos bens c o paiz cm que se achem, serúo regulados ·pela lei uaciomtl do falleciclo, salvo o disposto neste
Codigo sobre heranças vugus abertas no Brasil.
.A.l•t, 15. A compctenciu, a fórma llo processo e os
meios de defesa súo .regidos pela lei llo logar onde se mover a acçúo, l'C6alvltda 11 competencin. dos tribunacs brasi·
leiros para conhecerem de dcmnndns contra os domiciliados ou residentes uo Brasil, por obrigações contrahidas ou
rcsponsabiliclndcs nssumidas clcntru ou fóra do paiz.
Art. 16, As sentenças dos trib1maes estrangeiros se·
riio exequíveis no Brasil, mediante as condições estabeleci·
das pela lei .brasileira~
.A.l·t. 17. Em caso algum, as leis, OH .actos c as stmLeuças de um pai~ estrangeiro 'c a~. disposições c convenções
privadns, poderão dcrogar a~ leis rigorosamente obt•igntorins do Brasil, concernentes ÍLH pcssons, nos bens c aos
actos, nem as leis por qunlquer JiJOdo relativas ÍL soberania
nacional, lÍ. ordem· publica c nos bons costumes.
Art. 18. O cstmngciro residente fóru do Bi·asil deverá·
prcstnt• cll.lHJiío pam p~ gnmcnto elas custas nas aCI)Õcs rJUO
intentar, se .assim requerer o réo ; salvo se tiver no Brasil
bens immoveis gnmntidores.

PARTE GERAL
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Ar L, 1', Este Codigo regula os direitos c as obrigade caracter pl'Ívado, das pessoas, quer naturncs, quer
jurídicas, entro si o em relação aos bens. ' .

~ões,·

•

LIVRO I
DAS PESSOAS.
TITULO I
Divisão das pessoas
CAPITULO I
DAS PESSOAS NA'l'URAES

Art, 2', Todo o sêr lnunano é capaz de direitos .e obrigações na ordem civil.

I

·'
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validado iu trinsocn dns disposições do testamento, qUlllquur
que se.in a uaturuzn dos bons e o paiz onde se achem, ob~
dcccrão á lei uudouml do fn.llecído; salvo o disposto no codigo civil áccrca tia.'! heranças vngus, nbertas no Brasil.
Art. J;'j, Rege a competencia, a forma do processo c
os meios de defesa tL lei elo lagar, onde se mover a acção ;
sendo uompcteutcs sempre os tribunues b1•asi!eiros nas doJnandas coJJtl'IL ns pessoas domiciliadas ou residentes no
l3rasil, por ohriga~ões contrahidas ou responsabilida<les assumidas JJestc ou noutro paiz.
.
.Art. 16. .As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão
exequíveis no Brasil, mediante as condições que a lei brasileira J:ixa.l'.
S11 hstitnit-so o urt. 17 pelo seguinte : "As leis, actos,
sentenças ele outro paiz, bem como us disposições c convurJ~ões particuhL!'Os, não terão e.J:fica'cia, quando offende!•em 11 sobcmnia nuciomtl, u ordem publh:a o os bons
costumes.
'
Art. 1.8. O ostrangelro reRidcnte fóra do Bmsil presJlll& .tcvõcs que intentar, quando o réo o requerer, cuu~ão sn'fficicnte íts custas," se não tiver no Brasil bens immovcis, que lhes assegurem o pagamento.

tat'Ít

Antes dus palavras "Parte Geral" ucct•cscente.·SC "Codigo Civil".
o~ direitos e obrigações p!Lrticoncernentes ás pessoas, uos bens e ás suas :celaçõcs.

Al't. 1. 0 Este codigo rognlu.
culure~

a divisão das pesaoas
.Art. 2.• Todo homem é r.n.pnz de dil'citos e obl'igações
na ol'Clem civil.
·
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Art. 3'. A lei não reconhece distincr.ão entre nacio·
nacs o estrangeiros oara acauisição c gozo dos direitos
civis.
.
Art. 4°. A personalidade civil do sêr humano começa
do nascimento com vida ; mas, desde a. concepção, a lei
põe a salvo os direitos do nascituro.
Art. 5'. São absolntamente incapazes de exercer por
si os actos da vida civil :
.
I. Os menores de quato1•ze annos.
II. Os loucos de todo o genero.
III. Os surdos-mudos, que forem inhibidos ele fazer
conhecida n. sua vontade.
IV. Os ausentes declarados taes em juizo.
Art. 6'. São incapazes, relativamente a certos netos,
ou ao modo de exercei-os :
I. Os maiores d'l quatorze annos, emquanto não com·
plctarem vinte e um.
II. As mulheres casadas, emquanto subsistir a socicda·
ele conjugal.
III. Os prodigos.
Art. 7°. A incapacidaelc absoluta ou relativa é snp·
pt•icla pelo modo estabelecido na Parte Especial deste Co·
digo.
Al't. 8°. Na protee~iío que o Coeligo Civil confere aos
incapazes não se comprehendc o beneficio ele restituição.
Art. !l'. Aos vinte e um unnos completos termina a
menoridade c a pessoa fica habilitada para o exercício de
todos os actos ela vida civil.
Pat•agra!lho unico. Tambem ccssat•á a incapacidade:
I. Por concessão do pue, ou du mãe, so J'l)t• uqnolle fallecido e por sentença elo juiz, ouvido o tutor, se o menor
estiver sob tutela, pura os menores que tiverem completa·
do dezoito aunos.
II. Pelo casamento.

IIt

Pelo exercício ele emprego publico offectivo.
IV. Pelo recebimento ele grão scientifico dos cursos
superiores.
V. Pelo estabelecimento civil ou commerl!inl, com eco·
nomia propria

... ,
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.Art. 3, 0 A lei não distingue CJ.Jtrc. nnciouucs o cstrnn·
gciros quanto ÍL acqnisi0íío c ao goso llos direitos civis.
Art. 4. 0 · A pcrsonnliclnclo civil elo homem· come~a. do
nascimento com viela; mas a lei põe a salvo '·desde a coitccpção os direitos do nascituro. ·
·•
··
·
0
.Art. fi. São almolntament'e incapazes de cxcrce1• llCS·
soahneúte os actos ela viela civil: ·
I. Digu-se ·aezescis.

·

lli. Os S\Uclos-mudos, que níio pudérem exprimir a
·
·
IV. Os ausentr,s, rleelarados tues por acto elo juiz.'
· .Art. G. o Siio incapazes, relativamente a certos netos
(art;. 15.1, n.l), ou·Íl ma.ncirri. el<: os exercer:
J. Os maiol'<lS ll<J deZllscis c menores ele vinte e um auuos.
(Arts. 158 a lüO) ..
·

sua vo11tndc.

Art .. 7. o Suppre-se a incapnciclude absoluta, ou l'clatil•a, ·pelo modo instituído· neste codigo, part<: especial. ,
·(

Art. O. 0 "\os vinte c uni. aunos completos acaba a mcnoridncle, ficando hnbilitado oindividuo pai·á toclos os netos
ela ' viclti .civil.
· ·
. · ..·

ParngJ•aplJO ·l.mico ... CnsB:J.l'ú. · O>t~r:l oe 'ncnol'CS, a .incapa-

cidade:

. 1. l'ot• concessiiu do pac, ou,• se .fôr mort~, ela mãe, 6
por seuten~Jt elo juiz,·' ouvido o tutor, se o menor tntelaclo
tiver dezoito anuos cumpridos.· · · · · ·
'

; ~ ;

.

'

'· '.

. II. P~lo CIIStiiuento: . (Arts.. 9°,· § uuico,
11.

n:

ll.

II, 187,

XII; ,,220,
399, ,.. II).
.....
.
'

,"

TV .. Pela collação. de' gráo. scicn~ifi~o cm. curso de en·
sino superior. .
Vol. V

t:lO
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Al't. lO. ,A cxistcw:iu da JII!HHOn nat111'11l tei·mina com
n moi·tc ; esta se JH'cstimu uo caso de nnscnc.in. 110~ termos
doM ru·ts. 487 o '188 ela Pal'to J~spcciul.
Art. 11. $c duns on nmis pessoas J'ullucct·cm na mesma
occasião,, sem qne se poss1L averiguar quul tlullas uwrt•cn
em pt·imeh·o Jogar, JH'CSlllllC·sc quo nwrruram simultanca·
mente.
,
·
.
,
Art., 12. Serão. inRCI'iptos em registro pul!Hco :
J, Os nasrdmrntos, cn.Rn.mrntos c obitos.· ,
.
II, A cmnncipn~iio 110r concessiio do pue ou da, miw,
ou por sentença do juiz,
III. A interdicção dos loucos e dos prolligos.
IV, A scntcn~a cleclamtoria da ausc~cia.

CAPITULO li
DAS PESSOAS JUnrDICAS

SECÇJI.O I
'

.

PlSl'OS!Çõms GEP.AES

Art, 13 .. As .pessoas. juridicas são de tlircitu pttblieo
ou du tlireito privado.
Art. 14. São pessoas jurídicas do direito pllblico Ín·
terno ·
·
· I." A f.ecloraçíio elos Estaclos do Brasil. .
H. Onda um ,dos Estados componentes ela._· fcllorn0ão
brasileira c o Distrir:to Federal.
, ,
, ··
lU. Onda um• dos, municípios constit11.cionahücntu orgonnizndos nu terriiot•io hmsileiro.
· Art. l:', As .. pGssoas jttridicns ele direito pnhlicm s,; re,,.
ponilnrito pelos dunmos, causados. por seus t•eprcsuntautcs,
ftunnclo estes, cm nome dcllns, )ll'aticurem autos tlo direito
pri vaclo dentro dos limites chrs sn11s attrihui<;ões,
Art. lG. Silo p~ssons jnridioas de direito privado : .
l. As ·sneictl'atlc•s ui vis, wl igios11S,, 'pias, lUOrac~, sei cu ti:
flcns on littet·nrins, ns associações ·cte utilitTatlc' publica o
as J'undnuõcs, uointanto cjnc tenham putrimonio.

H, As sooi'edncles: mercantis.
,;<','

·~·····

I
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Art. 1O. A oxistcncia ela pessoa Hnturul termina cu111
a llll'l'tc; presnmindo-sc esta, quanto aos ausentes, nos en·
sos dns arts. 487 c 488.
·
. At·t. 11. Se dom ou mais indivíduos íullocercm nn
1ncs11m oee11siiio, niio se podendo averiguar ~e algum llos
comnwrientcs precedeu aos outros, presumir-se-hão simulta·
ncamcnto morto~.
·

II. A clitnncipnçii~ por outot•gatlo vac, ou JUítc,
sc!ltlillU<t llo juiz. (Art. !J 0 , § unieo, n. 1).

··-

Oli!JOL'

4

Art. 13. As pessoas juriclicas síio de direito público,
.iutCl•rici ou cxtcrn·o·; o ele clireito privnclo.

I. A União.
II. Onda um elos seus Estados c o Districtn Federal.
' '.

III. Cudtl um tlos municípios legalmente coustitnidos.
·· ...

Ao art. 15 . ..,. Aecrcsce.ute-se :
"Salvo.
o dh:cito
·re
. .ressivo
contra
..
'
.
'.o
.
·:
umnno". . ..

os' caniutdorcs

do

i'

As· soai!!clntlcs inencion.adas 'neste tú;ti'go 1\. I, s•í
so .poclerilO oonstituit• :pot• cscripto, lnnçaclo no ..registro gc:
ral (art. 23, § 2."), c reger-se-hão pelo. disposto a. se 1ú'cspci~
to lll•Ste cocligo, ·pn.rtc especial... .
. . . · . ..
·
§· :l. ~ . As sociecl1Rles ut~roautis continuarão :\ l'eger-so
pelo cstlltuiclo nas leis commerciaes.
.· , . ,.,
. ...
§

'

...
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Puragr·npho unir:o. ·A~ 8ocio<lrllllls de que lral.a o n. i ~ú
podl:r·fio rmnsl.it.uir-se ].101' esr:xoipl.o, IJII9 sorú lancado no rogiaf.r•o gond, o sr: r·ogorlio p•:lllR disposiriõt•a da ParlrJ J~spuuiul
deste Codigo; as morcanl.is r:onl.lmlMi'io a I'OIM'-•o ]lulas •llsrosicõus elas luis commorr.:ín.os .
. Art. 17. Siío roconhccitlas ns pessoas jurídicas ostrnu-

•

gmrna.
Art. 18. As pcssons ,itlrillicns cstrnngoirns elo direito
publico niío podem n.d<Jnirir ou possuir, por qurtlquor titulo, ·Jn·opr.iocln.clc immovcl no Brasil, nom direitos suscoptivois c](} clesn.pl;oprinçiío.
··
· ' ·.
Carecem do npprov~t~;iíu tlu Gõvorno Pedoral os cstn·
tutoR ou eompromissos duH socicdrtdes o domais poHHOIIS
juritli•:nH csl.t•nngcil'JI.H do cliroito privn.do, pnrn quo posHIIIn
fnnccionu.r no 13rnHil por Mi, por succursn.l, agencia ou estabelecimento, que aH roprc~:~cutc, sn;joitundo-sc íts lois o
nos tribuunos tlo Jllliz.
Art. ]!), E' applicnvol ÍtH pessoas jnridicns o disposto
no nrt. 8'.
. ..
.
~\rt. 20. As pessoas jnriclictts · seriío ropt•csontn.dnR,
acti\·n e pa-;sivnmoutc, IIOH rtctos jndiciacs c cxtra-jndi·
cincs, pclns pessoas tlesigmtdns cm seus estatutos, o, na
falta de dcsignnçiio, por sons directores.

. ..

SECÇ10 II . ,. . . , .

REGISTRO CIVIL· D1lS l'ESSO.\S JUU!DICAS ·

-~rt. 21. Começa a cxisto1iCin legal das pessoas jmidieas de direito privado Mm a inscrip~iio, no' registro publico regulado por lei especinl, dos so,ns contratos ou. act~s
constitutivos, estatutos ou eomprom1ssos e da autorJzn~ao
·OU approvação do Governo, quando fórem estas ncecssa·
rias.
.
·
:
.
:Serão· averbadas no referido registro as· · alterações
flUe :soffrerem os· ditos actos. ; ·
.
_
Art. 22. O registro contera as segumtes cleclnrnçocs :
!I. A denominação, os fins e a sédo da associação ou
funda~o.
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Art. 18. As pessoas juricliens do rliroito ]mhlico ex·
terno níio podem ...
Ao nrt. 18 :
.
No fim do tprimciro pcriotlo, tliga·sc, depois rln pnln·
vrn "desapropriação" : "slilvo os predios necessnrios pm·a
cstnhelecimento das legações on dos cons11ladnH".
Dependem de npprovnçíio tlo Govc1~no Fedem! os esta·
t:ntos on compromissos dns tpessons juricliens esh·nngci.rns
cln diJ·cito privado, pnrn poderem rnncr,ionn.r 110. Brasil, llS·
sim por. si mesmas, como. por J:.ilines, ngcnciafl ,ou est:nl)cJe.
cimentos, qnc ~s representem,· ficnmlo sujeitnsJts leis e nos
tribnnnes do pniz.
'

'· :,

Art. 20. ·'As pessoas juridicns. scriio . representadas,
nctivn c }lafisivnmente, nos netos judie ines c extrn.jndieiaes,
por, quem .os respectivos· estatutos designarem,' ou, niío ·o
rl e'signnndo~ pelos seus directores.
'.' : ' .:, i ' . ' t
• •

..

·

~

: • -

'

~

• "

_: ••.
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. . . SECQÃO II .
' '

•

•

"

• • •

•• '

••

' '

'

'

•

t

•

'

'

'

DO REGISTRO
CIVIL
DAS PESSOAS JUniD!CAS.
.
,. .

ÚC 2l. • ·ComeÇa n ex:iste'nciil. legal dns pessoás juridi·

cas cle''di:reito prh;ado coina'íriscripçiio dos seus _conti'Mtos_,
'netos r.onstitutivos, estatutos ou ·compromissos no sen re·
gistro 'peculia.r, regu)ado pot•.lei especia.l, ou com n nntori·
z~tçiío ou npprovaçiío do governo, qunndo pt•ecisa.
·
· Pnrngmpho unico: .Serll.o n.vnrbadll~ no regls\i'O ns .altel'ncü~s, que Qsse'sOiictôs soff,re,rem. . ..
At't. 22. O registro dec!tll'll.l'á.:.
''
... -.
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II. O modo pelo' qnnl ó rtiJrniníst.rndn. c representn1lu
activa e pnHsivtnnentc, mn ;iui~o, e, em gerrtl, nrts fl!]lwiíns
com f;eree iI'OH.
··
III. Se oH eatntntoR, o coi1trato on c1nnprnrniRso siio
rd'lll.'IIHI.VIliH 110 bt~mrli;e ú n.ilminiRI;r•tti)Íto, c tle qno mnlln.
TV. Se o~ nlerllhi'OH l'llRJ!Illlilem snbsillin.r·inmtmt.n ptJins
ohrigar;iío•• dr1 fiHHociaçilo.
o~ IJIIHOR do lllCVincçiw Q 1.1 di)R~ino IIO J'ORpcetivv
putr•Jmnmo,

' y.

.SJTICÇM 111

:At'T..

2:l. :As poHsonH ;jt11•ldienil tl!m oxistonein tlistmcr

·dnR JH1HRfliiH' fJiliJ IIII COIIl]lÜOTJJ,
~ 1°. Niio porlcr•fin mniHI;iJ;nir··Ho; nom .rllnMionnr, kem
Jll'ÓVill rmt.or•lzn'}ii.o, · IIR HneiollndoH, nH n.gnntlin.s ()JI I•R eRt.n.·
licletiirneuto~ de HO!J'lii'OH, mo11tepio o en.ixn.s ncomirriltJII'À,
ucm as destinn.daH uo cornnwr•1do dll ~cnoro~ nlirnent.nrcs.
Se tiverem do 1\mccionrn· nn On.pitn.l l~cdornl on em
mnis de mn Estndo, n. n.ntoriznçiio HoriL conccdiiln. pcln Go·
verno da UJ1iiio ; ~c,. porém,. 0111 nrn só 'JiMndo, Hcl·o·ÍI. pelo
respectivo Gover.no.
.
, .
.,
§ 2·•. As sociodn.dcs de I\ li C tr·ntn. o n.rt.. 16, qnc por
falta de nntorbmc;Íio ou registro, niio l'orern rcpntndll.R peR·
sons jurídicas, nii•1 poderií.o .nc'cionm.·- ns pessons que as
compõem, ucm. n tcrceiL·os ·;. mas estes podcriío reRponsnbí·
lisnl-as por todos os netos ciúe pl'n.tien.rem. ·
·
.
Art; 24, 'l'erminn a cxistcncin rln·. pessoa jurídica :
I. Pela snn dissiilnr,iio 'cm virtnclc.' rlc _delihernt;iío de
seus membros, rcsiJ.]v;ulns os rlircitoR. r1a mínórin ·c de ter•
ceíros.
. .
.
.
. •. ,. . . .
II. Pela sua dissoluçiin em· vir·tlÍde ·c]c léL ·
·.
III. Pela sun tli~soln~iio ciu 'virtudc-dc·n.cito do'.Gover·
DO, ·nos casos-~111 ~IJll~- est(Í êassar .n~nútoi·izrt~.ii.ti rlé qti:e elln
carecia pnrl\ funccionnr, por fr•núclrir 'Qs·'sC\lS fins Otl- cnin·
pro111eit.er o interesse pnhlieo. : :. · "
·
·
Art. 2fi. Extinguindo-se Ulllti soe' .Jdnclc ae finR' 1'1ÍLO
economicos, cujos estnt11tos i1iio clispcinhnm sobre o clesti·

Emendas offereoídns · pela Com missão especial do Senado

11. O 111odn JH>I' qne Ml' ndminiMtl'll. n l'nJli'I!HI!nt;;; netivn
n pnssivn, ;jndieinl o md;l•n;j!ulioinlnlllllte.
'

llJ. Si! os estatutos, u wml;rnl\tn on n 1!1\lllpl'rHnisso ..•

J V. . Be os .ll!Clllht•os l'CHllllJH.lell\· 1111 niio, Kli:lsidiat'Íll·
11\PIIl.ll )H•Jns o\n•igll.t.~ÕI!S SOI;ÍlWK.

V. ;\s
dt·~tino

do

IJOIHii~ÕeM

rle I!Xtinc<;tlO d11. Jl"HS<Hl j;n·idiea c n

s1m patri~t~nnin

ne:;;sn

fj/IRO,

~-'

Art. 23. /\:; pc:;:;oa:; jnri•lica$ tccm cxistcncia rlistincta
rl:t •lns s~ns mr.mhrns.
'
·
~ 1. 0 Niío se p<H]r.J•iin eol!stituiJ·, snm j)J'évin aHbn~im
';iín~ .n~ swdc!tlndes. n.s n:.,t'B!Hdns, ou os ...
l\n ;L1'L 23, ~ L" in-finc - Accresccntc·sc á palavra
"Hlimrntm·eM'' ''snlvn ns r:oupcrntivns I! os syn•lientnM profi~sionn.cs o ng1·icolus, legulmcnl.e Ol'glulizn.dos,
. f:;n tivm·pm tln i'llllceio1H11' llit ÜHpitnl Feilernl, 011 cm
H111is tio nm l~sl.ado, ou. em i.Cl't'iLo!'iÍJs níi.o consl.íl.uidos
om Esl.u.dns a .u.ul.orizaüíiu S•ll'IÍ. do Governo J?erlm•uJ; so
t•m um sú Esl.o.do, do Govet•no tlosto ..
.
.§ 2. • As Noeimlades ll!llllllCI'Udns no n.rf:. 16, qnc, por
rnltn. tli~ .. ll.lltlll'ÍZHgÍUJ OU tle l'CgiHti'O, RC lliiO l'Çjllltll.l'OITI JlCR·
RI IItH jm·ill icas. !JÍUJ ·po<lcriin ll.Cl!ÍOTI/1.1' n. sm1s mcmiJt·ns, 110111
11. tm·clliros ;..mas ost!ls .l"")m.·ão rc~pomahiiísn.l~as put·. J;odna
IIH ~1\llH nej:oH,
.
.
.

.

1: Pllla snn. .cl issolnr:íw, de>lilJm•ncln: .cnt.l'r. ns ~m1s mcm·
hrns,'snlvo o rlh·r.itn <hl minol'ÍII c ele terllciro~.
.

Jl i>c]n. snn. tlissolur:íto, r[lliUHlo 11 lei •lr.tr.rminn.
Jll. Pnln SIIJI. rlissoJn,.iio cm virtiHlfl ,]e 1111to ''" 0<WC1'·
uo, enssnlid<l-llw hstc n ,i;1tm•iz1H)ÍIO <ln l'nnr.cinÍllll', qnttlulo
i\.JlflHSOil ,in1•i•\i••n iucOl'l'll nm actos np\)nstns ,IWH sens l'ins
011 ÚÍ>C!ÍI'ÍiHIIll hiHII pn]ÍJiiÍ<:,
.'\t•l:, '2li .. i~xÜngllÍ11<111·SC

.

1\SSOCÍ!tr:iin i{c intuitos
11ito ne.ouo'illicos, cnji.ls cstntutos nílo disponham quanto ao
lllll!l

..

'·
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no lllterior de seus bens, c niio tcnclo os socios ton1ndo n.
respeito 11mn clclibernçiio .vnlidn, sct'ÍL o pntrimonio .. socinl
devolvido n. um cstnbelceimento elo m'unicipio do Estado
ou da Uuiií.o que. tc.mln no .mesmo fim.
, ,;
Pm·ngmpho unir:n. Não hnvnndo 110 mnnicipio, ~~~l.arlo nu
Disi.Piclo Jlcdm·nl oslnhclocimonto .algum .nns condiçüns •imlinadns, oi'J'ceLunP-so-tí a dovolut;üo em ravot• do .risco .fediJml ou
csl.ndonl.
/

Art. 26, Extingninclo-se umn. soeiecln.de ele' fins eco~
nomicos, o remanescente· .do patrimuniu ~uciul cOlilparth··
se-ít entre os socios ou seus herdeiros.

FUNDAr;OES

. Art. 27. O· inRtituiclor· cle~fmicln0iio f.arít por escriptúrn ·
publica on ·por neto ·,]c nltimlt vóntnclc clotn\:iio' cspecinl
elo 'bens" liVres C espccifienrú 'O fim'· a CJUÓ ciJa se· destina,
cleelnraudo, 'se qüizer; o' nwdil'clil sua' ncliriinistrli~iío:. •
1, I '

,

,,,

~ :

i

"I

: j,'

,' '

!

'-. •

']

~-':I · •

·,

(";

'' '•

' , "

'

, :

··'

' ••· Art. 28,· Qnnnrlo insufficientes ·pará ~ ·eoustit;ii(Jiío ela.
fundariiío; os bens· cloaclós ·scrão:convertidós ·em' títulos 'ela
cl)vidn publ,ien,
outra cousa não' clcteririinnr o· instituidoi', até· qno, nugmcntuclos pelos'. rendimentos ·necnmt!luclos ..
ou·por !J.O'vns:· clotn0ões, constituam
<cnpitnl necesstil'io
·. · ú{]uclle-:·fim>;~; ;·:--: _: :· ·..'~-~ ,_;_:~_:_;_:-::> -.:-::_._,.!'-'~-~-:-~. --~:·.;.1~-~'-t-~:~-;)·_~·).rt:,~~·:_:;:<· ·
·.• ·. ;Art; '2!1: :As' :fundiiçÕcs ficÍlrU:Ó sob n: :inspéeçiíó' elo Jlfi •.
ni~tc1•io Publico du EMLndu onde estivél'Olll.·Rit11ncltis: ":·· ··'
· · §.1°, So osteudcrcm a sua-ncçiio n mnis ele nm·Estncro,
ficflt•iio sob a iilspecçiío do MinhitcJ•io ·Publico' Clà ctida mn
delles~
· ·: ·
· ·
·' · ". · · · ..._. · ·
·
§ 2'. O disposto em ,l'elnçiío nos Estados tein opplien~ito ao ' Distrieto . Federal. .
·.
· · ·
, ·.: ' .
. .. .A~t:' 30. A~ 'pessoas encà#cg_àcr~s; dn np1Jl~riao~o. ~1o.
pn.trimonio, log(), sme ti-yc_~c111 .~~1ll!0C.l~l~-~nt.o, fl_~ .ll~stttluçn~,
formnlnt•iío tle il'ccóJ•do com ns linscs _dcstu, '"" ·.-,;;tntntos
pelaR f)nne~ se hn. de reger n funllílr;ii.o; fihhinêttellrlri-o:~;
. Pm segnidn, í1' ,úppi;o,•n~iiiÍ tln. n.ntol'iilnde: COlll!lritr.nte;

se

·:·o

•

I' _.'

"

'

. "

,

'

.I
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d;;stino u!tm•iol' elos seus bens, ·e i1iio tendo os soei os ttdo- .
ptt~do a tnlrespeito clelibernçiw cf;ficttz, clevolver-se-Í\ o patt·imonio socinl num esta-belecimento municipal, estac1unl ou
l'eller:tl, de fins i<lenticos on semelJw.ntcs.
l'tu•ngt•aplto Ullico. Não lml'encln, no Munieipirl, no Esl.arlo,

nu 1Ú1 Disl.t•ido J!'edet•nl, cslalwlecinwnl.n em. l.a•.'S rwtHii~<iefi,
dcvolddu o paLrimon io tí fnwnclu estaúual, ou (L nacional.

;;ct•:'t

rv..

SECÇÃO

.

DAS .Fill'NDACOES

... Art. 27. -Para crcnr uma fundação, far-sc-hn o SCll instituidor, por cscl'iptut·a publica 011 testamento (art. I .678),
dotnçií.o especial ele bens livres, cspcei.Cicando o fim n q11e
11 clcstinn,. e declttrnndo, so quizer, a maneira de aclminis'

tral:iJ..
·· ·
·
Art. 28. · Quando iusuffieieutes para constituir a funda~iío,: ns bens doados serüo convertidos em titulas ela di- ·
vida· publica, se outra eoi~!\ niio'c1ispuzer o instituidor, ntó
quo, nngmcntnc!os com os re_nclhneptos on novns cloa0ões,.
pct•fnçam capital bastante; ··'

· : ·'

.

. .. Art. 2o:'

.

velar~'rielns 'fmÍdtL~Ües ,, t.Iinisterio I'tlblico

do' 1Mndo, otide situadas. . ' .

.. . ·.
:
': ; § 1..0 Se cstellclereiltn activicl!ide il. mrtis do Ítm Estn·
elo,;. cnbérit: ·em· cadn un1 delles, ao Ministerio Publico esse
cnc'nrgo; ·. · · . .
· , ·..
. .
.
.
. . § 2." Ap'plicn-se no Districto. Federal o aqui disposto
qtinnto nos Estados. , . .
., · , . . . . . ·
.. ·... Art. 30.. ,.. Aqrielles,. n quem ·o instituidor cmninctter n
npplic11çiio elo pntrimonio, . em' tendo sciencin. elo encargo,
fo"t•mulnriío logo, do accorclo. com ns suas. bases (nrt. 27)_. os
cstatntós·. àn.. riiJicl•l-0ÍlO Jll'n,jcctmltt;. snlnnott~nclo,os,. nm seguicln,

IÍ

.

nptwovnc:iío <ln nnt.oriclnclo cnmpütentl',
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l'nl'llB'I'UJihO nnirm. So rtll' r.lr:nn;wdn 11 IIPPI'Il\'11\'no, pndei'(L
osl.u. Hill' HUJIPI'irln pr>ln ,inir. l'flllll'l!lr•nlr• rio J•:Hindo n11 do DiHI.r•irJI,o ForJe rui, llOIIl ns rerJIII'HOA lognoA,
Ar·t. 31. Os cstntntoR dr1 l:nnllMfio ~r'> pndcr·iin ser
mndifiunrlos soh a~ Rcgnintcs condi~õcs :·
:r. Quo 11 modi ncnr;iio so;ja dociditln pe]n. mnioria nbso-.
rutn cl11 rmr·pnr·nçiin on dns possons qnc ttm1 r.lil·oitu dr.: IJO·
r•jr• IJ I'OIJI'OHIJIItlll' IL fnndi1ÇÍW.
l.f. (~UO JIÍLO IJOJJ1;!'11l'iC O Jim clcstll.
III. Que sojn npprovncla poln n.utoJ.•idndc compctcntP..
Art. :12. A JtlÍJJor·in veueirln. nn. mrH]iflençii.u rlos ostrd;u.
t.oR pnilm•rí, r]entro rlo um nnno, J'ccorror; 110 ;juir. ernnpr:J;uJI·
te ]111.1'11 pedir a annnllnçiin J'OspcrJtivn, su.lvo o rlimitu de
t(JJ•noiJ•os.
At•t, aa. Vm·ilicnndo-sc rp1c ú nor:ivn on impossível a
mn.nrrten~fi.n de uma l'ntldn.r:iio, n11 vencido o prazo d11 s11n
dlll'll<;fin, Hfll'(l. o scrr pntr·imon.io, salvo disposiçfio em r:ontl'lll'ÍO do· nr:to r:mlstitrrtil•o · 011 rlns ostn.t11trm, ineorplll'n.rlr)
em Olltt•ns .funrlnçõcs q11c se rlcstinem .rw mesmo ·flni ··OJ~ 11
fim 1111nlogo.
Plll'll~l'lllillo unir.o, l~sl.rL VOJ'Í l'irm~iio pnr.lrl!'(l. ~C I' rwornovirln .iurlii\inllllf'lll.e pola minn1•lrt ·r.lu qur: li'iÜ:t o nl-1 .. :.r~, ou
Jll'ln ~lilliHI.•:r·io Pnblico •..

· TITULO II
Domicilio civil .
nm
·

~\rt. 34. O domicilio civil,dn pessoa nnt11ral ó o logar
1]110 o~tnhclccc clla de .rúodo 'definitivo a sui1: rcsitlunciu..

.A1·t. :35. Se, porém, n pessoa 11atilrártivá diversa~ re·

sidcneins, onde vivn. nltcrnndmnentc, ou rlifl:ercntt:s ccn·
tros tlc m•cnpnt:ões llltbitnnes. qí.mlqnü1~ clnqnellil.s on des~
tos SCJ'(I considcrndo como seu domicilio. .
.
llrt. 3fi. Será domicilio dn pessoa naturnl qnc 11iio ti·
ver lJCJJ!nunn residcncia hnl.Jitunl, t)n.cla' ~uc· .cmrwe~nr n
sun vidn. em Yingens sem· ter nm ponto ccnhn.l de· ·nego.., i o~, " logtll' iHliJ,;-für oi1ünntrndn, ·
·
· .
"\rt.. !H. A nmclnnça de· domicilio rle mnii pesson. se
opera peln t.J•nnsfeJ•enein rle sua J•esiclcncirt · eom ititençi.io
llltluifestn rle se flxnr en1 outro lognr. · ·
·
·

•

·Emendas offerec!das ]ID!a Comm!ssllo os)leclnl do Senado
Pnl'n!l'l'npho unieo. Se esln lh'a tlelll!~l\1', "lil'lll'il-a-{t tl
c<Jmp~lt't1io no ·F.,.lnrln, nu 110 Dist.J'ido 1•'11tltii'JJI, Jltll1\ o,;
I.'I)(JlJI'SOS d11 \oj,

·juiz

· Art. 31 · l)nm se poderem alterar o~ estatutos <la fnnrln,:iío, é mister:
I. Que 11 1'~\',}rnm sc,in. delibet•ndn. twln. mn iorin 11 hsnln·
til 1lns enmpctcntcs pnrn gcl'ir e represeutm• n fnniln~iio .

.A rt. 32. A minoria. vencida 11a modjr.icnoiío •ln R cRtn·
. tntos pnrlcrÍI, clent1•n em um nnno, promover-lhe n. m11lirl111ln,
rcem·roncló no juiv. c:onipetcntc, salvo. o clh·~itn rlc tct•ccil'OR,

J\rt:. 38. Verificado sm· nociva on impossível, n. mantcn•:n •lc mnn. rnnclili)il.o, ou vcneiclo o prnr.o rlc sun llXistcn·
<iin, n pn{l·inHm io, snlvu clisposi~ijo cm enntrnl'io no neto
•!muitihltivn on nos flstntnto~, sern.. incm·p•\1~1rlo · nnntl'llK
l'illlllllr:i•e~, qno Rll propnllhnm n fins cgnncs nn scmelhn.ntcs.

TITIDJO H

. Do domicilio civil
"

·~\rt. 34. · O clomiiiilin -civJ! <hi jit;;;;;óa; nntnral é o lognt•
.onrlr rllw r~tnhcler:c n ~nn: rcsiclcrJIJin •:om nnimo rlri:initivo.
Art: :lri, Stl, •porém, n pcsson no.tnrnrtiv<Ít· ai V(:J'MUR l'C·
sidcnciris onde 'nltcl·nnclnmcnte vivn, on vnrios r.cnia~nR •lo
occupnt;ões habitune!\, considcral·-sc·lm rlo.mici\io seu qual·
f\11<'1' rlflstcs on Jlnrtnclln.H.
·
·
.
A1·t. .36, 'l'cr.sc..ha ,por domicilio dn jiesosa 'nattll'al, que
ufio tenho l'Csirl'cn<lin hnhitnnl (nri:. ::\!i), ou emprcig1w 1t
\;iiln: 'rm vinl(nnl'i, srn1 pollto contml rlc negor.ioA; n log'lll'
nnrle ft'k cnnonl.l·nrln..
·
· · Al·t>fli; .·'11rnnn-~r. n rlmnirilin, i:JonnRI'm•hlilo n l'IJHi•lcn·
r.in,'l'niJJ 'iiltnnr:fio Jllllillr!~Rtn 1lo o llllHlnJ•,
·

>
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•

~
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Jlnmr;l'aplio, unico. ·A prova de inten~.ão tal resultm·ú do
. clarnr;õcs feitas pela pessoa mudada tís municipalidades do8 lofl'lll'CS de onde s(tc e Jlnr·a onde vae, c, na fnlln dessas cillelnrn~•iles, do fnclo da mudança c das cir•cumstnncias que o neom]lauilaJ•em. ·
·
· ,

Art. 38. . E' o domicilio
das pessoas.
:
..
'.
. juriclicas
.
.
I.. Quanto (t União, a Capital Federal.
II. Quanto aos Estado's, as respectivas capitaes.
III. Quanto ao município, o logar onde funcciona a.
Camara Municipal.
.
· .
' .. IV. Quanto' ús demitis 1W8SOas jurídicas, sédê onde
estiver~m estabeleeidâs ou funccionareni. as. respectivas 'di· ·
l'CCÓÔCS Ot1 admiiiistragões, salvo o' 'domicilio especial que
escolherem por seus estatutos ou actos de ·c'onstitniçúo. ·
' . ·§ 1. 0 , Te1;do, porém, a pessóa jurÍdica diversos estabe.
lecimentos em logares diversos,: cada. um destes considerar.
se-à, domiciliei ..qunúto nos nct.ôs.nello práticados ;, , · ...
· '· § 2°.·Se"a'sGde da·administraçiio ou dit•eeçiío ela pes·
soa jurielic.a se achat• no estrangeiro, os estabelecimentos
situados· no. Brasil .set•iio havidos por clomicilio, para ns
obrigações cóntrahiclas pelas 1·espectivas agencias.
'•

''

'

'

'

a

Art. 39. Os incapazes têm, o mesmo. domicilio de seus
representantes.
· ··
.
.

l'nr'tlg!'apho unico ....A· mulhc!',.casnda tem poL' ,domicilio o
do mnt•ido, salvo o caso' 'de' 'cisfal'".imlicinlmente 'separada,' ou
de' . lhe. ' 'r:omprl.h•
n .ndmini~l.l'llr.ão
rlo r:nRal. , . .. ', .·. •' ...
' ' ' , '·!
''
. ' ' ' . .. ' ' ' ' ' ' ' ' . . ·, : . ' . ( ' '
. .·. ~-\rt .. 40., Os· funccionnrios publicas considcraÍll·so. elo.
~

' llliéiliâclos nci' logar, onde .e~iircem ,as suas :funcções,.: sah·o
se estns forem. temporririas, :periôdicas. ou de: simples .com.
missiio, pois, •e1itão, conservarão o domicilio, anterior.. ,,
· Art. 41. O domilfcio do militar. em. serviço activo, ó .o
·togar onde. o , estiver. ,prestando .. , : . . . : . .. .. .
: · Paragrapho unico, As. pessoas, com prncn. na ,nrrnadn. trlm
o seu· ctoii1icilio na respectiva estaciio naval, 'õti. ni( sédo: do
emprego f'Jill'l ~~l.ivorom oxàrcendi),_eJn torra .... ~ .... _: . :: ..
, Art. 42. 0 .. domicilio dos officines : ·C tdpolnntés cl11
Mn1·inha ·1\Iorcnntc. é o Jogar ·onde·. estive~ •matricul1úlo. o
reRJWctivo navio.

,.

Emendas offerecidas pela· Commissão especial do Senado.
l'ul·ugl·npho, unico. A· prol'a de intenção lnl r·esullnt·t't do
r]uc tleclnt·at• Lt pessoa mudada ás municipalidades dos lugnf'l!8,. que deixa, o pa!'a onde vne, ou, :-;e tnes dculm·ncües nlt.o
!'i~et', da PL'Oi)l'Í a mudan~a. com ·.as ciL'cu rnslancilis que a ucom-

.pnuharem, .
•
· .
Art. 38, . Quanto Íls pessoas juriclicas, o domicilio é:

I. Da União, u Capital Fecleral.
II. Dos Estados, as respectivas capitaes .
. III. Do 1\Iunicipio, o Jogar onde funccionc a ntlminis·
.
tração. municipal.
lV. Das demais .pessoas jurídicas, o sitio onde funccionàrcm as respeetivns dil•cetorias c aclministraçõcs, ou· onde
elegerem clomicilio eRpeciul nos seus estatutos ou actos constitutivos.
·
§ 1°, Tendo, porém,. a pessoa· juridic:t diversos estabelecimentos cm Jogares dif.fercntcs, cada um serít considerado domicilio paru os actos nellc praticnclos.
. '
. § 2.' Se a administração, ou· directoria, tivct· :L sédc
no e~trtmgoii'o, haver-se-á por domicilio cltt pc~son juritlica,
no tocante ás obrigações contrahidns por cacln uma das suas
agencias, o lognr elo estabclcciniento, sito no Brasil, a que
clln corresponder.
Art. 39. Os incapazes têm por ·clomicilio o elos seus rcpt•csentantcs.
.
·
Jlat•agrapho unico. A m'ulher casada tom pOL' domicilio
o do rnal'ido, sall'o su. csli.)'ct· desquitada (al'l. 3:!~). ou lho
cou1pelit· a 'íidmiuisli·àcão do tinsal. (At:L. 2ti8), ··
· ·.
·' At:t. 40. Ós ·fàneciounrios publicas ·i.•e'pubtm-so · d~m icHiados anele exercem us. suas fnnc~ões, .uiío ~onda temporat;ias, ·pcriôrlicas, ;uu tle simple~ .couuu is~iíti '; P,Orquc, ·nestes
casos, éllits 11ão operum múdttn~a no. tlomi~ilio anterior.·
.
· Art. 41. O domicilio elo. mi!ittü• cm servi"o activo ú o
log;Ú;,.Oitclo servir~
.
'., ' • . .

'

'

·.~t·t. 42. · , , , · ~nlle estiver mtdt;icÍ!laclo o navio.

..
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·. · .Att. 43. O logm• ela prisão ou do desterro é o dnmici·
lw elo • preso ou·· elo clestermdo en1 cumprimento ele ~;on·
ten9a. .. · .
· Att. 44. O ministro ou agente cliplomatico do Brasil
que, citado · no estraigciro, allega sua · c:xterritorialiclacle,
sem declarar o. clomilieio rnttl'io, poclerit ser . clemanclaclo.
no ultimo que teve om territorio nacional, ot1 na Capital
l!'ederal. ·
·
Art.· 45. Nos contrátos escriptos poderiu)· as prorn·ins
partes, expressamente, designar cloJnicilio especial, no' qual·
sejnm exercitados e cumpriclos, ~specificudamei:ltc, os· seus·
dil•citos e. nhrigagões. . ..

Llv:RO II

DOS BENS··
. .·
TITULQ UNICO
Differentes classes. bens
CAPITuLO I ·.
'•

de

·.DOS BEJNS CONSIDEWOS m~r

SI Ml!JSMOS

SECÇÃO I
BENS IMlllov Jll.i~

Art. 46~ São bens · immovéis :
1: O solo,
qual se co'mpreh~ndém ! n stiperficio com
as m·voros ~ .ftuo:itos péndentes, o os[i1i~ó'ae_i·.eo e . o ~uhsolo.

no

'

••

l

•

'

:•

'

•

•

···;

•·.

'

•'

•

'·

•

'

· · 'II. 'l'ttdo q1tnnto fôr' 11elo· homoni iucorportiiÍo pet·inll~
nontemente no sólo· do· niocl'o que ni1o possa ser delle refi·
.ruclo sem clestruioã'o, ·fractura· ou moclificii\JÍIO, tuos eon1o :
a semente lançada na terra; os· eclificios e const1•ucções ..
III. Tudo quanto no immovcl o proprietarici manti·
ver propositalmente, · clestilJaclo í1 exploração inclustriul, ·
embcllezmnento ou eommocliclacle,
. Art. 47. Consideram-se immovcis paru. os effeito~ lo·
j;fu·,s :

I. Os· direitos .rcacs sobre immoveis, indnsive o
uho1· ngricola o as ucções que seguram esses.. clireitos.

·(G:>···

110-.

la o1~

silssíi.o mM

sm'J'JcMono o~ iOJ2

JÜ
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.

.1\i·t. ;1:~. -O preso, ou desterrado, tem o domicilio uu
Jugm·, oll(]c cumpre sentcnr,a.

1\rt. 44. O :Ministro ou agente. diplomatico do Brasil,
IJ uc, citado 110 c~tmngeiro, allegar exterritol'ialiclftde, sem
desi~llat' omle, no paiz, o seu domicilio, poderá ser deÚJitll·
dnda 111t Capital l<'cdernl, ou no ultimo poutó do tci·ritorio
lnnsileiro onde o teve.
.
Art. 45. Nos contractos oscriptos poderão os uou\;L'IL·
hcutcs especificar dom.icilio, onde se cxcr~itcm c cumpram
os direitos
c ol>riga~ões dalli resultantes.
'
''•

Das differentes classes de bens
DOS BENS mMOVEl!S

I. O H<> ln, N>lll o~ seus ncccssorios e ailjnconcins nn.tll·
mcs, '"'lllpl'Chcndcmló"n. snperficic, · ·nH ar·vores c Jructns
l>ull<lcnles. o CKlHI~O aet:co c o subsolo.
II. 'l'udo quanto u, homem incorporar rícrmanontcmento n.o solo. conul' n. semente lanc.adn ÍL tcrrn, os ctli:f:icios c
collstrncuões, ~le moclo. que se Óíío ·possa .rctirnr sem clcsb'ui~iío, modil'icauiío, .fmcturn, ou clnmnn.
JJJ. ,'.1\H]O qunnto, llO immovel, O propt•iotnrio llliLllliÍ.VCl'
in te nc ivnnlmcnta cmprcgticlo om sua explot'U0ÍlO iucluiltriul,
urormosc!lmcnto, on commocliclade.
·
·

. 1:. Os cliroitoR
uhor ugl'icolu, c ·ns

'

l'OilOS'

nc~ões

sobre immovcis, inclusive o
que os Regul'am.

]IC•

'.

··.·,

\.
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II. As .npoliccs da divitla publica gravadas da. clausula ele iualicnnbilidade.
· ·
· · .
III. O direito á successão aberta.
Art .. 48. Os bens de que trata o nrt. 46, n. III, podem,
em qualquer· tempo, sol' mobilisn{los. poJo ·proprictario o
distrahidos do seu destino, salvo direito de terceiro ..·
· Art. 4D. Não pcrdcm.a qualidade de immoveis os matcriacs provisoriamente '8éparados ele um prcdio para re~
puros c melhoramentos deste.
·

SECÇÃO ·u
BENS

~!OVEIS

..

Art. -tiO. São moveis os bens susceptíveis de movimento in·oprio ou de trtmsportu0iío por !'orço. alheia.
.
Art. 51. São e:onsideraclos moveis para os crfcitos legues :
· ·
·
I. Os direitos reacs sobre objectos '1novéis c tls uc~ões
correspondentes. .
. .
.
JI, Os direitos ele' obriga~üo e as nc0ões respectivas.
III. Os direitos ele autor.
·
·
Art. 52. Os matcriaes destinados a. alguma constrnnmquanto niw forem empregados, conservmn a sua
. qualidmle. de. moveis, .reàdquirimlo essa,, qualidnelo ·os }WO·_'
veuientcs dn elemolição total de ulgum prcclio. . .
....
c~üo,

: ,,,

'

,;

.

SECÇÃO III . · ' •

"

. COUSAS FUNGIVE!S E CONSUMlVEl!S

. .Ai-t. 53; Süci fun.giveis os bens moveis ctne podem ser
substitli'iclos JlOl; ÓÜtl'ÇlS cltL' lllesma·· · CSpecie, .·. qtmlldade .. C
· qnnntidac1c ;. c nüo fnngivois os que niio se prestam a cata
substituir-ão.
·
·
.
Art:54. Süo consmniveis os bons moveis, aujo \1Rn im·
porta clestruiçüo immecliata ela propl'i11 substtmcia, sendo
eonsieleraclos tu~s os. destinados ií alimentnoüo..
··'
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II. As apolices ela divida publica onernclus com a clau·
Hüht ele inuliena.biliLlade .
.Art: 48. Os bens, ele qne tracta o nrt. 46, n. III, poclenr
.Art. 40. Não perdem o caracter de innnoveis os muteriaes provisoriamente separados de um predio, p~tra nclle
mesmo se reempregnrem ..
DOS BENS

li!OVJ~IS

Art. 50.. São moveis os bens susceptíveis elo movimen·
to 'proprio, ou ele remo~ito por forga nlheia.
Art. 51. Consideram-se moveis pura os e!!citos lcga~:s: ·

IA.o art. 52 :
Supprima-se a palavra "total".

DAS COISAS FU'NOIVEIS E CONSUMIVEIS

Art. 53. Siío fungíveis os moveis, ctue podem, e niío
fungíveis os que niío podem substituir-se por· outros, da
lllesma especie, ctuulidncle e. quantidade.

Al·t. 54. Em vez de "alimentação", diga-se : "alienaciío"
.
•
Voi,·V

lO

H6
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SBC(JÃO IV
CUU~AH DlVIl:ilVJ•a~

Art. 5G.

Cnusa~

!C

INIJIV!SIVI~IS

divil:iivcis sün us que se pudem pnl'tir

cm ]J01'0ÚCH I'UII.CH u di,;Liuctas, l:ot'Jnando cada LIIIU\ tlclln~
um todo perfeito.
Art. 56. São indivi~iveis :
I. Os bens f1liC nito se poücm partir sem altcra~ito llll

sua subsÜHJcia.
II. Os que, embora naturalmente divisíveis, são pela
lei ou vontade das pttrtcs considerados imlivisivcis.

SECÇÃO V
COÚSAS SINGULA.IUJS E COLLEC'XIVAS

Art. 57. As cousas simples ou compostas, materiacs
ou innnatcriacs, podem sct• singulares on collcctivas :
I. Singulnrcs, qmwdo, cmllOI'a rctmidas, siío consideradas de per si c indcpcnllcntcs das demais.
U. Collcctivns, nu univm.•sacs, quamlo se cou~idm•am
im•mando um todo.
Art. liB. Nas cousas eollcctivas o dcsappat·ceimouto
dos indivíduos niio import:1 o Ütt collcctividudc, salvo
quaudn rcrlnziclit a 11m.
At·t. ií!l. Na collectividadc fica subrogudo ao· iudivitluo
o rc~pectivo vnlor c vioc.vcrsn..
Art. GO. O pntt•imouio c a herança siio cousas uuil'êl'sncs c sn bsistcm, aindn que nüo constcni. d'l cousas uiateriaes.
CAPI'l'UT~O

II

.OOS umNS CCW~lDNll.ADOS UNS EM TIEJ.IJ\QÃO AOS OU'l'HOS

"\rt. 61. Consit pl·incipnl é 11 q1tC· tem existcuciu pro·
prin abstJ•ncta . ou coucrctn, lllliR inclcpcll(lentc de outra.
Ace~~sot•in ó aqnr.lln. eujn •Jxistr.neilt snpp•ie a da .principal.
Art. G2. A consn acccssoria segne n principal, snlyo
d)aposi~iio especiaL
.
.
.
Art. li:3. Os fructos c pt•otluctos, nssun como os rendi·

mentos, cntrnm na elnssc dns cousas aecessorias.

-.

•
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,JJA~

COISAS DlVJJ;JVJ!lJS lJl lN'DJVJSLVl!llS

.Art. va. Uuisu.s divisi veis süo us t!LLO se podow pnrtit•
em porvõus t•cuus e distiuctus, fornumclu cudtt quul um todo
put·J'uito.
·
Art. 5G.
J.L Os que, emiJom naturulmeuto tlivisivcis, so oousitlei'lllll iltLiil·isivuis por lei. ou vuutallo tlus partes.
.
.

DAS COISAS SINGULA.RES E COLLEC'J'IVAS

Ar!;. 57. As coisas simples, Oll compostas, mntcriues,'
on imumtm•iuus, süo singulares, ou oolleotiva~:
:r. Singulares, quando, embortL reunidas, so couside-.
ru.ut tlc per si, inclepeuclentemente elas domais.
li. Collcétivns, ou nniversaes, qnanclo se euoilrnm ag-.
g•t·cgJJdus cm toclo. ·
Art. 58. Nus coisas collectivas, só em dest'tppúccentlo.
todos os indivicluos menos um se tem por cxtincta a collectiviclacle.
A1·t.. fiO. O patrimouio e 11 herll't!Ga constituem coisns
univcrsues, ou nnivcrsaliclades (art. 1.575); e como taes
subsistem, embora não c~nstem de objectoR mntorincs.
DOS BENS IIECIPROCAl\llllN'l'Jll CONSrDElR,WOS

Art. 61. Principal 6. a coisa que exiRte Robro si, abstruul.a, ou eonct•olumo·ntc. Acccssoriu, uquolla, cuja oxiston~
eiu. suppõc ada pl'irwipal.
• Art. 62. Salvo clisposi~i\o esp~ciul em contrario, 11
cois11 ncccssoria segue n principal.
Art. ü3. l~utram mL ,classe clns uoisas accesso1•ius os
fructos, procluctos e remlimcntoa.

.. ,.

•''
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Art. 64. São acccssorios do sólo :
I. Os productos organicos da supcrficic;
II. Os minerncs contidos no sub-sólo.
III. Quaesqucr obras feitas, acima ou abaix~ da super·
ficic, adhercntes de modo permanente.
Art. 65. Tambcm se· consideram aceessorios da cousa
todas as. suas bemfcitorias, ainda que de maior valor ; ex·
ccpto :
· I . .A. pintura em· relação IÍ tela. .
·· II. A cseulptura em relação á materia prima.
·
.
III. A escriptura c quaesquer trabalhos graphicos em
relação ao papel, pergaminho, panno, pedra, madeira ou
metal cm que se acharem fixados.
.
Art. 66. As bemfeitorias podem ser voluptuarias, uteis
ou neeessarias :
·
§ 1•. São voluptuarias as de mero deleite ou recreio,
que não augmentam o uso habitual da cousa, ainda que a
tornem mais agradavel ou sejam de elevado valor.
§ 2~. São utois as que. augméntam ou facilitam o uso ·
da cousa. ·
· § 3°, São necessárias as que têm por fim conservar a
cousa ou evitar a sua ·deterioração.
Art. 67. Não se consideram bemfeitorias os melhora··
mimtos sobrevindos á cousa sem a intervenf)ão do propríc·
tario, possuidor ou detentor.
:,•

· CAPITULO III
•

:001! BENS EM RELAÇAO A'S PESSOAS

SECÇÃO I
BEN'S I'UBL!COS E PARTICUL.UIES

Art. 68. Siío publicos os bens do domínio nacional pertencentes i1 União. Federal, a cada um dos Estados c aos
municípios. Síío particulares todos· os outros bens perten·
ccntes ás clcmais pessoas, naturucs ou jurídicas.
·
Art. 60. Os bens publicos podem .ser :
I. De uso commum do povo .toes como os mures, rios,
ostt•adas, ruas e pra~a.s.

..

··~
. '

~,'>-

III.· As obras dll aclherencln
:teima 011 nbo.ixo dn snperf'icie.

pf't•mnnenfe, feifns

· Art. 65. Tambeni: se eonsiclernm ncccl'\sori"os da coisa
toclns ns hemfeiturias, qnnlctuer que sc.ia o seu vnlot·; ex-

cepto:

______

III. A escri,ptürn e outro qualquer trabnllto grnphico,
em............
re_Jagiio
,.... .. , á mate~ia
.. .... prima
. . que. os recebe. (Art. Gl91,

§ 3. •

cnisn,

011

Sito necessnrins as qn:e têm por fim .conservar a
cYitnr que se doteriot•e.

POS l!ENS PUl!LtCOS lil' PA.T\'ricrtn.Artll:S

Art. 68, Silo publicaR · os benA do dominio nacional
pot>tencentcs ú. União, ROR Estados, ou 1\0s Mullicipios, To.
doR os outros RUO pnrticnlnres, Reja 'qmtl fôr fi pessoa, R que
" pertencerem.
.
A1•t, 69, Os bens pttblicos 'do:
I, Os de uilü commum do .. , .

•·

'":

.. '
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II. De uso especial, tnes como os erliflcios on tcrre110S
npplicados n servi0o 011 estabelecimento federal, estucloal
ou municipal.
III. Dominines, isto é - os que se comprehendem uo
pntrimonio ela Uniiío, elos Estados ou llos municípios, como
objecto rlc rli1·eit:o real 011 pcssonl do respectivo titnlnr.
Art. 70. Os bens ele que trata. o artigo anterior sómen·
te percleriio a iualiennhiliclade que lhes é peculiar nos cn·
sos e pela fórmn por que fôr isso legalmente clccrctndo.
.
Art. 71. O uso oommum r.los bens pnblicos pócle sor
gmtuito on retribuído, conforme J:ôr estabelecido nas l'lis
rln l]niiío, dos Estnrlos ou rloR 1ll1lnicipios, n cn!n nclmini~·
trnçno pertencerem,
. ·'
SECÇÃO II
BENS DA UNUQ

'

.

.

·I

,.

...:..·J

Art. 72. Comprohenclcm-se nos bens pertencente~ á
União :
.
I. A zona ele que t1•atn o nrt. 3° cln Constituição.
IT. As ilhas formadas nos mnres elo Brasil ou nos rios
navegaveiP cp1e hnnllnl·em dons on mais Estnelos, on ligarem algum dcllcs :í. Cn.pitnl Fecle1•nl, on clesagounrem no
oceano, ou servirem ele limite entre o territo1•io ela União o
de outro pniz, respeitados os direitos adquiridos.
III. Os terrenos ele ·mnrinhn e nccrcseiclos, salvo os di·
reitos adquiridos.
Consiclcrn-se terreno ele marinha uma faixa ele terr1\
rlo trinta metros contados do ponto nttingido pn!n. prelt·
mnr méclin 1m costa on nas mltrgens dos rios qnc clesngunm no mar, nté onde soffrerem n influencia do flnxo o
refluxo.
.
. IV. Os despojos tomados no .inimigo e ns presos to.
mnclns i\. ))ll•atas ·c em•snrios.
.
V. Os proprios nC~oionaes ·que fo1·em peln União ,il1l gn·
elos necessa.rios nos seus serviços.
.
VI. As fortalezas, :fortes, aiclndellns, oom . todos os
seus· pm•tences e torlo o material elo exercito, hcm Cli''lo
os nnvios e material elo marinl1a e rlc torlos os ministorios
civis.
...

.~~;: :

;,;.

..11
...
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JI. Os de uso ospecin.l
'·-·,.··

III. Os dominincs, isto 6, ~s qno. con~tituem o l)ntri·
111011Ín cln Uniiio, dns J~starlos, on fios Mnnicipios, como oh·
jecto clr1 cliroito pessonl nu mal de C1tcl1t nmn rlossns entidades.
Art. 70. Os hcns de que ta~nctn. o n.rtigo nnteccdcnte,
sei pm·rleriin a innlicnnhilidndc, qnn lhes é peculinr, nos on·
sos n l'cõrnm qnc n lni prr.sct·cvcl'.
1\1-t. 'iJ. O 11so commnm r]os hcns pnbliérm •pcõdc ser
~t·atnitn, nn rctl'ilm ido, ennfol'lllC as leis dn União, dos Est.ado;;, ou ,dos l\[nnic:ipins, n eujn administraçiio pet•tcuceI'Cm •

.An

•

lll't.

.'

72 - clint inem-se ns secções II, IU e IV.

.,.,•- .. · ... · ..

ia2

.

..,·.,.

'.:
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. VII. O tcrritorio indispcnsavcl para a defesa elas ft·on·
tciras co1n os paizes estrangeiros limitrophes, pnra fortificações, construcçõcs militares, fundação ele arsennes e estradas do ferro fedcraes e outros estabelecimentos. ou iilstitui!;ões ele convenicncia federaL
VIII. Os mares territoriacs, comprchcncliclos entre a
costa c a linha de respeito, os golfos, bahias, enseadas,
portos e ancoradouros.
IX. Os rios c lagos navega.vcis .c os que se Jlzcrcm
nnvcgaveis, comtanto que banhem os territorios d() mais
ele um Estado ou da Capital Federal, que clésagucm no
oceano 011 se estendam ou sirvam· de lilnitea a tcrritorios
estrangeiros.
.
X. As estradas e caminhos publicas constmidos 0~1 adquiridos pela Uniiío.
XI. Os telegl'nphos c telephonos estabelecidos, desapropriados, ou aclquiridf)s por qualquer titulo, pela
:Uniií.o.
SECÇÃO m.
DENS DOS ESTADOS

Art. 73. Comprehimdem-se nos bens pertencentes aos
Estados :
I. Os bens de toda a cspccie que constituíam o patrimonio elas antigas Províncias.
··
II. TÓdos os que tenham adquirido ou venham a aclquirir por qualquc1; titnlo.
·
.
III. Os bens que lhas foram attribuidos pelo nrt; 64
ela Constituição.
.
.
.
IV. Os bens vagos c heranças vacantes.
V, Os rios c lagos Mvcgaveis c os que se fizerem navcgaveis ; as estradaR t1 caminhos publicas que nllo estl:vo~
rem comprehendidos no domínio da Uniiio ou dos muni·
cipios..
·.
·
· · ·
VI. Os telegraphns estabelecidos na conformidade do
art. 9', § 4" da Constituição.
VII. Os proprios nncionacs, situados nos seus territo·
rios, que já lhes tenl1nm sido transferidos por leis federaes
ou por decretos do Governo Federal, e os que forem, por
·este on pelo Congresso Nacional, declarados dcsnecessa·
rios clcfinitivnmcntc no serviço cln Uniiío.

SllSS;\o lli<L 13 D1l SJ;1'\llllnnO DF. ·1012
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.
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-
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SECÇ.i\0 IV
BENS DOS MUNIC!PIOS

Art. H. Comprehendcm-se nos bons pertencentes a.
cndn mnnicipio :
.
I. Os que este houver ndquir.iclo ou vcnhn n adquirir
pnr qnalqncr titulo legnl.
II. Os •lo evento o os move.js a f[UC nfto fi>t• uchndo scnhm~io certo.
UI. As estradas on caminhos publir:oA, os rios c lagos
navognvois, cirr:mnscriptos pelos limites tcrJ•itorincs do
nnmicipio c cxclnidos do clomiuiu rla UJJiiío, dos Estados
· o do~; pnrticnlmcs, bem como as feiras, mcrcnclos. · thcntros, rnns, praç;ns, passeios, jardins c qunesqncr logrn.douros Ol! cstnbclecimcntos, feitos on adqnirirlos pelo mmJieipio por qnnlqner titulo legal.
·
IV. Os cemiterios pnblicos e os partictllarcs quo t'll·
l'Cm desn.proprindos pelas municipalidades.
CAPITULO IV
DAS COUSAS .QUE EJSTM 1'0RA DO COMM!ilRC!O

Art. 7ú. São cousas fóra do commercio as niio susceptiveis ele aproprinçií.o e aquellas cuja 'nlienn.ção f.ôl' pro·
hibicln por lei.
LIVRO III

DOS FACTOS JURIDICOS
DISPOSIÇõES PR'ELilVtTNA'R'ES
Art. 76. Na ncquisiçiío dos direitos vigoram ns t•egrns
seguintes :
I. Adquirem-se os dh·eitos, quer por acto pmprio,qt1er
por intermeclio de outrem.
.
.
II. El' permitticlo nclqnirir direito pm•a si ou para ter·
ceiro.
· III. Os clireitos completamoútc nclquiridos c1izem-so
actnncs ; urpwlles, porúm, cnjn ncqnisi~íio niln se operou
completamente, dizem-se futuros.
.,._,
-~
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·
1\l't. 75. R"o enisn.H flirn. ele eonnnereio ns insuscepU·
\'eis ele llpl'O)))'Í~r,i'ín r ns lei(nlrr:rnte: inn.licnn.v~i·•.

Art.. 7G, Na acqnisir.rto dos direitos sn nbsorvat•ão ostas I'ogrns:

J. Aelquirem-sn os i:liroitns mcrlinn1:c neto rlo r.cl~ni·
rcnt.n. nn po1• intormcrlio ele outrem ..
. TT. Pf>rlr~ mhn pcssnn. nel~niril-os pnrn. si, 011 pnrn trwnoiros.
.
TTT. Di?.Olll·Ao nd.nnos os rlil•oitns Mmplctnmcnto rtrl'lnirirlns, c fn1·.11rlls os rmjn. nc~nisir,íío niío so nanhou de
·opcrnr.

'

.

..
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O direito futuro é deferido, quando a acquisição só
depende da vontade do respectivo sujeito ; e não deferido,
quando depende de facto ou condições que podem falhar.
Art. 77. Todo o direito é provido de uma ac~ão que
lhe garante .o exerci cio.
Art. 78. Para. propor acção cm juizo, nssim ·como para
contestai-a, é necessario ter interesse legitimo, quer eco·
nomico, quer de ordem moral.
.
Pnrnsrnpho unien. O interesse moral s6 autoriza n ac(;iio,
quando se rcrcrc directamente no autor ou (t sua ramilin.
Art. 79. O perecimento do obj~cto de um direito im.
porta. a· extincção deste.
Art. · 80, Considera-se perecida a cousa :
I. Quando perde suas qualidaP.!!s esscnciaes ou seu
valor economico.
II. Quando se confn!'.de com outra, de modo que as
duas se não possam distinguir.
·
:
III. Quando fica em lognr de onde não póde ser reti.
·
rada,
Art. 81. Se o perecimento da cousa results: ele facto
contrario á vontade do dono, este terá acção pelos prejni·
zos càusados, salva a hypothese do art. 164 n. 2.
Art. 82. A mesma obrigação de indemnisar .contrne
aquelle que, sendo incumbido de conservar a cousa, 11
deixa perecer por negligencia. Fica-lhe, entretanto, garan·
tido o direito regressivo contra terceiro culpado.

TITULO' I

Actos juridioos
C.APITULO I .
DISPOSICOEB GERAES

Art. 83. Todo o acto licito, que tenha por fim imme•

diato adquirir, ~onservat•, modificar ou extinguir direitos,
se denomina neto juridico.
Art. 84. Parn validade do neto jurídico exige-se capa·
cidade no agente, ohjecto licito, e fórmn prescripta, ou
ni'io p1•nh ihidn JIOl' IA i.

-.
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Chama-se tlcfetitlo o llireito futuro, quando sua acquisiçiio pende sómente do arbitrio do sujeito; não tleferhlo,
quando se subordina u J'uctos ou condiçüõcs J'allivcis.
Art. 77. A todo o direito corresponde uma ac_çüo, que
o assegura.
ArL. 7M. J•uru propor ou conteslat• uma acção, é ncce~
sario ter lcgiLiJno illtct·cssc, cconomi(,o, ou mot•al.
Pat•agrupho unieo. ·O interesse moJ·ul sú autoriza u ac•;iio,
quJLmlo toque dircctumente ao autot•, ou ít sua J'autiliu.
Art. 79. Perece o direito, perecendo o seu objecto.
Art. 80. Entende-se que pereceu o objecto elo direito:
I. Quanclo percJe as qualidades essenciaes, ou o valor
economico.
II. Quando se confunde com outro, ele modo c1tte se
nüo possa di!)tinguit•.
Art. 81. Se a coisa perecer por facto alheio í1 Yontnclo
elo clono, terá este ·aeçiío, pelos projnizos, contra o crtlpuclo,
Art. 82. A mesma ·acçüo ele porclas a dtmmos terá. B
dono contra nquelle, que, incumbido ele conservar a coisa,
por negligencia. a deixe •perecer; ewbendo 11 este, por sua
vez, direito regressivo contra o terceiro culpado.

DOS ACTOS JUlUDIOOS
•

. Art. 84. A valichlllc elo neto jtú·i!lico rcqnct• agente c~
paz (art. 14ll, n. I), ohjelito licito c form:1..prcscriptn ou niío
defesa cm lei.. (Arts. 134, 135, 149),

HB
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Art. 85. A iucttpacidade de uma das partes não póde
ser iuvocndn pela outra em proveito proprio, salvo se fôr
indivisível o objecto do direito ou da obrigação commum.
Art. SG. As pessoas absolutamente incapazes devem
ser representadas por seus paes, tutores ou· curadores cm
todos os actos jurídicos, c, as relativamente incapazes,
pelas pessoas im1icadas e nos casos declarados na Purtc
Especial.
Art. 87. Nas declarações da voutudc deve ttttender-se
mais ii iutençito de quem as fuz do llUC aos termos que·
cmprcgu..
CAPITULO li
DOS DEll"JlliTOS DOS ACTOS "JU!UDICOB

SECÇAO 1
ERHO OU IONOHANCIA
'

.

Art. 88. Os netos jurídicos JÍoclcm. ser ·n!llmllado~,
quando as c1cclarações da vontacle houverem sido feitas
por erro substancial.
Art. 80. Consic1era-se erro substancial o que versa sobre u. natureza. do acto, sobre· o objecto principal du c1eclaratiLO, ou sobre alguma c1tts qualidades csseneiaes elo
mesmo objecto.
Art. 90. Considéra-se egualmentc erro substancial o
que rccúe sobre qualic1ac1es cssericiacs ela pessoa a quem
se refere a c1celal'açíío.
·
.Art. 01. A transmissiío erronca 'chi: vontade, por inter·
medio ele u!gucm ou ele algum instrumento, pócle sc1· arguida de mllliclaclc, nos mesmos casos referentes ÍL cleelaraçito
directa.
Art. 02. A falsa cnusu. súmentc vicia o acto, quando é
expressa como razito determinante ou sob a f:órma de eoncliçiw.
·
.
·
I
·
·
Art. 93. O ut•ro na inclieagão cln. p'essoa ou cl1t' cousa,
n que se referir a cleellirr.çüo da vontacle, nüci vicinrít o
neto, quanclo por seu contexto c pelas circumstaneins, s•!
puclel' verificar a identidade daquellas.
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Sli. As pcsson.s alisolutamcnto .inoa.pnzcs sm·úo re·
prcscutadns pelos pacs, tutores, ou curadores, cm todos os
netos ;iurh\icos (n.t·t. ií 0 ) ; as relativamente incapazes, l?clns
pessons c JJos actos que este oodigo determina. (Arts. Ü0 , 158
c 433, n. VIII). '
,
Art. 87. Nas rlccltuaeües de vontade se nttcuderá muis
á smt iutcuçiío quc ao sentido literal da linguagem.
A1't.

DO EURO OU IONORANCTA

Art. 88. São annullaveis os actos jm·idicos, quando
as dcclaravücs de vontade emanarem de erro substancial.
Art. 80. Collsic1era-se erro substancial o que interessa
u IllttLJroztt do acto, o objecto principal cln clccluru~ãn, oG
alguma dtts qualidades tt clle essenciaes .
.Art. DO. 'l'cm-se cgnalmente por erro substanciai. Cl
que disser respeito a qtmliclac1es ossencincs da pessoa, n
<JG.em i;c rcl'irn tt declaruçúo ele vontacl,•.
·Art. 91. A transmissão erronea da vont;~dc por instramcnlo, ou por inlet·posln pessoa, podo urguit·-sc ele nullidado
nos mo~n.uJH casos etn'fllll!.a declaL'ação directa.

Art. 92. S6 vicia o neto a falsl).. causa, rtnmulo expro~-.
sn. como ruzúo determinante ou sob forma ele conc1icüo.
Art. ll3. O erro 1111 inclicnçüo cln. pessoa, ou coisa, a
que se re[erir 11 doclurJH:ito de vontncle, niw vieinrít ó núto,
r1unndo, por seu eo.uLcxto c pelas cireumstancius, so J:lllrle~·
ic1cntil'icnl' a coisa on pessoa eogitac1a.

-.
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SEOÇ!.O II
DOLO

Art. 9!. Os actos juJ•idicos podem ser ·annullados por
dolo, quando este fôr causa do acto.
Art. · 05. O dolo nccide!ltal dá apenas logur á incll\llllli·
sagão por perdas c dnmuos. E' aceidental o dolo quando
a despeito delle, o acto teria sido effeetuado embora po~
modo diverso.
Art. 06. Nos actos bilateraes o silencio proposital de
uma das partes sobrc o facto ou qualidade essencial, que
a outra tenha ignorado, constitue omissão dolos:t se pro·
vado fôr que, sem elle, o acto não se teria realizado.
Al-t. 97. Póde tambam ser annullado o neto do dolo de
terceiro, quando tiver havido scicncià de uma dnu uartcs.
Art. 98. O dolo commllttido pelo representante i!e
uma das partes ob1•iga o representado sómente quanto a
responder este civilment~ até a concuJ•rente quantia. do
pl'Oveito quo teve.
.
Art. 90. Se ambas as partes tive1·em procedido com
dolo, nenhuma poderá allegal-o para annullar o acto, ou
para pedir int1emnisnção.

SECÇÃO ill
COACOM

Art. 100. A coacção, para viciar O.· vontade, dc.ve ser
tnl que inspil'C no paeimllc receio fundado de dnmno immincnlc tí sun pessoa, à J'amilia ou aos· seus brrns, cgunl,
pelo menos, ao que possa resultar do acto n. que é coagido,
. Art. 101. Na apreciaçiio da coacção se terú cm mira
. o sexo, a cdadc,· a. condição, a saudc, ·O temperamento do
paciente c quacsqncr outras circumstaucias que posRnm
ou nií.o imprilnh-lltc gravidade.
·
·
·
· .Art. 102. Não se considera coacção n amcliçll tlo cxcr·
cicio normal de um direito, nem o simples temor rcvcrcn- ·

.

ci~

.A.rt. 103. A coacção vicia o acto, ainda quando exercida por terceiro.
:3:··;,
.....
... _,
,,
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DO DOLO

Art. 04. Os netos jmidieos são nnnullaveis pot• dolo,
quando este fOr !L sua causa.
Art. 95. O dolo aecidcntal sô obriga ii. satisfação elas
perdas e dn.muos. E' aeeiclcntnl o dolo, qlllmdo n seLl clespcito o acto se teria. praticado, embora por outro modo.

.

'

•AJoL. !Jll. Nos actos bilaLrmws ú sililneio inl.rlndonal de
uma· das par•Lcs a re~pciLo de l'aclo ou qualidade esscneial
haja ignorado, consLilue omissflr.> dolosa, pi'O\'UIH!o-sc que sern
i!lla uão l.t't'ia rwlehrndo o conlracLo.
Art. 07. Póde tambom sor annullado o ·acto pm· ·dolo de
terceiro, se uma das partes o soube.
Art. 98. O dolo i:lo represou tanto do uma das partes oht•ig:t o
representado a responder civilmente até iL importancia do proveito,
que teve.
,\rt." 90. Se ambas as partes proccdct·am com dolo, nenhuma.
pórla allegal-o, para annullar o neto, ou reclamat• indemniz:u;ão.

DA COACÇÃO

Art. 100. A coacção, para vicinr a 111anifestação da •.
vontade, !ta de ser to.!, que iucntn. no pn·ciente fundado temor de danmo ÍL RU!I pessoa, (t sun fumilia, OLt a seus bcus,
immincnte e cgunl, pelo menos, no receiavel do acto cxtor·
qnido.

Art. 101. Nn nprecim: n coacção, se teJ•ÍL em conta o
sexo, n eclü-de, a condição, n·sande, o temperamento elo ptL•
ciente c todns as clemnis ci'rcumstnneias que lho possnm inflnit· na grnvidade.

Vol. V

li

'

... ··,.

'
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'
il· e.(~il.C0il0 CXCl'Cl('l lL pt.lt'

. pl'C·
t"t. VOL• ~1t10
vmmente (Jollhemda dn parte 11 quem aproveitar, respoudcr:í esta. solidariamente com o autor da violeucia por to·
das as perdas e dmnnos causados.
·
§ 2°. Se a parte· p!.;cjudicacltt com a.unullar,ão llo acto
niío tiver tido (JOnhecimento d11 coacção exercfda por ter·
ceiro, será este responsa.vel por perdas e damnos.
,

~

~

10
.1. •

I

SECÇÃO IV
SIMULAOÃO

.Art. 104. fiaverá simülação nos· actos j uridicos e!J'r
geral:

I. Quando constituírem ou transmittireuL direitos a
pessoas ·diversas daquel:las a quem realmente se .cousti·
tttem ou trausmittem.
II. Quandó ·contiverem qualquer declaração, confissão
'
condição ou clausula que não fôr verdad~ira .

.

Art. 105. IIaverít simulação nos actos entre vivos :
r.· Absoluta, quando as partes os tiverem celebrado
sem intenção de t•ealizar o uctu apparente, ou qualquer
outro.
II. Relativa, quumlo. as. partes os tiverem clisfar~:tllo,
na intenção d" t•ealizar outro acto ele diversa nature·za. ·
III. Quando a data· dos instrun1entos partiaulares nüu
fôr verdadeira..
'Art;. 106. A simulação niío se considcrttrÍL .defeito em
qnalqncr elos casos elos dous artigos an~ececlentes, quando
JJão houver intengiLO ele prejuclicar 11 terceiros, qu Clc via·
lar disposição de lei.
·
.·
Art. 107. Se a simulnçií.o rôr absoluta, sem que tenha
hn.viclo intenção de prcjnclicnr 11 terccii·os · ou ele violm
dispoRif-iLo de lei, c fôt· assim provaelo 11 rcctnerimeuto ele
algum dos contl·ahentes, se j~1lgarit o 11~to ine~,istcutu ..
Art. lOS. Nas mesmas cn·cnmstancms, scmlo a· Sllllll~
laçiio l'elativa, os actos não vulcrií.o com o caructe1• , appu-

i' .•
I
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• Se a concçüo exercida por tercc·it•o fôr prcvlalllellte c.ouhecida ít parte, a l!Uem aproveite, respouderít c~ta
solidurimneute com aqnelle por todas as perdas c darnuus•

§ 1. 0

Se a p!n·te prejudicada com a aunullação du
ucto Hito sot1he dn coacc;üo exercida 11or terceiro, só este
responderá pelas perdas e damnos.
§ 2. 0

I. ~~nnmlo appnrentarém conferir 011 tr;msmittir direitos a pessoas diversas elas a quem realmente se conferem,
Oll ti.'ILIISilli\tem.
II. Quando cout.iverem declaração, confissão, comliçiío
ou clausula nãu verdacleira.
III. Quando o-s instrumentos particulares fo1·em antcilatudos ou posdatados.

II. Relativa, quando as partes os t1verem simulado, para·
encobrir acto diverso.
m. Quando a data, nos instrumentos particulares, não fOr
verdadeira.
·
Ao Art. 105:.
Em vez de m diga-se c ou :., ele.

Art. 107. Se a ilfoulaollo· fôr absolutri, sem intento de pre,judicnr a terceiros, ou violar disposicão· de lei, provado isso· à
· requerimento do algum· dos contTahentcs, julglll'-se-ã inexi•

stente o acto.
·
7
Art. 108. \ criticadas as mesmas · circmustnrlains; ns
simulaçií.o relativa, julgar-se-á nullo o acto appnrente, e vá'

..\NNAES UO 81~N:\IJO
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rente que tiverem, mas com o vercltlCleiro, desde fJU<! assim
possam prevalecer.
Art. 10!.1. Scnipre que tenha havido intenção do prc:
judicnr n terceiros ou d~ violar disposição de lei, os con·
truhcntes nadn. podcrií.o requerer ou allegar em juizo so·
brc a simula~ão dos actos, quer cm ac~ão ele um coutra
o outro, quer contra terceiros.
Art. 110. 'l'erceiros prejudicados pcln simula~ão,. ou
os representantes competentes elo poclet' publico, no intct··
esse da lei ou da fazenda, poderão clemundar a nullidadc
dos uetos simulados.

SECÇÃO V
FRAtmr::· CONTF..A CTIEDOitES

Art. J.ll. Os actos de transmissão gratuita de bens,
ou de t•cmissão de clivicla, praticados pelo devedor .ií~
insolvente, ou tornado tnl cm consequcncin. ela sua li bera·
Iidarlc, . poderão ~cr tmnullados pelos credores chirogra·
pharios, como lesivos ·dos seus direitoê.
P:u·ngJ'Ill•ho m1ico. Sônienlc os ct·edot·es que ,iá o eram uo
tcmJJO dnquellcs actos podem pcdit· a sua annullacão.
,
Art. 112. Tum bem· se consideram lesivos dos credores
chirogrnpharios os ·contratos onerúsos elo devedor insolvente, ,quando os· pactuantes· tiverem procedido de miL f:é.
Estu vrcsume-sc, quando a insolvencia fôr n0torin,ou hon·
·.ver n1otivo ,para scot· conhecida ela pessoa que ·contrata.
·Art. 113. Se o adquirente dos bens elo deveddr insol·
vente ainda. nfio tiver pago o pre~o c este :fôr, U.Jlpro::dmu~
dmncntc, o corrente, clesobrigt\r-sc-ít , clepositnndo,o CJU
juizo,· com cittH;ito edital ele todos os interr.ssaclos.
Art, 114. A ne~iío rcscisorin,. nos ·casos dos arts. 111
c 112 s!Ímente se podcrít h1tentar coutm o dcvcilor iusol·
vento c n pessoa que com cllc celebrou cstipula~ão consi·
dcracla. fraudulenta.
·
",".'·.
,•
:··'
: ·. .'.
J; ;: .. r., 1 ·
Art. 115, O credor chirogrn.phnrio, que rocclJc elo ·tlo·
vctlor. insolvente o pn.gmncnto. ela divida ainda não venci·,
'da, ilca obrigntlo ,a repôr, Íl massa 1:uclo quanto.reccbon. ·1::

....
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lido o ren1, tTesde

fJUC ne~te

cnrncj:er se.in licito uus contra.

h entes.

Art. 109. 'l'enào havido intuito de prejudicar a ter- coiros, ou infringir preeeito de lei., nada poderão nllegnr,
ou requerer os cou.tmhcntcs cm juizo quanto í~ simula~iío
do neto, cm litígio tlc mn co.utru o outro, on contt·a terCPiros.
'
1~r1:.· llO. Poderão demandar a nnllidnde dos netos si:
mularlos os ttn•ceiros lesados pela simnlaçiio, ou os rcpi'U•
snntnutes do poder pnblieo, a bem da lei, on da fazenda.

-

DA FRAUDE CONTRA CRORE

ArJ;, lll. Os netos de trn.nsmissiio gratuitn ele bens, ou
rmnissiio tlc rlividn, quando os vratiqnc o dcycdor j:í. insnlvente, on Rc,in por cl!es reduzido ÍL insolvencin, podCI•ii.o sct•
n.únnllnrlos pglos credores chirogrnpharios como lesivoR dos
seus direitos. (Art. 114). ·
Pnrngi'U[lho · uuico. Só os credol'üS, que .i:l emin no
J,úmpo !Jc.~ses nulos, podem pleilüiur-llies a nnnullar)ÚO,
Art. 112. Tmnbem se consideram lesivos dos credores
chirographnrios' os contractos onerosos do cleved~t· insll\·
vente, se os pactuantes procederam !le mí~ .fé. Esta presume-se, quando n insolvimcia fôr notorin, ou houver motivo,
para o outro contl;n.hente n saber. (Art. 11'!).
Art, 11:3. Se o que n.dqniriu os bens elo insolvente, ·
n.in!la niio houver tpago o preço, e este :fi\r pouco mnis ou
menos o corrente, ![Uitar-se-ít, consi~nando-o cm juizo, com
cltaçiiri edi tal'clos inte1•essados;
.
. ·
Ao .art. 1l4 - Redí,ia-se assim :
"Art. 114. A competente noçiío, nos casos ·elos m•tigos
l.ll e l.l2 poderá ser intentada contra o deveclot• insoh•en·
te, à pessoa que com elle celebrou a estipulação considc·
rncla frnudulenta, on terceiros l\dq~1irentes que hajam pro·
cocliclo- ele mít fé
. Art, 115. O credor chirographul'io, riue recebe1• elo clo\'oclor insolvente o pagamento ela divida nindn niío vcucicln,
fiem•IÍ. oln·ignclo a repor ú massn o que t•ecebeu.
.
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Art. llfl. Pré3Umem-sc fraudntoi-iu.s elos clií•eitos dos
outros cl'eclores u.s garantias de dividn.s ainda não vencidas c1ue o devedor .insolvente tiver dnclo a nlgum credor
chirographario.
Art. 117. Presumem-se, porém, de boa fé e valem :
I. Os negocios ordinnrios inclispensaveis .{1 manutenção
de estahele<Jimento mercantil, ngricola 011 industrin.l do
devedor.
II. Os 1111gamentos do divida vencida.
· III. Os netos pelos qu_nes o devedor contráe novas rlividas, ainda que estas sejam garantidas.
Art. 11.8. Annullados os netos fraudulentos, n vantagem resultrmte reverterÍI. em proveito da massa .
.Pamgrapho uníeo. Sn os nel.oR t•evognrloR l.ínham Jlot'
nnico oh,jnel.o al.l.l'illllÍI' rlít'rlíl.ns rln pJ•efm·encín, pot• llypot.lwnn,
unt.íclu.-r!si! ou ponhm·, n Hill\ nnllídurle imrm·l.nr·:í Rr'>menlr n
perda cln pl'efer.•nnrlín.

•

OAPI'l'UI,O III
T>AS MODAL!DADms DOS

AC~'OS

.TUH!DICOS

.Art. 119. Considera-se condição a clansnln. que· fn?.
t.le]tenrler de algum acontecimento fntnro c incm·to n cff'i.
!!ttcia do acto jurídico .
.Art. 120, Siío permit1:idas, em geral, todas as cona·1·
!)Ões qne uiio forem ()Xprcssmucnte prohihirlns por lei. Entre aÀ pmltihirlns incluem-se nqnell11s que t.ircm todo o cf·
feito 1to acto, 011 o tot•nem stthorrlimtrlo ao nrllitt•io de umn
!las partes. ·
·
·
·
Art. 121.. As conrlir,iir.s physicmnente impossíveis c ns·
de niío fazer mnn. Musa impossível repntam-se inexistentes ; IIR jm•idicnmentc hitpossh·cis invnlirlnm os nd:ns n cllns Ftnhordinaclos.
Art. 122, Niío se consjclel'fl càndiQfio 1i clausula . IJllO
niío rlet·iva, cxclusivnmente, ela ·vontade rlos ngentes,· .tnns
decorre necessn.rinmcnte 1ln lliÜU).'e?.a rlo rlit·eito n .quo
nccede.
Art, 123. Se n ·efficncln de um neto ,inrirlico dencnrlcr
rlc r.oncliQiío suspensiva, emqnanto esta se niio cumprir
niio sr 1:et•fl adquirido o ·direito fJlle o neto visn r.stn).trJc·.
-,.r : ,., '
'
cer.
. ~--:~~----- .
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•

III. . . . . ni nrln qnn crtm pl'cstR.I)ÍÍ.o de

gn.J~n.ntins.

Pnmgl'npho nn ko. Rc os nntos T'OVOJ.trtdos tin hnm por nnico
ohjr.cd.n ni.I.J•ilmir· rlir·r.il.n~ pr·nl'orrrwi:w~. morliontn hypol.hcea,

nntidn·osc, on penhor, suu. nullidarle im[!nrtn.t•(t sómente 11a
nnnnllnr;iin da p1·nl'erenein n.jüstada.

Art. 11!1. Consirlern-sr. condiçíio n. clausula, que subol'flinn. n cfl'nito rlo neto ;jnridico n evento futuro c incerto.
J\ rt. 120.

Sfío licitn;;, cm geral, todas n.s condições, quu
· n lei niín vcdnr expressamente. Entre n.s comliçõ~s clefesns
se inelnnm ns que privarem de todo cffcito n neto, on n su.initnrcln n.o n.rhitrio ele Tlllla das partes.
Ari;. 121.. As corulir]ÕCR physicamento imnossiveis, hem
como as rlc nfio fn?.cr cousa itnpossivel, têm-se por incxistonteR. As jnrirlicnmr\lJtn impossiveis invnlidn.m os Mtos R
ollns snhorclinnrlos.
Art 122. · Nfio se considern. condir,íio a clnusnla, qne
níí.o tlm·ive cxclnsivnmentc d!i vontade dns partes, 'Olas dcMl'J'n. neoessnrinmeu1:e dn. natnreza rlo direito, n rtne ncoilde.
Art. 123. SnhoJ.•clinn.nrlo-se a officn.oin. ilo n.cto n. concli~íio snspcnsivn, emrtnn.nto esta .~c niíó ''criiicar, uí'ío sa
terlÍ ncl<1TTil'ido o clirei1:o, n qrie elle visa.
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• ele condição rcsolutiva, cmArt. 124. Se depender
qutuJto esta se nií.o realizar, a efíicacia elo acto ,jurídico s~
mnntcrÍI e o direito que este estu.belecer, poclerú ser desd~
logo exercido; mas, verificada a condiçiio, extingue-se o
direito para o fim de voltar ao seu antigo estado.
.i unico. A condição resolutiva da obrigação púcle ser
"·"pressa ou ta.eitn ; opcmndo de pleno direito no ~·rimei·
'rO caso, c, por interpellaQiio judicial, no scgtmclo.
Art. 125. Reputa-se cumprida com respeito aos ef.fei·
tos .iuridicos a condição cu,jo implemento .fôr maliciosa·
mente impedido pela parte em cu.io detrimento se realizar.
Ao contrario, reputo-:;c não cumprida a cnudic:ão ma·
liciosmnentu cumprilla pela parte a quem aproveita o seu
implemento,
Art .. 126. Ao titular do direito e.ventual, 110 caso ele
concliçiio suspensiva, é permittido exercer os actos desti- .
1wlos a conservai-o.
Art. 127. Se nlguom dispuzer de UliJil. cousa, sub COII·
di~ão suspensiva, e, 1111 peudcncia desta, fizer 110~ as clis·
posições sobre a mesma, as ultimas se invnlidariio com· o
implemento da condição, se com cllns 'forem incompatíveis.
Art. 128. O termo inicial suspende. o exercício, n1as
11ão n. ncquisiçií.o do direito.
Art. 129. ~<\.o termo inicinl applicam-se as disposi<;ões
dos arts. 126 e 127, referente~ Íl. condição suspensiva, c,
no iinnl n. disposiçii.o elo m·t.. J 24, l'clnt.ivo Íl condiçã0 r c· ·
solntiva.
Art. 130. Salvo clisposi~íío em contrario, computamse os prazos, excluindo o dia de seu iuicio c incluindo o de
seu vencimento.
.
§ 1°, Se este cuhir em dia feriado, considernl'·SO·IÍ pro·
rogado o prazo atú o seguinte dia util.
.
§ 2', O de cimo quinto dia do cada mez é eonsidet•ado
sempre o · meiado dolle.
·
·
§ s•, Considera-se um mez o período de 30 dias com·
pletos.
§ 4 ', Os prazos fixados por hora serão contados da
minuto a minuto.
Art. 131. Nos testamentos o prazo presume:se ·em fn':.'
vor do herdeiro, e, nos contratos. em favor do de,•edor,·
snlvo so tio tcôr do instrumento' ou das circruri'stnncias·
- ,.·'
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Art. 124. Se fôr resolntiva a condição, emqunuto esta
se niío realizar, vigorlll'ÍI. o acto jnridico, podendo exercer.:
se desde o momento de,,te o direito por elle estnbelceiclo ;
nws, verificada a c:ondiçiío, para todos os efl'eitos se ex·
t.ingne o direito, a que ella se oppõe.
Ptu·ngt·upho un ico. A condit)ão resolulivu da obr·igar;ão
pôde ser· expressa,
laciln; oper·ando, no primeiro caso, do
pleno direito, o por· inler·pcllaçiio judicial no segundo.
Art. 125. Reputa-se Yerifiencla, quanto nos efteitos jurídicos, a eoncliçiLD, cujo implemento fôr maliciosmnente
obstado pela parte, a quem clesfavoreeer.
Considera-se, ao contmrio, niío verificncla a eondi~iio
mal iciosnmeute levada a el'reito por nquellc, a rJnem n.proveitn. n seu implemelito

ou

Art. 127. Se alguem dispur.cr de uma cõusa sob condi·
çfi.o snspensiva, e, pendente cstn, J'izcr rtnanto Ílr1nclla lW·
vns disposições, c~tns nfi.o tcrfi.o vnlor, renlir.ndn u condi~íío,
se com eJin forem incompntiveis.
''''

Art. 129. Ao termo inicial se llliJl] icn o rliqposto,
qnnnto Ít conclir,iio suspen~ivn, nos urts. l::!G ~ 127, c no termo Onal o disposto acol'ca da condi<;ão l'osolntiva do :trt. 2·1·
Art. 1:30. Sah•o c]j,qposiçiio em contrnriCI, computam-se
os pl'nr.os, excluindo o clin do começo, c inclüinclo o i]o \'Cll·
r;jmento,
·
;

!•' l.l

!

§ 2. 0 Meiaclo considern-sc em qnnlqncr mci:, o seu deoimo quinto dia.
.
.
.·
§ 3, o Considera-se moz o período succcssivo elo trint11
dins completos.
·
·
0
§ 4. Os prazos fixndos por horn eontnr-se-iio ela mi·
nnto n minuto. .
Art. 131. Nos testamentos o prnzo se presume cm fn·
\'or do herdeiro, c, nos eontrnetos, em proveito elo cleveclor,
snlyo,
qnnnto n esses, se do teor do Úlfltl•mllcnt0, ou· ol;o.s .-,h··
.

.

'
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resnltnr que foi estabelecido em favor do credor ou ele am·
bos.
Art. 132. Os actos entre vivos, sem prn.zo, sã.o oxequi-.
veis rlesde logo, salvo se n exeeuçii.o tiver de ser feita em
Jogar <liverso on depender de tempo.
Art. 133. O encargo nií.o suspendm•ÍI. nneqnisiçií.o, nem
o exereieio <lo direito, excepto ~nn.JHlo J'ôr imposto r:omo
eomliçií.n snspensivn por cleclnrnçií.o exp1•cssn. elo . <lispo·
nente.

1

CAPITUJJO IV:
PA FORMA DOS ACTOS .ron:tr.>TCOS J1l DA STJA PROVA

A1·t. 134. A vnliclacle clns deelnrn~ões rln. vo11tn<1e niío
dcpemlc de f6rmn. algnmn especinl, s'rmii.o nos ensos cm
fJllC n. lei expressnmente o exigir.
Art 135. Niío tem vali<lnde o neto que deixar de re·
vestir 11· Fórmn. especial que 11. lc·i lhe rlctcrmi.uon, salvo
quando tiver sido estn.helecicln. snncçiío differente contm n.
pl·etr.riçiío ela ·rórmn. exigida.
Art 136. As cleelnrn.~ões constantes de <lormmentos
nssignarlos, pres11mem-sc vêrcln.cleirn.s em relal)iio nos signn·
tnrios.
·
.Pnragrapho 1111ieo. As 9nuncinçiícs. poróm, flUO niio 1.1vcrcm T'Ciaçfio rlh••'<lln ~om as rlisposh)iíns principncs ou <lOlll
n lcgil.imidnrlc dn.s Tl!lT'I.cs, niio dispensam do oui.J•ns pmvns ns
]icssons interessadas no verdade dns mcsmns emmcincõns.

Art. 1!~7. O assentimento on nntoriznoii.o r!!l nlgnem,
ncccssnr.in. pnra. a. vnlidn.dc ele algum neto, devet•i't sc;r Jll'O·
va.rln do mesmo modo que este, c con'stm·, sempre qne i'iir
possivr.l, elo proprio instrumento.
Art. 138. Qunnclo ns partes celebrarem nm contrato
mm n. cln.nsuln ele niio valer sem instrt1mcnto publico, este
serfi dn snhstnnein. elo netc.
Art. 139. O instrumento publico é cln substnncitt do
acto:
J. Nos pnetos n.nte-nnpeines c nns nclopr,ões;. · ·
IT. Nos contrntos temlr.ntes ÍL cmJsti1:ni()ii.o nn 1a;nn~·.
lut;iio tlt: -clit·t~il:us l·úru~s NftlWC innrtff\~i~iN tlt~ llllült:jilol.~ "\rn.
lor, snlvo qnnnto no penhor ngricoln.
·
·'
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I

+'
·.,·
' I'

ARRAtÍO T~M. 1.~ llll ATWT~MAIII)

nm

1012

i7:1

Emendas offerecidas pela Commlsslo especial do Senado

cmnstnneins, resnll:r.u: qne se cstn.bcleeeu n beneficio uo ercrlOJ', on do n.m hos os eon1:rn.hentes.

Art. 1:33. O onc:mrgo não suspende n. acquisição, nem
o cxereioio do direito, snlvo qun.nrlo expressamente imposto
no nr,i;o, pelo rlispn!Jentc, como conrl,i<Jií.O snspeTJRiva.

Ar1;, J34. ·A vnlirlnilr. elas declarn.r.ücs <Ir. vontade não
tlcpcnrlcrí1 ele forma cspecin:l, senfio qn.;mclo n lni expresstt·
mente n. exigir. (Art. 84).
A1't. l:lfi. Niio vnle o acto, que cleixo.r rle revestir n
ff>rmn ospeein.l, rletcrmill:J.rln. rnn lei (arl:. 84), salvo qunndo
estn er>lnmine sn.ner~fio dil'rerento contra· n preterição dn
~Ól'lllll cxigidn.
Art. Ul6.
§ un ieo. Não tm11ln relnc~iío directa, cpor.ém, com o.s disposições principncs, ou com u legitimirlnde dns pmotes, as
· rlnchtritnõcs cmmciativns não eximem n~ intercssn.dos om
snn VCI'flr,idn.dc n.o O!l]1R de provnl-~s.
J\rt. 1:~7. A nnnnenr.in, on ;i. nntnrizai.iio de ontrcm,
necessn.\'in ÍL V11litl1trle <le inn neto, provnr-sc-á do mesmo
morlo Cjne nste, e eonstnl'IÍ, snmpre qno ser possn, llo prnpHn instrumento.
Art. 138. No eontrn.eto celebrado com n elnnsnln t1e
nfio .vnlm• som instrnmentn pnhlien, este <1 cln. snbstn.ncin rln
net:o.
Art, 130. E', nntl•nsim, dn snhstnncin elo neto o instrnmento pnhlieo:
T1~ Nns eontt•netos ennstitntivoR on t.rn.n~lntivos de direitos l'ono;; ;:nl we immnvois elo qunlqnot• vn.lnt•, exeep1:nndo
ponhm• tlgricoln. o n. omphyt.ouse; o subst.iturun-so as pa.-

Projecto vindo da Camnrn dos Deputados, soll n; :!, de :1902

, · Art. 140. O instrumento partic11lar, feito e nssígnndo, .
ou súmcntc nssígnallo por quem estiver no gozo da livro
dísposígiío c admínistro.c:íío dos seus ·I.Jcrts c snbseripto por
duns. testemunhas, prova obriga~ües contratnaes de. qualquer valor, mas os seus eífeitos, bem como a cessão cm
reln~iío a tet·ceiros, dopenderüo ele sua trnnscrip9úo no registro publico.
Pnt·agl'npho unieo. A Jli'0\'1\ que induz o insLt•umenln ]IIli'•
tilJulnt· p<lcle ilCI' suppt·icln JlOi'
de Pl'OYa leg-al.
·

1JOI1 l'iss;io

e pot• outros meios

Art. 141.. Os netos jurídicos a que não fô1· imposta
fcírma obrigntorin, podcriio ser provados JlOI' qualquer ao·ff
segui ntcs meios :
·
I. Confissão:
II. Actos Jll'Ocessados em juizo.
III. Documentos publicas ou particulares.
IV. 'festemunhns.
V. Presumpçiío:
VI. Exames e vistorias.
VII. Arbitraménto.
Art. 142. Farão a mesma prova que os origínacs, ns
certidões textunes de alguma pc~n judicial, elo protocollo ·
das auclíencins on de. 011tro livro n cargo elo rcspectiYo es·
eriviio, extrnhiclns por clle, ou sob ns suas vistas c por elló
subsariptns ; bem assim os trnslnclos ele !Ultos, se fore1n
coneertnelos pot• outro escrivão.
Art. 143. Terão tambem ·a. mesma força probante os
traslados e> ns publicns-fórmas extrahidns por officinl pu.
blico, ele instrumentos ou documentos lançados em suas
notas, senclo conferidas e concet•tndns por outro ...
Art. 144. Os traslados de que tratam os artigos ante·
cedentes, ainda que não concet•tados, serão considerados
instrumentos publicos, se os origínaes tiverem sidà , pro·
duziclos cm juizo pnrn prova de algum neto;
'"f'
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.

ltwrus «de quaesquer valor» pelas seguintes «de vuloL'
superior a 1 :000$000».
Accrescente-se o numero :
III. Na outorga que compete ít mulher casacb para
alienar on gravar bens de raiz.
, . Art. 140. O instrumento particular, feito c assignudo,
ou sómente assignaclo . por quem esteja, na disposi~iío e
administt•ação livre de seus bens, sendo subscripto por dua:;
testemimhus, prova as obrigações convencionucs lle qual~
quer valor. l\Ins os seus effeitós, bem como os da cessão,
niio se operam, a respeito de terceiros (art. 1.068), antes
de tmnseripto no registro publico.
·
§ unico. A prova do instrumento particmhll' póde sup]11'il'-Ho pelas outras de caracter legal.
Art. 141. Os actos juricticos, a qtic se niio impõe .f(ít·ma esj1ecial, poderão provar-se mediante:

Art. H2. Farão a mesnut pro;va que os origi11aes ns
certidões. tcxtuaes de qun.lqucr pc~a .iucliciul, du protocollo das andiencins, ou de outt·o rjualqucr .livro a cargo ilo escriviin, sendo cxtrnhidas por ellc, ·OU sob a sua vigilancitl, c
pnr ollo subscriptas. assim como os traslados de autos, quundo por outro notaria coucertnclos. .
.Ao nrt. 143 :
1~111 vez de "publicas. fórmas" diga-se "cet"tidões'' c
RllJll'illHIIII·SC as palavras ""cmdo" ... até o J'innl Llu · pcriodo.
i\t•1:,.1H. Os traslados, n qtÍe 1tlludcm os Llois artigos
antecedentes, aindn qun.uclo uiio concertados, con>idernr-sr.· ·
íío iustrumeutos publicas, so os originaes so }l()•.lvorcm pro·
duzido om juizo como prova de algum neto.

,.-•
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Art. 145. 'fados os escriptos de obrigações que forem
redigidos em lingua estrangeira, para produzirem cfJ'citos
legn.es, deverão ser tradüzidos no idioma nacional.
Art. 146. .A prova de testemunha f6ra dos casos exceptuados, só é admissivel nos contratos .cujo valor não
fôr superior a um conto de réis.
Paragrapho unieo. Quulqilor quu ~eja o valor do contruuto,
a prova testemunhal ; admissivel como subsidiaria ou uornplernentar da prova por escripto.
Art. 147. Não podem ser admittidos como testemunhas :
·
I. Os loucos dt: todo o gencro.
II. Os cégos e surdos, quando o conhecimento do fa.
cto que se quer provar depender elos sentidos de que estão
privados,
III. Os menores de quatorze annos.
IV. O que tiver interesse no objecto do litigio ou
fôr ascendente ou .collaterul em segundo grÍio, po1• consan·
guiu idade ou uifinidacle, de algmua das partes.

,

(

.,'

.

'

V. Os conjuges.

Art. 148. Podem excusar-sc ele sér tcstcurtmltus todas
as peRRnns que, por 'seu estudo Oll profissão, devam sc1• de·
positarias de segredo alheio~

CAPITULO V

...

.I

DAS NULLIDADES'

Art. 14!!. B' nullo o ttcto · jmi<lico :
I. Quamlo praticado llOl' pessoa uhsolutmucute incll·
paz.
.
.. .
.
.
II. Quam1u f:ôr illidto,. ou ill~Jlossivel, · o :~en ob;j,eut~.
III. QuandO não l'evcsttl' n formu: prescr1pta por le1.
'
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Ao art. 144 :
Llcpuis de «traslados», diga-se c «certidões» e supprimam·~e "nimla qnu HÍLO uonuertados".
Art. 1<!5. Os escriptos de obrigação redigidos em lin·
gna estrangeira serão, pnra ter effeitos legaes no pail!:, vot··
tidos em portuguez.
Art. 146. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admitte nos contractos,' cujo valor
níto passe de um conto de réis .

.Art. 147.

. n. Os cegos c Slll'dns, quando a scienciiL do [acto, que
se quer provar, dependa elos sentidos, que lhes faltanJ.
IV. O interessado no objecto do litígio, bem como o
nseeudcute e o cleHucndente, Oll n collnternl, até o terceiro
grão, do algum11 das partes, por cou.~angninidado on uffi·
uidt\de .
.Art .... Depois do m·t. 147, n. V :
Os ascendentes p<;>r consanguiniclacle ou aifiniclade po- .
dem ~er admittidos conto testemunhas cm 11Uestões em que
se ti'ate de veri.fic11r o nascimento ou obito elos filhos .
•<\.rt. 148. Ninguem póde set· obrigado a 'depo•· de f.a.
ctos, a cujo l~cspeito, por est'ado ou profissão, deva g"ttar~lar
segredo.·

Art.. 149.
T. Qnundo Jll'lüicaclo po1• pessoa absoluLnmcnto incapaz. (Art. 5. 0 ).

III. Quando nür revesth• a f6rma prescripta ern lei.
(ArL 84 e 135) .

..
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IV. Qt1ando· fôr pretcrich alguma solcmuidacle que a
lei considere essencial para a sua validaclc.
V. Quando a lei taxativamente o declarar uul!o · ou
lhe negar cf:fcito. ·
·
Art. JGO. As nullidades do artigo autcccclcntc poclci:n
ser allegadas por qualquer interessado ou pelo 1\'[inistcrio
Publico, qunudo lhe couber intervir.
·
§ uni co. Devem ser pronunciadas pelo .i ui i, flllllll 'lo
conhecer. cl.o acto ou de seus of:feitos c as cncontrtu• pt·ovaclas, não lhe sendo pcl'lllitticlo suppril-as, ainda a requeri· .
mcnto das partes.
Art. l51. E' aunulla vel o acto jurídico :
I. Por incapacidnclc relativa do agente..
II. Por vicio resultante ele dolo, erro, coacgão, simu- .
lagiio ou frnnrle.
.
Art. 152. O. neto annullavel pôde ser ratificado pclás
.
partes, salvo direito ele terceiro. ·
A ra~ifica~ito retroage Íl data do acto.
Art. 153. O neto de ratificação eleve conter ti snhstau·
cia da obrigaçüo e a declaraçuo ela vontade ele mtifiual·a·.
· Art. 154. · E' excusacla a ratificação expressa, CJ uu.udo
a obrigação já tiver siclo cumprida cm parte pelo devedor
que conhecia o seu vicio.
Art. 155. A ratificagão expressa, assim como a ex·
ecuçiio voluntaria cln obrigação annullavel, nos termos ·elos
artigos nnteccdentes, importa renuncia a todas as acr.õcs
ou excep~õcs. que o devedor poclià intentar ou oppor. •
Àrt. 156. As nullicladcs elo art. 151 niio têmoffoito
antes ele julgadas por sentença, nem podem .ser pronun·
cindas ele of!icio ; sótncnte pr.los interessados podem ser
al!egaclas ci aproveitam só aos que as allegam, f!nlvo o caso
de soliclarieclnclc ou inclivisibiliclncle. ·
·
Ptii'US'I'liJilto unico. A nullidtule do instrumento uão iucluz
a elo auto, scmpt·e que este pudct· provut·-so por outro meio •.
Art. 157; A nullicluclc parcial ele um acto niio prcjn·
clicarú n pnrte valida quando esta fôr scparavel. A nnlli·
clncle ela obrignção principnl implicar~ a .elas obrigações
necessorias, mas a nulliclacle destas não incluz a ela obriga·
giio principal.
. · · · · .. · '
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Art. 151.
J. Por inenpncic1adc relativa do agente. (Art. 6. 0 ).
II. ·Por vicio l'llsnltaute- ele erro, dolo, coacção, simu.
Jn~:iio, ou ihlllde. _(Arts. 88 u 118) .

Art. 153. O acto de ratificação elevo conter substau.
cin ela obrigação ratificada c a vontade cxprcss:; de rati.
J'ical-u.
Art. 15-1. E' escusada a mtiri•mr;ão cxpl'cssa, quando
a obt:is:ncão jít J'oi cumprida em pal'lc pelo dcvcdot•, scicnlc

do vicio que a inquinava.
· Art. 155. A ratifica~ão expressa, ou a execução volun.
tnria da obrigação annullavcl, nos termJ3 dos nrts. 1.52 a
154, importa renuncia a todas as acções, ou cxcepr;ões, !lo
que dispuzcssc contra o acto o" clcvcdor.
·
Art. 156. As uul!idadcs do art. 151 niío têm ~ffeito an·
tes ele julgadas por sentença, nem se Jll'Otnmciam de ow.
cio. Só os interessados as poclem allcgar, c aproveitam CX·
clusivnmunle aos que as nllclóat·e·m, salvo o caso do solida•
riedade, ou indivisibilidade,
Art. 157. A nullidadc parcial de

lllll

acto não o pre·

juclicará na parte válida, se esta fôr sopat•nvcl. A nulliclnde
da obt·is-uciío pi·indpnl implica n dns obJ•is-ncücs acccssorias; mas n dcslns não induz a rla nhJ•igMüo p:incipal.
\'ol. V

•.,.,
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Art. 158. As obrigu~ões contrahiclns por menores, entre quatorze e vinte e um a.nuos, podem ser annulladas
quando resultarem :
I. De neto por clles praticarlo sem autorização do
seus legitimas representantes.
II. De acto J:iraticaclo sem assistcncia do curaclol' que
JJelle devia intervir.
.
Art. 15V. O menor entre quatorze c vinte c um n.nnos
não p!Íde invocar a sua eclaele pam eximir-se ele uma obriga~ão, se dolosamente a occultou, quando inquirido pela
outra parte ; ou se espontaneamente se ·declarou maior,na
occnsiiío de se obrigar.
Art. 160. O mcnor entre quatorze c vinte e um annos
'ri uquiJlnt·ado ao maior em relação ús obrigacõo~ reHullnntes elos actos illicitos pelos quaes clcvn. responder.
Art. 161. Ninguem póde reclamar o ·que pagou ao· in·
capaz cm virtude ele uma obriga~iio aunullacla, se niío pro·
var qlie a importaucia pngn reverteu· em proveito do mesmo incapaz.
Art. 162. Annullnd:o o acto,, as ·partes serão restituidas ao estado em fJUC se acluivam antes elo prntical-o ;
não sendo possível a restitni0iío, serão indell1llisadas ele
modo equivalente.
TITUW II

...

I

l

Actos illicitos.
Art;. 103. Ar]uclle cluc, por acçiío. ou omissão voluntaria, negligcnci a ou imprucloncia, offendc direito. nn é causa. elo pre,j11im ele outrem fica obrigado a reparar o damno
miusadà.
·
A detcrminaçiío da violação ou offensa e avaliagiío
da l'esponsabilidadc rcgulam·sc pelas disposições dos Titui os VII c IX, Capitulo II, do I1iV1;o III. da Párte Especial deste Cocligo.
· Art. 164:. Não consti~uem netos i!licitos :
I. Os praticados, cm, legitima defesa ou, no. exercicio
regula~· de wa, direito rcQonhccido.
II. A' det01:ioraçiío ou destruição da cousa alheia, para
remove1• perigo imutiucuLo.

I

I

I·
'

t .,
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lu·t. l:í8. As 00l'Íêiações contrahid<t~ por menores, eu'
tre tjuato rr. e e 1·in te c mn ;nHH>R, siio nnmlllaveis (arts. 6. 0 e
86), qnandu l'i~snltem de ;to tos por ell es prntícn.clos':
I. Sem antorizn!)ão de seus Icgitimos re:prcsenttilltes.
(Art. 86).
:· · · :
IJ. Selll assist:euei1r do em•Mlor, <jUC nelles houvesse drJ
intervir.
Art. 150. O meJJor,- entre· q11'atorze e vinte e um annos,
uão pôde, para se eximir a uma obt•igaçilo, in vocnr a snn
idade, ~e dolosamente 11 occultou, inquirido pela outra parte, ou se, 110 acto rl'rJ se obriga1•, expontauenmente se de·
C)!li'Otl lll!liOl',

I

I

Art. 160. O menn>', entre quator·ze e vinte c um an·
nos, oqn.ípttra-~c ao mai·or quanto í1s obriga~ões resulttmtcs
ele actos illieitos, cm rtne l'ôr culpaclo.
.1.rt. 161. Niiigncm p6c1e l'eclamar o que, por uma obri·
gu.<;Ü.o ammllac1a, pagou a um incapaz, se nilo provar que
reverteu em proveito .rlelie O: importancia pagu.
·

Art. 1ri2: Aunulludo o ;icto', restitnir-sc-ilo u.s part3s ao
qnc antes cleltc se ael\twam, c, ni1o sendo possi~

llStado, eur

vcl rustituil-as,

~erãcr

indemnizadas com o equivaleüte.

Dos actos illicitos
. Al-t. 163. Aquolle, que, por acção on omi~silo voiuntn·
rin, .JJCgligcncia, ou imprnclencia, violn1~ direi~o· ou· c1msar
pi:ejuim a outrem, !ic!t obrigado a reparar o· dannio.

A

vcrifiea~íw

dat culpa e a avuliaçiío dtt responsn.biliilll'

du ·J•ogulilm-su pulo di'spos[o·

nQ~te

~odigo,

al'ls.

l.ii~a

a

1.537 e 1.545 11 1.559:

rr ...

ulheia, afim du rmnovor perigo iuuuiucúté.. (.<\rt's.
.'

""1' o l' .u"22} •
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ANNAES DO .SI~NADO

JSJ

.,

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. i, de i902

Pat'UJ;l'apho unico. Neste ultimo ~aso, o acto scl'á legitimo, sórncnto quuudo as cit•cumstnncias o lol'nar·cm absolutamente nDccssat•io, não excedendo os limites do indispenmvcl
vara <I r·cmacüo do perigo.

,

.

TITULO III

Prescripção
CAPITULO I
DISPOSICOE~

GERAES

Art. 165. A renuncia da p1•escripçiio póde ser expresS!t otL Lacita, e só é valida scnclo feita depois de consummudH. esta, sem prc;iuizo de terceiro.
Quando tacita, presume-se com qualquer facto .do interessado que seja incompativel. com a prescripçiio.
Art. 166. A prcscripção póde ser allegada pela parte
a qnmn aprovcitn. e em qualquer instancia.
Art. 167. As pessoas juridicas estão sujeitas aos cffcitos da prcscripçito c podem invocai-os sempre que lhes
aproveitar.
.
Art. 168. Fica salvo ás pessoas legalmente privadas da
administra~ão dos seus bens o direito regressivo contra os
seus representantes legaes, quando a prescripção fôr devida á negligencia ou ·dolo destes.
Art. 169, A prescripção iniciada contra uma pessoa
continua a correr contra o seu herdeiro.
Art. 170. O juiz não pôde · declarar de of1icio a prescripção de direitos patrimoniaes.
Art. 171. Com o principal p1•escrevem os direitos acccssorios.
CAPITULO II
DAS CAUSAS QUE

IMPEDE~l

.I

OU SUSPENDEM A l'I1ESCRIPÇAO

Art. 172. Não corre a prescripçiio :
I. Entre con.iugcs, na constnncia-do matrimonio.
II. Entre ascendentes e descendentes, durante o pntrio poder.
III. Entre tutelados ou curatolndos e seus tutores ou
curadores, durante a tutela ou ourntela.

r";:
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Da prescriPção

Art. 105. A J'l!llllllein. ela prescrip0iío p6cle ser expressa, ou tacitn, c s1í vnleril., sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que il. pJ•eseripçiio se ennsmnmnr.
Tncitn. é a l'cnuncin, quando se presume elo fnctos do
iutcressntln, incomputiYCis com a prescripção.
Art. lGô. A prcscripção p1ícle ser nllegnrln, cm qualquer instnncin, pela parte a quem aproveita.

At•t. 168. As pessoas que a lei priva ele nclministrnr às
proprins bens, têm ac0iín regressiva cont!'ll os seus representantes legnes, r1uando estes, por ·rlnlo, on nogligencin,
derem cansa 1Í prcscrip~iio.
Art. 170. O .Tuiz niío pndr. conhecer dn pl·escJ•ip~iío rl11
direitos pntrimonin.es, se niio 'foi invoendn pelns p!ll'tes.

At•t. 172. Niío cort•e nem começa a

prescrip~iío:
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IV. Bm .i'nvor do credor pignoraticio, do mandntnrio,
.e, em geral, das pessoas que lhes s[io equipnrndtiR, contra
o depositante, dcwedor, mandante e pessoas reprcscntndas
ou seus l1erdeiros, quanto no direito e obrign~ões relativas
.aos bens confiados ú sua guarda.
Art. 17:3. 'fambem não corre a ~Jrescripçiío :
1 Contra os incapazes de que trata o art. li 0 • ·
II. Contra os ausent~s do Brasil em serVÍGO publico
da Uniíío, dos Estados ou dns municípios.
III. Contra os que se neharem Herviudo na Armudtl e ·
no Exercito . nacionaes, cm tempo de guerra e CJmquanto
esta durar.
Art. 174. Niío corre egualmcnte :
I. Pendendo condição suspensiva.
II. Niio estando vencido o prazo.
III. Pendendo a<Jçiio de evicçiio.
·
Art. 175. A suspensiio de prescrip~iío em favor de um
elos credores solidarias só aproveita noR ont:ros, se o objecto ·da ohriga~iío f.ôr indivisível.

CAPITULO III .
JJ.AS CAUSAS

QUJ~

IN~'EUUOMPEM

A PRESCRll'()ÃO

Art. 176. A prescripçiío interrompe-se :
I. Pela citação pessoal f:r.ita ao devedor, ainda qne O!'•
denadtt pm: juiz 'incompetente.
.
II. Pelo protesto, .nas coudi~ões do numero anterior.
III. Pela apresentação do titulo ele credito em jniv.o
de inventario ou em concurso de credores.
IV. Po1• qualquer acto judicial que constitua flln móra
o devedor.
V. Por qualquer neto inequívoco, aiml1t que extra-ju·
dicial, ·que importe reconhecimento elo direito por parte
do obrigado.
.
.<\rt. 177. A prescripção interrompida principia a cor·
rer de novo da data do acto que n interrompeu, ou do
ultimo acto praticado no processo para a sua interrupçito.
.lu•t. 178. Em cada um dos casos elo art. 176, a intcrrupçiio póde ser promovida :
I. Pelo proprio titulnr do direitn em via de pre·
IICl'ipçiio,.
t, ' ·~ .

I,. 't

..

,,·.
'

.
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IV ............... contrn o depositante, o devedor, o
mandante c as pessoas ropresent:ulas, nn ••..........•••.

Art, 173

III. CoJJtrn os qnc se noluwem sm~viJ1do n:1 nrmDJ:la o
no nxcl'Citn llll.cinniiCR, em tempo de gnerrn,
Al·t. l 74: Tn.rn hcm nüo começn. nem oorl"C a prescri•
prjiío :
A1·t. 17fi. Suspensa. it prescritp~iio em fn.vor rle nm dos
m•edores. solidlll'ios, só aprovoitum os outros, se o objecto
ela obrignaüo l'ôr inclivisivel.
·

Art. 170,

V .. , ... , ........ , que importe reconlwcimcnto do direito pnlo rleveclor.

Art. 177.· A preseripgiío interrompida recnmc~a n correr da datn rlo :)cto CJIIC n interrompeu, ou elo ultimo elo
pro~csi;o pnru n interromper.

.'
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II. Por quem legalmente o represente.
III. Por terceiro que tenha legitimo interesse.
Art. 179. Não importa interrupção da prescrípçiío a
citação nulla por vicio de fórma, por eircumducçiio ou
por perempçiio da instaneia ou da acção.
Art. 180. A interrupção da. prescript:iío feita por um
dos credores niio aproveita aos outros ; assim trtmbcm,
a interrupção feita ao devedor ou herdeiro eommnm não
prejudica aos demais co-réos.
§ 1° • .A interrupção, porém, feita por um dos credorco1
solidarias aproveita aos outros ; assim como a interrup~iio
feita ao devedor solidaria prejudica aos demais e nos seus
herdeiros.
§ 2°. A interrupQiio feita a um dos herdeiros do devedor solidaria não prejudica _uos outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de direitos e obrigações indivisíveis.
§ 3°• .A interrupção em relaçiio ao deverlor principal
prejudica ao fiador.
CAPITULO IV
DOS PlUZOS DA. PRESCI\IPQÃO

Art. JSl. O· prazo ordinario dtt prescripçiio das acçóc.3
})essoacs (; de trinta annos, c o das reaes é de clcz annos,
entre pr~scntes, e de vinte annos, entre ausentes, contados
do dia cm que poderiam ter siclo propostas.

Art. 152; Prescreve :
§ 1°. Rn1 dez dias, contados elo respectivo acto, a
acGiío do Jntu·iclo para a annul!a(,lÍÍO do casamento contra·
!tido com mulher já desvirginada.
.
§ 2°. Em quinze clias, a ac(,lÍÍO do comprador, contra o
,·endedor pnrn haver abatimento do valor ajustado, ou o
preço, perdas c dnmnos da cousa movel vendida com vi·
cio redhibitorio, contado o pJ•azo rln. tradição da. cous11.
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Art. 17!l. A pretwripçiío nlto se interrompe com n. ci·
taçiío uulla por vicio de fórma, por circumducta, on por
se achar perempta n. instnncia, ou a acção.
Art. JSO. A intcrrnp~ií.o ela prescripçiío por nm credor
não npro\'eita nos outros. Semelhantemente a interrupção
operada contra o coc1evec1or, ou seu herdeiro, niío prc.inclica
aos demais cohri gad ns.
.
§ 1. 0 A interrupção, porém, aberta pot• um dos cre·
dores solicln.rios aproveita aos outros; assim como a intcrrupçiío effectnadn contra o devedor soliclnrio envolre os
dcmnis e seus herdeiros.
2." A interrupção opcrac1a contra um ·elos herdeiros
do devcrlol' solidaria não prejudica itos outros herdeiros ou
clcvcdorcs, scniío fjtlltlltlo· se trate ele obrigações c clir'citos
indivisíveis.
§ :3. 0 A interrupção produzida contra o ·principal de·
vcdor pre,inclicn. o fiador.

*

A1·L. ·J RI. As ncl;iics pcssoacs pi'CRI!I'rvcm orrlinnpinmcntc
cm lt·inta nnnos, as Penes em dez enlt•c !Wescnlm< e, cnlt•c
nuscntes, cm ví•nlc, .contados dn dnta cm que podcPinm ter
sido propost.ns. (Art. 183),
Art. l8t, Diga-se: ·" Pr·esentos denti•tJ do moRmo Estado, ou do
Dístl'icto Fr.llm•ai, ou cir•cftnJscr·ípçúes 11ãu constiluid:ts cm Est:rdtJs
O ma.is, como o.;tá.n

:Art. 182. Prescreve:
§ 1. • Em dez dias, contados do cnsnmcnto, a ncciío do
marido para ammllrur o matrimonio contrahiclo com mu•
Jher .iá deflorada. (Arts. 222, 223, 11. IV c 224).
§ :a• - Em quinze dias, contados da tradição da cott·
srl, ·a ncçiío do comprador contm o vcndedoJ•, pnrn l1n.veJ•
nbntimento do preco ela cousn. movei 'rendida com vir.io
1·etlhihitor.io, ou pm•n rescindir n venda c rehnvcr o prer.o
pngo, .mais pcrclns e dnmnos.
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§ 3°. Em dous mezes, a acgão do ma:rido para contes-

tar a legitimidade do filho nascido de sua mulher, contado
o prazo do nascimento, so nessa ocensiíi.o elle se achava
presente.
§ 4°. Em tres mezes :
I. A mesma acção do paragrapho anterior, se o marido se achava ausente, ou lhe occultaram o nascimento,
contado o prazo do dia de sua volta n casa conjugal, no
primeiro caso, e da data do conhecimento do facto, no segundo.
li. A acção do pae, tutor ou curador, para a annulla·
ção do casamento do filho, tutelado ou curatclado, contra·
hido sem o sen consentimento ou supprimento do juiz,
·contado o prazo do dia do casamento.
§ 5°. Em seis mezes :

I.A acgão do conjuge coacto para a annullaçíío do
t·espectivo casamen~oi contado o prazo do dia em que tiver cessado a coacçíío.
II. A acção para a annullação do casamento de pes·
soa incapaz de consentir, quer promovida por ella mesma,
quando se tornar capaz, quer por seus representantes legues, quer por seus herdeiros, contado o prazo do dia em
que tiver cessado a incapacidade, no primeiro caso, do
fJnsamento no segundo, e da morte do incapaz, quando
esta tiver occorrido durante a. incapacidade, no terceiro.
III. A acção de annullação do casamento da menor
de quatorze annos e do menor de dezeseis. contado o pra·
zo do dia em que o menor attingir aquclla ec!ade, se fôr
por elle promovida, c, dn data do casamento, quando o
fôr por seu~ l'eprcsentantcs lcgaes.
IV. A acção do comprador contra o vendedor· pnrn
havet• abatimento do valor ajustado, ou o preço, perdas e
damnos, da cousa immovcl vendida com vicio~ reelhibito.
rios, contn.do o prazo dn. tradi~ão da cousa.
V. A acção elos hospedeiros, estàlajadeiros ou forne·
cedores ele viveres destinados ao consumo· no proprio es ..
tnbelerimento ptílu preço da !JOspeclagem ou elos alimentos
fornecidos, contado o prazo do ultí_mo pagamento.

.·,.
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~ 3."-Rm rio i~ nwzns, ·cnnl.nrlos do nn.snimnnto, suem
preRBnte o maJ·ido, n. n.e<;iío para este contestar n legitimiclarlc do :/'ilho tlo .~nn mulher. (Art:s. ~144 a 352).

II. A netjÍUJ do 1pne, tutor, nu curador pn.l'n nnnullnr o
cnsn.meJJto do .filho, pnpillo, on curnteUado, contt·ahirlo sem
n coJJsentimento rlnquelles, nem o Ren snpprimtllttn pelo
.juiz: contado o prnzo do dia do casamento. (Arts. t84,
n. IIT, t87, 11. XI, 2t3

e218).

§ 5.o
I. A ncoüo elo con,jnge concto para amrdliar o casamento; contado o prazo do dia em que cessou n cnuer:ão.
(Arts. 187, n. IX e 213).
II. A ncljÍIO para nnnullar o casamento r\o incapaz de
consentir, promoviclu. por ·este, qunnclo se torne cnpnz, Pl'•l'
seus rcrwescntantes legaes, ou pelo.~ hcrcleir.Js: contado o
prnr.o elo din em que cessou a incnptteiclnde, 11n primcil'o
caso, rlo cn~rmwnto, no segundo, e, no terceiro, >ln morto clQ
incn.pnz,tpumrln cRtn oecorrern. r1mnnte n. ínen.pn.cidndH. (Art.

I'I .

.•
i

217).
III. A no~íio para a.nnnllar o easnmcnt;, dr1 menor de
qnntorze e do menor de clezeseis nnnos; conta elo o pmzo'
<lo clin cm que omenor perfe::r. o.~sn .;clncle, se n ncr1iío fôJ•
por clle movirln. e rln clntn. elo mntrimonio, qnn.nrlo o fô1~
M s~ns !'OpJ•nsent.n.ntos Jogoes. (A!'t.s. 21R n 220).
TV. A ncçiío elo comprador r~ontm n vendcrlm~ pnrn
luwcl' nhn1:imento •lo preço rln r:onsn immovcl, vrn1l.idn
wllil virdn rnclhihitnl'io. nn Jllll'll J'cscimliJ· 11 ventln c rwct;o
]lngn, mn i~ perrlns n tlmnnos.
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§ 6°, Em um anuo : ·

· I. A acção do doador para a revogaçíio da doaçiio,
nos casos em· que tenha logar, contado esse prazo do dia
cm que tenha conhecimento do facto que autoriza a dita
·acçiío.
II. · A acção do segurado contra o segurador e viceversa, se o facto que a autoriza se verificar no paiz, contado o prazo do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo faeto.
III. A acção do :filho para desobrigar e reivindicar
os immove!s de sua. propriedade que o pae tenha alienado
ou gravado, fóra dos casos expressamente determinados
cm lei, coutado o prazo do dia em que tiver attingido a
maioridade.
IV. A acção dos herdeiros do filho, no caso do numero anterior, contado o prazo da data. do fallecimento, se
o filho tiver morrido durante a menoridade, bem assim
a do seu representante legal, quando o pae tiver perdido
o patrio poder, correnclo o prazo dessa duta cm diante.

V. A acção de nullidade da partilha, contado o prazo
da data em que houver passado cm julgaclo a respectiva.
sentença.
VI. A acção dos professores, mestres ou repetidores
de sciencia, litteratura ou arte, pelas lições que derem,
pagaveis por períodos não excedentes a um mez, contado
o prazo do termo de cada período vencido.
VII. A acçiío dos donos de pensão permanente ou casas de educação on tlu instrucção, pelo pre~JO da pensão
ou instrucção dos seus pensionistas, alumn6s ou aprendizes, contado o prazo do vencimento de cada. prestação.
VIII. A acçíio dos tabelliiíes e outros officiaes do
juizo, dos porteiros de auditoria e dos cscriviícs pelos salarios dos actos que praticarem, contado o prazo da data
em .que foi praticado o acto pelo qual fôr devido o salario.
IX. A acçiio dos mcdicos, cirurgiões ou pharmaceuticos, por suns visitas, operações ou mcdicamentps, corren·
do o prnzo da dnta do ultimo scrvi~o prestado.
X. A acção dos advogados, solicitadores, curadores,
peritos c procuradores jndiciacs,· para o pagamento ele
seus honornrios. contando-se o prazo do vencimento do
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tlo c1oac1or para revognt• a cloaçiío; contado

o prazo do dia em que souber do facto, r{nc o autoriza a
rovogal-a. (Arts. 1.182 a 1.188).

II ..................... do mesmo lacto.

(Art. 182,

UI. A ac~iío do filho, para desobrigar o roi ·:.indicar os
ímmoveís 'de sua propriedade, alienados ou gravados pelo
p110 fóra dos casos expressamente legaes; coutado o p1·azo
do dia cm fJtlO chegar ú n;miot•idadc. (Arts. 303 o 395, n. I).,
IV. A acção dos herdeiros do !ilho, no easo do numcantcr:01·, contando-se o prazo do elia cl•l fallecin1Cnto, se
o J'ilho morreu menor, e bem assim a do seu representante
legal, se o pnc clccnhin e1o pntrio poder, con·~uclo o prazo
da dnta cm que houver dccahido. (.Ar~:>. 33~ c 3%. 11s. 1l

l'O

o

III) •

V. .A acgiio do uullitluclc ila partilha; couLatlo o Pl'li?.O

dit clntn cm que a scJltcw•n dtt partilha pu~sou cm .iu1gutlo.
'(At•t. 1'. 8i3) ,,
•

VII. A nc~üo dos Lluuos ele casas de ponsão, cehtén~liío,
ou ensino, pelas prcstnuõcs dos seus pcusinJJistl\;;, nlunmos,
ou lliJL'üuLlizcs; contudo o prazo elo v~cJCÍinotlto Llo cada
Ulllll.

VIII. A aceito ilus tnb~Jliiws c outros orriciacs do
juizo, porteiros do auditoria c escriviícs pelas custas t1os
n.ctos que praticarem; contado o Jll'IIZJ dn. d1.1tn clltCJlWllcs
por CJUC ellus se deverem.

.'

I

I

-

'

•

•

X ....• ela Jecisüa final do processo, ·ot1 da revogação
do lüllllLhito.
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contrato, da decisão do processo, ou da revogação elo
mandato.
XI. A acção do preprietario do p1·~dio para reivindicar ou exigir qualquer indemnisaçãl) do proprietario de
outro ao qual se foi juntar, por fo1•ça natural violenta,
porção de terra destacada. do primeiro.
XII. A acção cios herdeiros do filho para prova ela
legitimidade da filiação, contado o prazo da data do seu
fallecimento se houver niorrido ainda menor ou incapaz.
§. 7°. Em dous annos :
·
I. A acção do conjuge pa1•a a annullaçíío do casamento nos casos do_ art. 223 ns. I, II e III, contado o prazo
da data da; celebração do casamento ;. e da data da exe·
cução deste Codigo para os casamentos anteriormente celebrados.
II. A acção dos cred01•es ele divida inferior a cem mil
réis, exceptuadas as contempladas nos ns. VI a. VIII do
paragrapho anterior,. cort•endo o prazo . do respectivo ven- ·
cimento, se ·este tiver sido fixado, e, no caso contrario, do
dia em que foi contra.hida.
m. A acção dos professores, mestres e repetid'ores
de sciencia., litteratura · ou arte, cujos honorarios sejam
estipulados em prestações eorrespondentes a períodos
maiores de um mez, contado o prazo da ultüna prestação
vencida.
.
IV. A acção dos eng~nheiros, architeetos, agrimenso·
[•os e esteroomotras, por seus bonorarios, ·~outudo o prazo
ela. terminação dos seus trabalhos.
V. A acção do segurado contra o segurador e viccversa, se o flict'o que a autoriza se verificar' fóra: a·o Bra•
sil, contado o prazo elo dia cm que o interessado tiver conhecimento elo mesmo facto.·
·
VI. A. acçiio do conjúge ou seus herdeiros necessarios
para annullar a doação feita; pel'o conjuge adultero ao seu
cumplice, contado o prazo tra data da· clissolução· do casa·
mento.

.

'

I

l
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I

:XI. A acQíío do proprictario do
eontm

<L

pl'OQ1io des.Ealcndo

au~;tntmLado ptJiu. avttlsão,
cuutundo-~e do clüt, um cttte clla

do pt·cdio

do at't. 54G,
prazo prcscribentc.

uoti lermos

uccorren, o

§ 7°, uccl·esceute-se:
l. A acl)fiO do couj llf;u para

urmullar o casarwmto ...

II. A acção dos cl'llclores por divida .ini:erior 11 cem
mil róis, sulvo as contemplndtts nos ns. VI a VIII tlo purngrapho antel'iot·; correndo. o; prazo do vencimento re8peetivo, se estiver prefixado, c, no caso contrario, do dia em
que f:oi contrahida.
·
III ... contt\do o prazo elo veucimenLo da. ultima prcsta~íío.

IV. . . coutado o prazo do termo elos seus irahnlltos.
.
V .. ~ elo dia cm qtHl dcss~ facto soube o .intnrr.ssaclo.
(Art ... 18~, § 6. •, n. II).

VI ... da du.ta do dest]uito, ou. dllanmtlluÇlíio do custt~
monto. (Art. 1.1.78.) · ·
.
Acaresconte-se :

VII - .A ac0ito elo. mm:icln. ou elos seus hcrcleiros,
pura animllnr actos ela umllwr, pratieu.rlns ~em o sctt consontimrmlo, ou som ú supprimunlo dcslo r·ucurso nccossario

;(at•t. '259) •.

•

c •
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~

8°. Em tres annos :
.A. ac9ão do vendedor para resgatar o immovel vendi·
do, contado da data da respectiva escriptura, quando pra·
zo menor não fôr ii.xado no contrato.
~ Oo. Em quatro annos :
1. Contados da d!ssoluçito do casamento, a acçiío d:a
mulher para :
a) desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal
que o marido tenha gra.vado ou alienado sem sua outorga
ou supprimento do juiz i
·
b) rumullar as :fianças e doações feitas pelo marido,
fóra dos casos da lei ;
c) garantir-se contra o marido em razão iJe. sen dotn
ou de outros bens seus sujeitos ú administração daquelle.
II. A acção dos herdeiro~ da mulher nos casos das
lettras a, b c c, do numero anterior, quando ella tiver
falleciclil sem o fazer, 'contado o prazo da data do falle·
cimento.
III. .A acção da mulher ou seus herdeiros para desobrigar ou reivindicar os bens clotacs alienados ou gravados pelo marido, contado o prazo ela dissolução do casa·
mento.
· IV. A acção do in teressa<lo para provar a causa que
exclue o herdeiro ou a causa da dcsherdaçio c a do herdeiro para impugnai-a, contado o prazo da abertura da
sue cessão.
V. .A acção de annullação ou rescisão de contratos,
para os quacs não tenha sido estabelecido menor prazo,
contado este :
a) no caso de violencia, do dià cm que clla cessar ;
b) no de erro ou dolo, ·do· dia em que se realizar o
·
neto ou o contrato i
c) cm rela~iio aos actos elos incapazes, do dia em quo
cessar n causa respectiva ;

SllSS.lO ~~~! 13 DI~ Sl~l'EMDRO DE
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§ 8."

·A uccão do vendedor· pat•a J'esgatar o immovul vendido
contando-se o prazo da dala da csm·iptum, CJuando se não
fixou no couLracLo prazo mcnoJ'. (Ar·L. 1. H2.)
§

!),•

I. Contados da cli,;solucão da sociedade conjugal, a accão'
da mulher pai·a:
a) dcsob!'igat• ou rciviudieaJ• os iÍ11moveis do casal, quando
o marido· ()S gravou, ou alienou sem outoJ·ga da mulllCJ'. ou.
SUIJJll'Ímcnlo dollu pelo ,iuir.; (Ai'Ls. 2-11 e 2oi3,)
b) annullar as· fi ancas pJ·esladas o as doacõcs J'eilus pelo
mal'ido J'úJ•a dos casos legues; ('Al'Ls. 241, n. III, 270, n. X. )i
c)· rchaver do :m.arido o doto (art. 307), ou os outros
bens seus confiados t\ adminislracão marital. (Arts. 230, n. II,
.Z70, ns, .VIII c IX, ·270, 120ü·, n. I, 307 c 318, n. III.)
II. A aceito dos hcrdcil·os da mulher, nos casos das lcttras
·a), u) o c) do numuro ·antcriot•, qua·ndo clla ralleccu, sem
propor u que alli se lhe ussegw·u; contado o prar.o da data

do J'allccimcnLo. (Ai'ts. 21·15, 30~, ·n, TI, 307· o 31•8, n. III.):
III. . . da dissoluoão da sociedade conjugal. (,~rls. 300

a 303.)
IV. A nccilo do intct·cssado cm l)icitcat· a exclusão do
!JCrdch·o (urts. J .rwo c l.GOO), ou provnt· a causa da sua
deshcrdaciio (arts. l. 748 a 1. 7G2), e bem assim a nccão do

deshcrdado para a impugnar; contudo o pt•azo da abct;Lura
da sue cessão.
·· ' ' '
V, A acção do annullar ou rescindi!· os contractos, para
a qual se não tcuhn estabelecido mcnot' pJ•azo; conladq este:
Ao § 0', n, V, diga-se:
a) « coacciio »,

-

h) CI'J'O,

om voz do « violonci:u;
dl\lo, accrcscontandQ-so: simulacão ou _fJ•aude;

c) quanto uos actos dos íncupuzcs, do dia cm que cessar
a incapacidade; ·
Vo\, V
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tl) em l'O]Jtçiio aos netos da mulher casada, do dia da
dissolução do casamento.

§ 10. Em cinco annos :
I. As prestagões de pensões alimentícias.
II. As prestações do rendas temporadas ou vitalícias.
III. Os juros ou qunesquo!' outras prestações accesso·
!'ias pagaveis annunlmentc ou em períodos mais curtos.
IV. Os alugueis de prcdio i·ustico ou urbano.
V. As dividas passivas da União, tlos Estudos c dos
municípios.
·
VI .A acção dos serviçaes, operarias c jornaleiros pelo·
pagamento dos seus salarios.
Os ·prazos dos nmneros anteriores .serão contados do
dia em que cada prestação, juro, aluguel ou salario fôr
exigível.
VII. A acr.ão civil fundada na offensa ao direito au·
torul, contado ·a prazo da data da contrafacção.

•
.,

Art. 183. Os casos c1e prescripçiío não previstos neste
Codigo serão regulados, qua.nto ao prazo, pelo art. 181.

~. ' . \
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quanto ups l.lfJtos da J]JUI!JOr uasad~, do dia cm que
se dissolveu a sociedade ~onjugal. (•ArL. 322 .)
Ao arl.. :l82, § 10, u. V, accrescenLe-se: «o bem assim
IJOdn o qualquer twr,üo con l.t·a u Far.etHiiJ. b,oderal, EsLadoal ou
Municipal, devotldo o praw da prescripcão correr da data
do acto ou facto do qual so originar a mesma acção ~.
d)

VII. A acoiío civil por offonsu a direitos iro autor ...

i
i

l

AccrescenLc-sc o n. VIII do arL. 182, § 10:
O direito de propôr u~çiio rescisoda de senLon~u do ultima instancia ~
·
Accre.~cen~e-se o n. IX:
A acção por offensa ou dnmno causados no direito de
propriedade contado o prazo da data cm que so dou n mesma
oHensa ou damno.
!ll:ccrescente-se o n. X:
IA acção de que trata o art. Hõ, contado o pmzo do dia
em que foi vorifioada judicialmente a insolvenoia,

"''••'

I

I

I!
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PAB'rE ESPECIAL
LIVRO PRIMEIRO
Direito de familia.

!'

TITULO I

Casamento
CAPITULO I
DAS

l'OR~!ALIDADJ;JIS

PRJ;JLIMlN•UlmS

Art. 184. A .habilitagão para casamento faz-se JlCrarltH
o official elo registro civíl com a exhibição dos seguintes
documentos ·:
I. Certidão . de edade ou ·prova equival.,nte.
II. Declaração do estado, do domicilio c da rcsidencia
-actual dos contrahcntcs c de seus paes, se forem conllC·
.cidos.
III. Autorização das pessoas sob cuja depcndeuciu
legal estiverem, ou o supprimcnto judicial.
IV. Declaração c1c duns testemunhas maiores; parcn·
tes ou estranhos, que attestem conhecel-os c affirmem 11
incxistencia .de impedimento que os inhiba de casar-se.
V. Certidão de obito do conjuge fallecido ou da an·
. nulhwão do casamento anterior.
Jlat-agratJilo unico. Se algum do; coulruhonle; houvct• ·
residido a maior parle do u!Limo utlllO em outro Estado, dever<\
provar que o deixou sem impodimerito para casar-se, ou que
dcsappat•eccu o que existiu .
.Art. 185. A' vista destes documentos, oxhibidos pelos
contrnhontes, ou por seus procuradores, o official elo ro·
gistro redigirú. o edital de casamento, que serít aftixado
c conservado, por espaço do 15 dias, cm logar oste!lsivo
'elo edificio oncle se celebrarem os casamentos c publtcado
pela ünprensa, onde a houver.
§ 1 o. Se decorrido esse prazo não apparecer quem op·
ponha impedimento e não lhe constar algum· dos que lhe
inemubc declarar <1o offieio, o official elo registro certifica·
1•á ás partes que estiío habilitadas para casar-se Clcntro
dos trcs mezes seguintes.
·

.

-.: .·•· ·.

'·' '
' \, -,
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·'
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DO DmEITO DA FAMILIA

Do casamento

Art. r84... civil, apresentando-se

os

seguintes do-

cumentos:

III ... estiverem, ou neto jnclicinl que a suppr!l. (Arts.
187, n. XI, 192, lfl9, n. VIII c 200).
IV. . . c nl'J'irmcm nito existir impedimento, ·que &s iu·
hibn <:le ()llSD.~.

...,.
"'
~

Pnragrnpho unico. Se algum dos conlrahentcs houver residido a maior parle do u!l.imo nnno cm outro Estado, aprc~~nt.m•1í prova ·de que o deixou smr impedimento r•r~t·a easnr,
nu de que cessou o existente,.
Art. 185. A' vista desses docmnentos apre~entnclos pelos pretcndentos, ou seus procuradores, o omcinl do · registro Jnvrnrít os proclamas ele casamento, medittrltiJ cclitnl,
que se n.ffixnrÍI. durante quinze clins, cm logn.t• osteu~ivo do
eclifieio, omlc se celebrarem os casamentos, e se :pnhlir.nrá
pela impt•ensn, onde n houver. (Art. 186, § unieo). ·
§ l. 0 Se, decorrido esse prazo, nito nppnr~cr.r quem
opponhn impedimento, nem lhe constar nlgnm doR r[UC ele
ol'ficio lhe enmp1·~ dn~ln.J'nJ•, o ofi'inin.l rlo registro ecrtiJ'ir.nrii.
nos pretendentes que estilo hnbilitnclos pnrn ensnr clentro rle
treR mozcR immccli.ntos. (Art. 196).

.

·i··

.
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'
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l,
I .

§ 2°. Se os contrahentcs residirem em localidades dif·
ferentes, em ambas far-se-á a publicação dos editaes.

II

.A.rt. 186. O registro dos editaes será feito no cartorio
do of:ficial que os houyer publicado; e dos mesmos dar-se-íí
certidão a queiii i;iêdir. .

'

II

Parugrapho unico. A aul.ol'idade competente, havendo

lll'-

;;encia poderít dispcnsnt;-Jiws u publicnt•íío, desde quo se llto
llPl'esentem os r!om11111)11to~. çxi[iidoR no art., ~84,

~'.

CAPITULO II
DOS

IMPlllDIMENTOS

Art. 187. São prohibiclos de casar :
I. Os ascendentes com os descendentes, seja o pa.rentesoo legitimo, natural ou civil.
Il. Os affins em linha recta, seja o vinculo legitimo
ou natural.
'
adoptante ·com o conjnge do adoptado e o adoptado com o conjnge do adoptante.
·
IV. Os irmiíos, legítimos on illegitímos, ·germanos ou

m. o

não.

"V. O adoptado com o filho que tenha

sobr~vjnqo

11-0

pae ou á miíe adoptiva.
'VI. As pessoas lígl\iiM por outro casaruento.
.
VII. O conjuge adultero com o seu co-réo condemna·
do como tal.
'VIII. O conjuge sobrevivente com o que foi conde·
mnaào como autor ou cumpljce de homicídio voluntario
ou tentativa de homicídio contra. a pessoa do outro conjuge..
IX• .A.~ pessoa.~ que, por o11alauer motivo, se acharem
coactas, e não forem capazes ilc dar o seu consentimento,
ou não puderem mnnifeRtnl-o ele modo inequívoco.
X:. O raptor com n ·l'aptndn., emqunnto esta niío estiver em lagar seguro. c fórn do poder delle.
XI. 'Os qile estiverem sob o patrio poder, ou sob tutela, ou curatcln, emqnanto nuo obtiverem o ncccssnrio con·
·scntime:ato ou snpprimento deste.
XIT. As trmllúm~s menores de qnntn·,·ze annos e os ho·
mens menores de dezeseis.

,...,..,

,.
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ArL 185, § 2"- Diga-srJ, •-se os nu bentos rcsidil·cm em
diversas circumscripcõos do llc)Jislro Civil,, c· numa c noutra
se publicarão os edituos,.
Art. 18 6. O registro dos editaes far-se-á no curtorio
do official, que os houver publicado, dando-se delles c~rti
dão a quem pedir.
·
l'aragrnplw un ico. A nul.orirludo competente, em casos
urgentes, por!er:í dispensar· a sua publicação, desde que Jbe
SfJjam apJ'osonl.n.do;; os dormn1n111.uti oxil;iuos no m·t.• '184 •

.A.rt. 187. Não podem c!lsar (arts. 211 e 213).

III. . . com o conjugo do adoptante, '(Art. 383).

IV. Diga-se : "c os collntcracs, legitimas ou illegitimos, até o terceiro gríto :inclURive".
V. O acl optado com o filho superveniente ao pnc ou
ú mãe adoptiva. (Art. 383).
VI. As pessoas .iít casadas. (Art. 207).
Vil. O conjugo adultero ,llOm o seu cor-réo, por tal condemnado.
VIII. O conjuge sobrevivente com o condamnado
como delinquente no homicídio, ou tr.ntntiva de homieitlio,
con1;ra o seu consorte.

I

II
'iii

IX. As pessoas por qualquer motivo conotas e incapazes d.e consentir, ou manifestar de modo inequivoco o aonscn1;imento.
X. O raptor com a raptnda, emquanto esta não se
acho fóra do seu pocle1• e em lagar seguro.
XI. O sujeito ao patrio poder, tutela, ou auratellu, emqunnto niio obtiverem, ou lhes não fBr supprido o consentimcn1.\• do piLe, tutor, ou cnrador. (.Art. 217).
Al't. 187 -XII- Diga-se, "As mulheres menores de
1G o os homens menores do 18".

•
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. XIII. O viuvo ou a vi uva que tiver filho· elo conjuge
faJJecido, emquanto não fizer inventario dos bens do casal.
XIV. A mulher viuva ou separada do marido por
nullidade ou annullação do casamento, até dez mezes depois da viuvez ou da separação .iudicinl dos· corpos, salvo
se, antes de terminado o referido prazo, der V. luz algum
filho.
XV. O tutor ou curador e os seus descentes, ascen·
·'dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou cura.telada, emqunnto não cessar a tutela ou
curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas,
salvo permissão paterna ou materna manifestada em es-'
cripto authentico ou testamento.
XVI. O juiz, ou escrivão e seus descendentes, nscen·
'dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com orphiío on viuva da circumscripção territorial onde um ou outro tiver
exercício, salvo licença. especial da autoridade jncliciaria
superior.
. Art. 188. A affinídade illicita só se póelc provar por
confissão espontanea elos ascendentes da pessoa impec1jda
que, se outro effeito lhe não quizcrem dar, poderão fnzel-n• em segredo de justiça.
Parngt•apho unico. A filiação natural, porém, prova-se
não s6 por ·confissiioo espontnnen, senão tnm!Jem por qualquot•
dos modos prcscríptos no art. 3G3.
:Art. 189. Para o casamento dos menores de vinte e
um annos faz-se preciso o consentimento de ll·mbos os
paes, quando legitini.os.
. Art. 190. Se houver disscntimento, prevalecerá a vontade paterna, salvo o aMo de separação da corpos, em que
prevalecerá a do conjnge n. quem eonbet• 11 posso dos fi.
·lhos.
Parngrnpho unico. Tmtnnclo-so, ptm!m, ele pncs illcgitimos, bnstartl o consentimentô do que houver reconhceido o
menor ou o consentimento matemo, nn l'nltn de reoon!JCcimcn to.

'

'

Art. 191. Até o momento ela celebração elo casamento
podem os pnes e tutores retirar o seu consentimento.
Art. 192. A denegaçíio do aansentimento, quando in·
justn, p6de ser suppricla pelo juiz, com recurso para a
instancia superior.

.
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XIII. .. rlos hens do casal. (Art. 231).

Al'l.. ISR- Subslil.un-sc, uo PI'UUS'l'Upho unico, n palavra
« riliar;fio » po1· • afinidade».

IIJI

Art. 189. Para o casamento elos menores ele vinte e
um aunos sendo filhos legitimas, ÍJ mister o consentimento
de ambos os pn.es.
Art. 190. Discorclunclo. elles entre si, prevalecerá n
vontade paterna, ou, sendo separado o casal por desquite

11

ou annutlaçiío elo casamento, a vontade do conjugo com

....

Pat•agmpho unico. Sendo, porém, íllegitimos os pacs, bn;;tari'L o consentimento elo quo houver rcconhccilio o mcnol', ou,
se este nfio l'cit• reconhecido, o eonscntimcnto materno .

IIII

Art. 191. Até a cclcbrnçiio do matrlmonill
pncs e tntorcs rctroctnr o seu consentimento.

quem estiverem os filhos.

·

III

...
llil
....
!I

•

pocl~m

os

i\IH
• 1 IÍ

:! i·l

iiI.
·!i\i I
i

~li

l\.l
i!.l"
'I L

I:. .,
''

li

'.t·
I·~

I .

I
r
,.
i,

.202

ANNAilB DO, BllNADO

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. 1, de 1902

CAPITULO ID
DA OPl'OSlQÃO DOS

T~'EDl:MlllNTOS

Art. 193. Os impedimentos do art, 187, :us. I a XII,
podem ser oppostos :
, . . ,.
I. Pelo official c1o registro civil.
II. Por quem presidir á celebração do casamento. ·
III. Por qualquer pessoa maior que apresente deelaraçiío · eseripta, com sna assignatura, e acompanhada. das
provas ào tacto que allegar.
.Pnragrapllo ul)íco. Se ns provas não puderem ser o.pont.adus nn oecasíftn, íni<linrJl o dü(l!aranlc, procisamcnle, o Jogar
onc1o existem, on, pelo menoR, c1nns teRtemnnhas residentes
no mmJicipio, que attestem n existeneia do impedimento.
Art. 1}>4. Os outros impedimentos só poderão ser oppostos :
·
I. Pelos parentes, em linha recta., de um dos nubentes,
sej om consanguíneos ou nffins.
II. Pelos collateraes, até segundo griío, &ejam conRil!l•
guineos ou nffins.
.At"t. 195. O officinl do registro civil Õ!lrÍt aos nubentes
ou aos Reus ropresentant~N nmR. rlP.r.lnraciío c1o impedimento opposto, contendo os motivos e as provas deste, e o
nome elo impedientc, <]nn.ndo o impeclimento nii.o tenha
sido opposto ele officio.
§ unico. Fica salvó nos nnbr.ntes fazer n prova contraria no impedimento c promover as acgõcs civis c criminn.es
<lontra o impec1iente de m(t fé.

CAPITULO IV
DA ClllLlllBM()ÃO DO CASAJV[ENTO

A1ot. 196. O casamento serí1. celebrado no c1ia, hol'll o
logm· clcsignaclos JWevinmcnte pela n.utoriclaclo que tivet'
de presidir no llllto, mediante re<]nisiQiío dos contrahentcs
que se mostmrcm habilitados e com n certicllin elo art. 185
pnrngrnpl1o 1°.
Art. 197. A celehrnqii.o se fnrn na casa iius audiencins,
com toda a ]mhlieirlncle, n. pnl·tns n.hertns, cm presença,
pelo menoR, de rlunK tt~st.enmuhus, fJ11C pode.ríí.o ser pa1•en-
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I. Pelo officia.l do registro civil. (Art. 232, n. III).
r

III. Por qualquer pessoa maior, que aob sua assignatura, apresente declaração escripta, instruida com as provas do facto que allegar.
Paragrapho }Jliico; Se nfio pudor instruir n opposicão
corn as provas, procisnr1l. n nppnnonlo o iognr, onde existem,
ou nomr.n.r1l, pelo menos, duns tesl.cmuuhas, residentes no municipio, que aUostom o impedimento,

·

Art. 194.

II. Pelos collateraes, em segundo gran, sejam consnnguineos ou affins .
.,Art. 195. O officinl do registro civil dará aos nubentes, on sons representantes, nota do impedimento opposto,
indicanclo os fnndamenLos; as provas, e, so o impe!lintento
nito se !Yppoz "cx-of.f.icio", o nome elo opponente.

III

I

i

I...
......

..

ArL. i!lfi. Colohrm·-so-ha o cnsnmonl.o no rlin, lwrn e lognr
provinmonl.o rlosignnrlos prin anl.nl'idnrlo que houvet• do presidir no ncl.n, morlinnl.o pel.iuão dos conLmhonl.os, que so
mostrem habilitados com a ce1'tidiio do art. lSS, § 1. 0 •

Art. 197. A solamnidade celebrar-se-'! na cnsa das audienciltR, com toda a publiciclade, a por~.~~ abertas, preseutcs, pelo lll<Jnos, duns testemunhas, paNt1tllS, Oll nüo, dos
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tcs dos contrnhentcs, ou em outro eclific.io publico ou par·
ticuln.r, em caso de força mn.ior, ou por concessüo elo juiz,
a aprazimento das partes.
·
Pnragrapho unico. Quando o casamento fôr .foilo em ousn
pnrl.iculnr, esta conservnr:í ns pol'lns ahcrtas, duranto o neto, o
as testemunhas scr1io quulr·o, se um ou ambos os conlr.ahcnlcs
nüo souberem escrever.
Art. 198. Presentes os contrn!tentes, por si ou por
· procurador especial, 'as testemunhas e o official do regis·
tro, o presidente do acto, ouvida de ambos a. affirma~íio de
que persistem na inten~üo de realizar o casamento e quo
o fazem por livre c cspoutanea vontade, o declarará ceie·
brado, nestes termos ;
"De accordo com ,a vontade que ambos acabaes du
affirmur perante mim, de vos receberdes por marido e
mull!m·, em nome da lei, eu vos declaro unidos pelo casamento."
Art. 199, O casamento será inscripto no registro, im·
meclintnmente npós n celehra~ão.
A inscripçüo sorú assignnàa pelo presidente do neto,
os esposos, as testemunhas, o official do registro, e deverí~
conter :
1. Os nomes, · prenomes, datas de nascimento, p1•oJis·
süo, domicilio e residencia actual dos esposos.
II. Os nomes, prenomes, dutas ele nascimento ou mor·
te, quando esta houver occorriclo, domicilio e rcsiclcnein
actual elos paes.
·
.
III. Os nomes e prenomes elo con,juge precoclento o
a dnta da dissolução elo casamento anterio1·.
IV. A data ela puhlicnçito e ela celchrnçiio elo casn·
monto.
V. A mençiío das pcçns npl'oselltndns no offieinl elo rc·
gistl'O.
·
VJ. Os 11omes, prenomes, profissüo, domicilio e resi·
clencia actnnl das testemunhas.
VII. O regimen elo casamento com deelnrnaiío da data
C· do cnrtorio em cnjM notas foi pnssndn. a esr.ript11ra an·
te-llupcinl, quando o 1·egimen nüo :f:ôr o da comnnmhíio
o·., o legal estnbclcc.ido no Titulo JII deste livro p!\\'a cer·
tos cnsnmeJJtos.
·''·
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·contrahcntcs, ou, cm caso de forç!t maior, qnercnilo as par·
tcs, c consentindo o ,iuiz, noutro eclificw, publico, ou pnrticular.

Paragrapl10 unico. Quando o cusu1ucnlo J'ôt· um casa pat•J.icular J'icat•ít esta de JlUI'las aJJi)l'las duranlu o acto, e, so
algum, dos conli'Ulwnlcs núo soubet• escJ'e\'er, serão quult·o as
· lcslemunhas.
Art. I!JS. Presentes os conti·ahcntes cni pessoa, ou por
procurttt1or especial, juntàmeutc com ns testcmun lias e o

I

I

orricinl do registro, ·o presidente elo ~~cto, ouvida aos nu·
bentes a affirmaçiío ele que persistem no proposito ele casar
por liVI'e e CX]JOntanea voutacloJ cleclat·mó{L eJ'l'octuado o

e:usamcnto, nestes termos:

" ................. por muric1o e mulher, cu, cm nome
ela lei, vos declaro casados."
. Art. 19!J. Do mntrhuonio, logo depois de celebrado, se
lavrarÍt o assento no livro ele registro. (Art. 206).
Art. l!JD
No assento, assignnclo pelo pt.:gsielcute elo acto, os eon·
juges, as tcstennmhtts e o official elo registro, sct'ÍtO exurados:
I . . . . . . . . . . . . . . . . c rcsidencia actual dos conjugcs.

I
..

..

V. .A menção elos documentos apresentados ao offieial
do registro. (Art. 184),

206
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VIII. A nHtJJifostnçíío e o n)ntivo elo consentimento
cl;Jilo por eseripto.
Al•t. 200. O instrumento do CQosentimento do casa·
monto deverá ser integJ•n)meJJte tmnscripto na escripttlr!t
ante-nupcial.
· Art. 201. A celebração do ~nsamenj;o será immecliata·
mente suspe·nsa, se algum dos eontrahentes :
I. Recusar fazer a af:firmação solemne da sua vontade.
II. Declarar que esta não é •livre ·e espontanea.
III. Manifestar-se arrepelldi do.
l'aragrapho unieo. A retractacão do contrahente quo deu
causa á suspensão do ac/.o, nfio será admittida no mesmo dia.
Art. 202. No caso de molestia gravd de um dos contrahentes, o presiclelltc do acto será obrigado a ir realizai-o em casa elo impedido, e ainda de noite, perante quatro testcmml]llls que sa.jbam ler e escrever.
Paragrapbo uni oo. A falta ou o impedimento da autoridado competente para .presidir ao acto do aasamento será supprida por qualquer dos seus substitutos legaes, o a do offiaia~ do registro civil por outro "ad hoo" nomeado por quem
presidir a esse acto. O termo avulso lavrado por este set·ú
lançado no livro do registro no pt·azo mais breve passivei,
Art. 203. O of:ficial do registro, medinnte despncho ela
autoridade competente,. Íl vista doR cloeumentos exigidos
no a1•t. 184 e independm1te dos proclamas, darú: a aertidiío
de que trata o art. 185 :
I. Quando occorrer motivo urgente que justifique a
·
immediata eelehração do casamento.
II. Quando algum elos .(\(rntrahcntes e~tivcr. em immineute riseo , de vida.
·
·
Paragrapho unieo. Neste caso, se os contr11hontes não
puderem obter 11 presença lla autoridade competente para presidir ao acto, nem a ele seus substitutos, poderão celebrai-o
om presença de sois testemunhas, que não so,jmn parentes do
qualquer delles em linha recta ou collatoral, nesta até o segundo grá.o,
Art. 204: Estas testcmunbns, clentro de cinco dias, do.verão comparecer perante a. autoridade judiciaria mais
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A.rt. 200. O iustrumento da anl;orizuçiío pat•a casar
tl'anscrcver-se-{t integralmente na escriptura antenupcial.
Al·t. 201.

· Paragt•upho uuico. O JiuiJunte, que, por alga~! destes
far:l.os, dm· causa :\ suspensão tio acto, não será admittido a
rotractar-su no mesmo dia.
Art. 202. No enso <lo molestia,grave de um dos nuben-

tos, o presidente do noto irit celebrai-o na casa do impediào
c, sendo urgente, ainda ít noite, perante quatro 'testemnuhns, que saibam lêr e escrever.
·
. § 1. 0 A falta ou impedimento da autoridade competente para pl'esidir ao casamento supprir-se-á por qualquer
dos seus substitutos legaes, e a do o:fficiol do registro civil
por outro "ad hoe", nomeado pelo presi4ente do acto.
§ 2. o O termo avulso, que o official "acl hoc" lavrar,
serít levado ao rcgisi:ro no mais b1•eve prazo possível.
Art. 203. O offici<tl do rcgistt·o, mediante despacho da
autoridade competente, ú vista dos documentos exigido; no
art. 184 c independentemente do odital de proclamas, (art.
185) 1 dará a certidão ordenada no art. 185, § 1. 0 :

......

liii

....

PuragJ•apho unico. · Neste caso, não obtendo os contrahentes a presenca da autoridade, a •Juem incumba Jlresidir ao
auto, nem n do seu sub~LituLo, poclerão celebrai-o em prosenca
de sois testemunhas, ~Lifl com os nuhenLcs r1iio tenham pttrentosco em Ünha recta, ou, na collatornl, em segundo grau.
Art. 204. Essas testemunhas compat•eceJ•ito dentro cm
einco dias nntc a nutoridnr.le jnrlieinlmais proxima, p€'.c1indrJ
que se lhes tomem pot• termo as sogu intes declarações:
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proxima c pedir que sejam tomadas por termo as seguintes declarações :
I. Que foram convocadas da parte do enfermo.
II. Que este parecia em perigo du vida, mas ein s~u
juizo.
.
III. Que cm sua presença declararam os contrnhcntcs
livre e espontaneamente receber-se por marido c mulhm:;
§ 1o. .Autoado o pedido c tomadas as declarações, o
juiz procederá ás diligencias nccessarias para verificar se
os contrahentcs podiam ter-se habilitado para o casamento, na fôrma ordinaria, ouvidos os interessados, que o re. quererem, dentro de quinze dias.
§ 2°. Verificada a idoneidade dos conjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com
recurso voluutario ii.s partes.
·
·
§ 3', Se da decisão não se tiver recorrido, ou se passar ella cm julgado, apezar dos recursos interpostos, o
juiz mandará transcrevei-a no livro .do· registro· dos casa·
meutos.
§ 4°. Este registt•o fará rc.trotrahir os cffeitos do casamento, cm relação no estado dos conjuges, á da.ta da celebração, e. cm relação aos :filhos communs, á data do nascimento.
. § 5', Serão dispensadas as formalidades deste. c do
artigo anterior, se o enfermo convalescer e puder ratificar
o casamento em presença da autoridade comiJetente e do
official do registro .
.Art. 205. O casamento póde realizar-se por procura·
ção, comtanto que essn. confira poderes especiaes ao man·
dataria para receber, cm nome do outorgante, o outro con·
trahente.
.
. ·
Paragrapho unico. Póde ousar por procuru(liiu o preso ou
oondemnado, quando não puder comparecer .pessoahnento, po~
denogacüo de licença da autoridade a cuja guarda estiver,

CAPITULO V
DAS PROVAS DO CASAMEm'O

pela

.Art, 206, O casamento celebrado no Brasil prova-se
certi~lüo do registro, feito ao tempo de sua celebra-

cão.
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I. Quo Jbrarn convocadns pot• pa1·tc do cnfoJ•mo.

§ 3. • Se ela decisão não se tiver recorrido, ou se ella

para sem julgados ...

§ 4, 0 .Q u~seuto assim lavraclo retrótrnhirá' os eLfeitos
do casamento, quanto ao estudo elos cotijugcs, á data. da
celebra~ão e, quanto aos filhos communs, ÍL data do nascimento .

...

...

.

Art. 205. O casamento J1Ódc celebrar-se mediante pro. curação, que outorgue poderes especines, ..
Puragt•apho unico. Pó de casar pot· procuração o preso, ou
o condcmnado, quando lho n;lo pcrmiLLa compurecct· cm pc!soa
a autoridade, sob cuja guarda oslivor.

Atol..

200 ...

Ugo IUO),
Vol, V

l'cilo no lompo de

~un

colcbruçüo.
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· l•at·UO"!'Upho uuico. Jusl.iJ'ieadu a l'ailu uu purdu do r·cgistro civil, ó admissivel CJuulquor outra ·ospocio do prova.
. .Art. 207. O cas11mento c]e pessoas fallecid.as ua posso
Q.o estado de casadas uão póde ser contestado, cm prejuizo
dos filhos communs, a não ser que se prove, por certidão
do 1•egistro civil, que alguma dellas estava ligada por outro casamento, quando contrahiu o contestado.
·
..Art. 208. O casamento celebrado fóra do Brasil provase de accorc1o com a lei do pai?. em que elle se realizar.
Paragrapho unico. Se, porém, o Li ver sido perante agente
oonsulur, deverá ser provado por certidão do registro do con. sul ado ou do Jogar do Hl'uzil onde tive•· sido inscripto o acto
do casamento, de accDrdo com .a cópia authentica remettida
[leia autoridade consular.
Art. 209. Quando u prov11 da celebração legal do casamento resultar de processo .iudicial, a inscripção (!a sentença no livro do registro civil produzirá, quer no que é
concernente aos conjuges, quer no que respeita aos fill10s,
todos os effejtos civis, des.cle a data elo mesmo casamento. ·
Art. 210. A existencia tlo casamento, quando contesta·
da com provas contradictorias, será julgada subsistente,
se os conjuges de que se trata viverem ou tiverem vivido
na posse do estado de casados.
·

OAPITULO VI
'·

DO

CA.SA.M.EN~I'O

NULLO' E ANNULLA.VlilL

I •

..Art. 211. E' nullo e não produz effeito, cm relação aos
contralwutes e aos filhos, o casamento feito com infrac~ão
ele qualquer dos ns. I a VIII do art. 187.
..Art. 212. E' tambcm nullo o casamento contralliào
perante autoridade incompetente, salvo se .Jtonverem ele·
corrido dous zmnos depois elo stta celebração..
Paragrapho tmico. Antes ele decorrido osso prazo, a doclaracão dn nu !lidado poderá ser requerida:
I. Por qualquer interessado.
II. Pelo Ministerio Publico.
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Art. 207. O casamento de pe~soas que fallecaram 1111
posse do estado de casadas não se p6de contestar cm pra·
juizo da prole co=um, salvo mediante certidão elo regis·
tro civil, que prove ser já casada alguma dellas, quando
conkaltiu o mutritúuuiu ilupUiói!Udu. (,\t·L. :l~i. n. VI).
Ar·L. 2US. O casumenLo celebrado l'óra do Brazil prova-so
de accOrdo com a ld do l'ai~, uudc tic celebrou.
Paragrapho unico. Se, porém, se contrahiu perante agenLo
consular, provar-se-á por certidão do assento no registro do
· consulado.
Art. 209. Quando a prova da celebração legal do ca·
samento resultar do processo judicial (arts. 203 e 204), a
inscripção da sentença no livro do registro ciYil produzirá,
assim no que toca aos conjuges, como no que respeita aos
filhos, todos os effeitos civis desde a data do aasarne!lto.
Art. 210. Na duvida entre as provas pro e contra, jul:·
gar-se-á polu uasameuto, oe •os conjugas, cujo rnatdmonio so
impugna, viverem ou ti. verem vivido na posse d~ estado de
cãsados.
..., . i

Art. 211. E' nullo o de nenhum effcito, quanto aos
e aos filhos, o casamento contrahido com.,"

~ontt•altentes

I

Azot. 212. E' tumbem nullo o casamento contrahido
perante autoridade incompetente. (Arts. 196, 198, 199 e
~02) ~ :vJ:as, esta nullidnde se considerará snnada, se nãú
su allegat• dentro em dois annos da celebração. ·
Paragrapho unico. Antes de vencido esse prazo ..•,
II. Puh• lVIinistcrio Publico, salvo se já houver fal·
lecido algum dos conjuges.

2J2

.INN;\I~H

IJO sgN,\IJO

·Projecto vindo da Camara dos Deputados,.sob n. i, de 1902

Art. 213. E' annullavel o casamento contrahido com
infracgão de qualquer dos ns. IX a XII do art. 187.
Art. 214. A nnnullação do casamento feito pelo coacto
ou pelo incapaz de consentir, só pôde ser promovida :
I. Pelo proprio coacto.
II. Pelo incapaz.
III. Por seus representantes legaes.
Art. 215. Por elefeito ele edade não se mmullará o casamento, ele que resultou gravidez.
Art. 216. O que eontrahiu casamento, cmquanto inca·
Jíaz, pódc ratiilcal-o, quando adquirir a necessuria capack
dado, e esta ratificação retrotrahirá os seus effeitos á data
da celebração.
·
Art. 217. A ammllação do casamento feito com infrac~iio do n. XI elo art. 187 só p6ile ser requerida pelas pes·
sons que tinham o cUrei to de consentir e não assistiram
ao acto.
Art. 218. A annullaçíio do casamento da menor de
quatorze annos ou do menor de dezeseis será requerida :
I. Pelo proprio conjuge menor.
II. Pelos seus representantes lcgaes.
.
III. Pelas pessoas m1mcionadas no art. 194, observada
a . mesma ordem.
Art. 219. Podem, entrct..nto, casar-se os referidos menores para evitar a imposição ou cumpl'imento ele pena
criminal.
Pamgraplw unico. Em lal caso o juiz poclill'tí ordenar a
5C]lat;acüo de corpos, alé que os con,juges ulca1wcul u idudo
legal.
'~~
. Art. 220. Quando l'CfJllOrida por terceiro a annulla:
ção do casamento, fica salvo nos conjugas rntifical-o desde
que nttinjam a edade o.'i:igida no n. XII elo nrt. 187, perante o juiz c o official do registro civil. A ratificatão terít
ef..fcito retroactivo, subsistindo, entretanto, o rcgimcn da.
sepn.raníio ·ele bens. ·
·
;\11:. 221. A nnnullaçíio do casamento não obsta Íl legitimielade elo filho· concebido 011 havido antes ou na con2tancia clelle.
Art. 222. Faz tambcm annullavcl o cnsmnento o erro
essencial cm que estava um dos conjugcs cm relu~ÍLo ÍL pessoa do outro, quando d:~u seu consentimento.

••

....
I
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I

I
·I
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Art. 214. A annnlln.gão do cn.sn.mento eontrnhiclo pelo
eoncto ...

.nr,.

At·t. 21.7. }, al1nuUn0ão elo cnsnnw,ltr. r.ontrahiclo com
~

:t.•:u~(;nn.

,.
..

. Al't. 218..
Diga-se: -ldc?.egcis» c «dezoito».

III. Pelas pessoas clr.signn.dns no m•t. 194, nnqncll11
·mesma nrclcm.
Art. 2J9 ..... pnrn evitar n imposição ou o cumprimento
de •rena criminal.
Pnmgrnpl;o unico. Em tal cnso o ,iuiz podo;•:\ ordenar n
do corpos, ató que os con,jugcs alcancem a edado
legal.
;
Art. 220. (~uando rcrjllCridn por terceiro n nnnnlln~iío
rlo cnsmne11to (nrt. 218, ns. II e TTI), poderão os cnn,iuges
rntiJ'ical-o, cm perJ:nzcudo a edade Jbmcla no art. 187, n. XII
ante o ;juiz c o nfíicial do registro civil. ..
gopara~•fif.l

J\rt. 222. E' tnm bem nnnulii\Y'el o casamento, se honvc por pm·to de nm elos nnheutos, no conscnth·, erro CRRencinl qnnnto Íl, pcsson do ontro.

. -·.
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Art. 223. Considern-se erro essencial sobre u resson
'do outro eonjuge :
I. O que affeetn. as qualidades pcssoacs do outro eonjuge, a sua honorabilidade, c cujo conheeimento posterior
torna insupportavel n vida commum no esposo enganado.
II. A ignoraneia de crime inafianga.vel ante·rior no casamento c definitivmnente jnlgaclo por sentença eondemnatoria.
III. A ignorancia ile defeito physieo, irremediavel e
. anterior ao casamento, ~omo n impoteneia, ou de'molestia
grave e transmissível, por eontagio on herança, capaz de
pôr em riseo a sande do outro eonjuge ou de sua deseendencia, eomo a epilepsia ou a. alicnagiío mental de qua~
quér fórma.
IV. O de'svirgina111ento ila mulher, desconhecido do
marido .
. :Art. ·224,. A annnllação do casamento, nos casos· do~
ns. I, II e
do artigo antecedente, só póde ser requeri-·
da pelo outro eonjugo ; c, no easo do n. IV, .só o marido
tem direito de pedil-a.
Art. 225. A nullidndc do easamento não póil.e ser re.
querida pelo Ministorio Publico, depois da morte .de um
dos eon,iuges.
Art. 226. Embora nullo ou annullavel, quando contrahido de boa fé por am h os os eon,iuges, o easamento, em
relação a este~ eomo nos filhos, produz todos os effeitos
civis desde a data da sua celebração.
ParaSTapho unico: Se, porém, um só dos conjuges estava
ao hoa· fll no tempo da celebração, os effeitos ·civis do casamento só a elle e nos filhos aproveitarão.
·
Art. 227. A nullidnde do casamento proeessar-se-á por
acção ordinaria, na qual serfí. nomeado eurador que o do.f.enda..
Art. 228. A acção de nullidade ou nnnullação do easnmento c a de desquite, serií.o preeccliclas de uma petição
'do autor, docmnentacla qúanto haste para ,iusti·:fienr a scparaQÜO de eorpos, que.sertí eonccdida pelo juiz cpm a posRivr.l hl'~;>vii!~i.l~.
Art. 229. Coneeclida a separação, n. mulher poderú
pedir os alimentos provisionnes, que lhe seriLo arbitrados,
na f6rma 4o art. 407,
' ' -

m

'
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Art. 223.

J.

O quo cliz respeito ft identidade do outro conjnge,
surt homn. e boa .l'anm, snnrlo eHse erro tal, que o seu conhecimento ulterior tnrnu ins11ppor!:avel a vida em commum ao

...

1:onjuge enganado,

I

to de ile:feitn phyRico irremc<linvcl ou de molestia grave

Ar·t. 223, n. III iilli

II

!1!1
~
Kll

I...

I
•ii...
rtl

.....

III

A ignorancia anterior ao .casamen-

e tl'lmsmissivel, por eontagio on herança, capaz de pôr em
J•iseo n. sanrlo do nntJ•o cnn;jng~> ou ele sna descenclencia.-

JV.

O ileflorn.mcnto tln. n111lhm·, ignorado pelo marido.

A1·t. 224. A annullaçüo do casamento, nos casos do
nrtigo nntecederlte, ns. I, II e m, só a poderá demandar o
outro conjuge e, no caso dó ll. IV, só o marido .

Art. 225. (Suppresso ).
No n.rt. 226 - Accrescente-sé (n.rt.. 212 e seguintes):
((!epois do. p11lo.vra «nnnullaveb) .
.

11

II

...

Paragrapho unioo. Se um s6 dos con,iuges estava de boa
fé, ao celebrar o casamento, os seus offoitos civis s6 a esse e
~os filhos aproveitarão

I
Art;. 228. Antes c1e mover a acçiio de nullidaclo do
cn.sn.mentn, n de anm1llnçií.o, nu n. de· desquite, requererá
o 1tlltor, com •l ncnmentos ~ne a antorizem, a separação de
corpos, rpw seJ'ÍI. eon~ediiln pelo juiz com n possivel brcII

in

I
"'

I

vidllde,
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CAPITULO VII
DISPOSIÇõES PENAES

'

Art. 230. O viuvo ou a viuva com filhos do conjuge
fallccido, que se casar antes de fazer i.nventario do casal
e dar partilha aos herdeiros, perderá o direito ao usufru·
cto dos bens dos mesmos filhos.
Art. 231. No casamento com infracção dos ns. XIII
e XIV do art. 187, é obrigatorio o regímen ela separação
'dos bens, não podenclo o con,iuge que tiver praticado as
referidas infracções fazer doações no outro.
·Pnmgrapho unico. ConsidoJ•a-se rmlpado o LuLor que não
puder apresentar cm seu favor a cxcusn da elnu~uln finnl elo
arLigo 187 n. XV.
Art. 232. Incide na multa de cem a quinhentos mil
réis, além ela responsabilidade criminal que no caso fôr
applicavel, o officinl do registro :
I. Que publicar proclamas sem autorização de ambos
os contrnhentes.
II. Que der a certidão do nrt. 185 antes ela apresentação dos documentos ex)gidos pelo art. 184 ou pendente
impedimento .ainda não julgado improcedente.
III. Que deixar de declarar os impedimentos que· lhe
forem apresentados ou que lhe constarem com certeza, e
puderem ser oppostos de officio .
.A.rt. 233, Nas mesmas penas incorrerá o juiz :
I. Que celebrar o casamento antes ele levantados os
impedimentos oppostos contm algum dos contrahentes.
li. Que deixar de rece bel-os, quando opportunameute
offerecidos nos termos dos arts. 193 a 195.
HI. Que se eximir ele oppol-os quando lhe constarem
ou deverem ser oppostos ele officio.
·

IV. Que se recusar n presidir no casamento, sem
:justa cnusn.

Pnragrapho u11iuo. A npplicnr:ão elas penas dos nrls, 2SO
o 231 sort\ promovidn pelos intcrcs~nclos, o n closl.c o do nrt.igo
232 podcl't\ sm• pcdicln por estes o sol-o-t\ obrigntorinmenlc pelo
•MinisLerio Publico.
·
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Art. 2:JO. O vim·n, nn a viuva, com filhos elo conjugo
fnllccido, qnc recasar nntcs de feito o il1vcntario elo casal
anterior c dutln a p:ll'tilhn. nos herdeiros, pcrrlerít o <lircito
ao nsoft•1wto dos bens clesses filhos. (Arts. 392, :JDG).
Art. 231. No casamento com infrncGií.o elo art. 187,
ns. XIII c XIV, é olJrigatorio o regimcn cln scpnraçiio de
hcns, não podendo o conjugo infractor far.cr d11n~<ies ao
outro.
i\!' L 23-l - Digrt-so «XIII n. XVI».

I
.......

I

I..
I
i
""'

I

Art. 232. Incorre nn. multa ele Mm a qninhcntos mil
réis, n.lém ela rcsponsahilicladc pcnnl appl.ic:wel an caso, o
ofl'icin.l <lo l'cgistro:
I. Qnc publicar o ctlital elo m·t. 185, niío sendo solicit:ulo por ambos os contrahcntcs.
II. Que der a ccrtillüo elo art. 185, § 1. o, antes tlc
apresentados os documentos elo art. 184, 'ou pendente a opposi~ií.o ele algum impedimento .
III. Qnc níí.o rleclamr os impeclim.entos, en.ia oppnsiçíío se lhes fizer, ou cuja existencia, scnrlo applicavcl ele
ofl'iciu, lhe coJJHLar eom ec1•tezn. (Art. 10:1, n. I) ..
Art. 233.

II. . . qnanrlo opportuunmente "oppostos'', nos termos ...
III. Que se abstiver ele oppol-os, qnnnclo lhe constarem
c forem elos que se oppõem "cx-officio". (At•t:. 193, n. II) .
Pnrngrnpho tmir.n. Cnhr. nos inlct•cs~ndos ]1l'omovcr n·
applicncfio dns penns comminnrlns nos nrts. 230 c 231. A dns
dos lo o do nrt. 232 sor:'t promovida pelo Min isLol'io Pnblieo,
o podort't sol-o pelos inloros5ndos.
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TITULO II
l:ffeitos juridicos do casamento
CAPITULO I
DISPOSTOillilS GlilRAlllS

Arl .. 23". A legitimidade da fnmilin oonslit.uidn pelo

mtsmnento est,;mk~~ nos fil!,os communs, havidos .,nt~ri
ormeute.
Art. 235. O rP.p:imen dos bens entre conjuges começa
a vigorar desde a rlata do casamento, e é irrevogavel.
A,·t. 236. São deveres ele ambos os conjugcs :
r. Fidelidade reciproca.
II. Vida em commum, no domicilio conjugal.
III. Mutua nssistencia.
IV. Sustento, guarda e educação dos filhos .
.Art. ·237. Os menores ficam, ele clh·eito, emancipnrlos
pelo casamento, reaLimdo na cdade legalc
.Art. 238. Quando o casamento fôr cleclarnclo nullo JYOr .
r..nlpa de um elos conjuges, este incidirá :
I. Na perda de todas as '•antagens havidas elo inno.
ta. causa.
.
II. Nn ohrignção ele cumprir as promessas flUe ll1o fer.,
no coutrnto ante-nupcial.
'

.CAPITULO II
DOS Dffilill1'0S

m DEJVlíJREJS

DO MARIDO

.Art. 239. O mm·ido é o chefe dn socierllide con,iugal.

Com]lete-lhe :
l. A ropreRcntnçiio legal rla f.nmilin.
II. A nclministraçiío rlos bens comm1ms c dos Jll'oprios
rln mulher q11e, cm virtnclo elo regimcn matrimonial .ndoptnclo, ou do pnetn ante-nnpcinl, incidam Rob sua :tdminis·
.rnçao.

.

I

I

I
11
t'-

t~.

r

..
/:.

J.

~

III. O direito de fixm• o mudar o clomicilio cln. fmnilin.
IV. O direito rle antori1.ar n. profissão cln mulher e a
sua reRiclencia f:ól'n iln. habitação conjugal.

••

•
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Dos effeitos juridicos do casamento

Art. 234. Creando a f.amilia legitima, o casamento le·
gitimn. os filhos cnmmuns, antes <lelles llfiReidos ou conce·
hirlos. (Al'ts. 358 n 300).
Art. 236.

IJ.

. .. no don:ticilin conjugnl. (Arts. 239, n. IV, 240),

Ju:t. 287. Elimine-se.

Art. 238. Quando n ensamento fôr ammllado por culpa r1c um elos conjnges, este incorrerá:

TI. ... no cnntl.'ltcto n.lJtenupeinl.

(Arl:s. 268 e 319),

Art;. 239.
IT. A administJ•n.gií.o rlos bens commnns e dos particulares da mnlhcJ', qnc n.n maricln competir administrar mn

v.irtndc elo l'll/-.\'iiiJun Jllltl.rimonin.l adoptado, ou do pacto
nn·lenllpcial. (i\!'ts. '182, I fi", n. T, c, 280, 296, n. I,

318) .
11.

.

III. ... o dnmir.ilio ela familia. (Arts. ::l!l, 239, n. IV),
IV. . .. ·Pórn. elo toct:n con,iugnl. (Arts. 236, n. IJ, 248,
VII, 24D a 2fll, n. TI, 25:3, n. IJI),

ANNAR~
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V. Prover ú sustentaçíí.o da J'mnilia, guardada :í dis-.
posiçiio elo m•t. 283.
Art. 240. A obrigação de sustentar n mulher cessa,
para o marido, quando ella abnndona sem justo motivo a.
habitação conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o
jniz pôde, segundo ns circumstancias, ordenar, em proveilo do mnl'iclo e elos filhos, o sequestro temporario ele uma
parte elos rendimentos proprios da mulher.
Art. 241. O marido niio pódc, sem consentimento elo.
mulher, qmtlqucr que seja o regímen de bens :
I. Alienar, hypotliecar du gravar ele o1ms real os beJJS
immovcis, ou seus direitos rcaes sobre immoveis alheios.
II. JJitigar, activa ou pn.ssivnmente, sobre os referidos _
bens e direitos.
III. Prestar fiança-.

IV. Fnzer clouçiío com os bens c rentlimentos com··
muns, salvo se remuneratoria on ele pcqneno valrir.
1A1·t, . .2.12. Vnler·iío, por1~m, os dotes on don(:.cÍP~ nupeiar> l'nilns :í;; l'illin;; n ns do:u:ii,~;; l'oilas aos fillJOH pm•
Ol!Cil:'liiin de' M• ~·n:-;nl'l'lll nn · r~tnlwlreel'rm N~onomin Rrp-n-

rnda.
Art. 243. A outorgn da mulher púde ser suppricla
pelo jnir. se clla · a tiver J•ecusJHlo sem motivo ,insto on
estiver impossibilitada de dal-n.
MI .. 2H. O supp1·ilnrnlo .iurlildnl dn. nnLOJ'i-nl vnlidn_p

ado rlo mm·i,Jo, mas nüo obriga os bens proprios cln mulher.
•~rt. 2<J5. A nnnullar,iio dos nttos elo marido praticaelos sem outorga da mulher ou sem supprimeuto do ,iuiz,
só pod crít ser requr.ridn pela mesmn ou por seus ]Jcrclciros.
OAPITUW III
DO~

'DTR'RT'POS

m DN\"ERWS DA l\fULHEJ1.

AJ•L 21,1\. Prlo cn;;nmr.nl.o n nmllwr lomn o non11} dn

fnmilin elo mn.ridn, c do mnrirlo torna-se ''nmpnnlJCil'il c
socin, cmn a oln·iga0fto de nnxilinl-o na mnm)tcnção cltt
fnmilia.
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V. Prover

ÍtllliiJJten~a

LliL l'mnilia.

Arl;, 240. . .. o scrjncstro tcmporario
rendimentos particulm·cs ela mulher.

I

I

de parte elos

J. . .. sobre Ílnllloveis tJlhcius. (At·ts. 182, § 8. 0 , 11. I,
b, U:J, 282 e :300).
IL .Pleitear, cnn1o anto1• ou réo, Hcerea <lesses IJeJJS o
direitos.
III. Prestar finu~ll. (Arts. 182, ~ 8. 0 , n. I, b, c 270,
ll.

X).

IV.· Fnxct• rlonuiío, niío ~cmlo remunct·ntoria ou de pequeno valor, cmn os heBs on rendimentos commnus. (Art.
182, ~ 8. 0 , n. I, h).
Art. 242.
ou cstabclcecrcm economia separada.
(.Arts. 242, :320).

i
I

Art. 243. Cabe ao jniz supprir a nntor:.(a tla mulher,
qmtntlo esta a dcncgnc scl\1 motivo .insto, ou lhe seja impussiYcl dal-11. (Arts. 241, 2·~4 c 245).
At·t. 244. O supJH'imcJJtn .indiciai tla outorga autoriza
o acto elo marido, mas ... (Arts. 2i:i4, 27ü, 280 c 281).
.\rt. 245.

. .. potlei'ÍI ser denmnLlnda por clla, ou seus

Art. 2·W. A mnlhet· nssumc, pelo CIISIIIIH\Iltn, Min os
appolliLlos do nnll·idn, a comli0iío do sna eolll[lllllhcirn, con~orte C llliXilinl' !lOS OIICIIl'g'OS da familin. (Art. 330) •.

I
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Art. 247. ::lo u regilrwn llo~ l.JeJJ~ niw fô1· o lltc eunuuunhüo universal, a mulher ~erÍt obrigada a indcmnisar ~~~
llesve~a~ LJUc o marido ti v'et· feito eom a de:t:csa de ~uns
bens proprios c de seus direitos privaclos.
Art. 248. A mulher uüo púde, sem autorização do marido:
L P1·aticar os mesmo~ actos que clle uão pódc pra.ticar sem o seu cOJmentimento.
II. Alienar ou gravar, de onus reaes, seus immovcis
proprios, qualquer que seja o regímen.

lll. Alienar seus direitos reaes sobre imnwveis de outrem.
IV. Aeceitar uu repudiar hcran~;a ou legado.
V. Aceeitar tutela, curatela ou outro munus publico.
VI. Litigar cm juizo cível ou conunercial, a .não ser
nos casos indicados nos arts. 255 c 258.
VII. Exercer qualquer profissão.
VIII. Coutrahir obrigaçiio que possa importar aliena-·
ção dos bens do casal.
Art. 249. A mltorizução do marido póde ser geral ou
especial, mas deve constar de iustrnmcJJto pul.Jlico on particular previamente authenticado.
Paragrapho unico. Sempt•o que u mulher ou tome posso
de cargo publico ou funccionc em qualquer profissilo que se
oxer·ca fóra do domicilio por- mais de seis me~es, entende-se
para isso plenamente autorizada pelo marido.
Art. 250. Bsta autoriz.ação é revogavcl a todo o t~m
po, respeitados os direitos de terceiros e os effeitos neccssarios dos netos iniciados.
Art. 251. A autorização do marido pódc ser snpprida
judicialmente :
NoR casos do ltl't, 248 HS. I H·
II. Nos casos dos ns. VII c VIII elo art. 248, se. o marido níio minisLrnt• ti mulher o aos seus i'ililos o~ meios
de subsistencia.
Art. 252. A mulher que o.ll':erce legalmente profissão
lucrativtl tem o direito elo dispor livremente elo producto
do seu trabalho c ele praticar todos os actos ele exercício
e defesa. da sua pr•ofissiio.
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At't. U7. So " l'Cg'ÍJIICll üe. UOllS JJÚU rôr o da CtJllWHllllJivcrml, o marido recobrarii. da mulher as ucspezas
•rue c<1HJ a doJ'esa •.1 os beus e direitos ·particulares llestt;
lwnvm· J:eito.
Art. 248. .A mulltet• nüo pôde, sellt antoriza~úo do mat•illo (urt. 251) :
·
I. PmtieJtr os actos, ·qlte este nüu poderia sum o coJJ·
sentimcwto da J_nulhcr. (1\t·t. 241).
IT. 1\l innar, ou g-t•avar de· ouus real, os immoveis de·
seu tlotninio ]Jarticular, qualquer uuu so,j!l u rugimcn dos
bens. (Al'L:;. 270, 11s. 11, ] I I, VIII, ~7G, 21:11 e 317).
IlL Aiieuar os seus ü.ircitos t•cnes ...
Jdt~.l)

..

...

VJL ExuJ'!WI' pt•oJ'issiio. (Art. 2:39, 11. IV).
VJIJ. Contt•:l.hit· ohrigações, que possam importar cm
:illwn•;iio de l>cns elo IJasal.
Art. 24U.

:11

Paragmplw 11qico. Cousidcra-se-á sernpt·o aul.ol'izada pulo
marido a llllllliiJI', que o•wupnt· cargo publico, ou, por mais do
sois mozes, ~e enLt•o:;at• a prol'issão exercida fóra do lar conjugou].

A 1~t. 251.
eialmente:

rr.' Nos

A antnrizao;ão maritnl .pôde snpprit·-se jmli-

Ull~O~ dn :tt•l.. :.l18, 11~.

vrrr o YTTT,

~o o mnl'iclo não

lllillisl.mr •1s meios ele sulJsisLcrwiu :í mulhct· c aos :filhos.

Art. 252. A 111nlhcr rp,to exerce!' pro:l'issúo lucrativa,
terú cliroito a prtJI:il<lll' todos ns actos iJJhorcntes ao seu cxcrcicio e :í. sna Llel:esa. bom como a Llispor livremeutc tlo
producto L.lc seu trabalho.
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.Art. ·253. Presume-se ·a mulher autorizada pelo ma~
rielo :
.
.
I. Para a compra, ainda a credito, das cousas ncccssarias Íl economia elomestica.. . ·
·.
. II. Para obter, por cmprestimo, as quantias que· a ac-·
quisiçíío dessas cousas possa exigir.
III. Para contrahir as obrigações concernentes á industria ou profissão que exercer com autorizàção do marido ou supprimento do juiz.
Art. 254. O supprimento .iuelicial da outorga valida
o acto ela mulher, mas não obriga os bens proprios do ·
·marido.
·
·
·
ArL .255. lndopcnd0ntcmcnte

Lle -uulorizuoi\o, · púdc· a
casaela :
I. Exercer o elii·eito que lhe competir sobre ·as pessoas
dos filhos de leito anterio1•.
·
II. Desobrigar ou reivindicar os immoveis elo. casal
que o marido tenha gravado on alienado sem sua olitorga
ou supprimer..to judicial.
..
III. Annullar as· fianças ou doações feitas pelo mari· .
do con1 infracção elo disposto nos ns. III e IV do art; 241. .
IV. Reivindicar os bens moveis ou immovois doados
on tra11sferidos pelo marido Íl conr.ubina.
Parngrapho unico; Este direito prevalece, cstej a ou não.
a mulher om companhia do marido, o ainda que n doação se
clisl'aroc cm venda ou outro contrato. ·
V. Dispor. dos bens adquiridos na confol'lnidnrle elo .
mtmct·o anterior, c de quacsquer outros que possua livres·
ela administração do marido, não sendo immoYcis. . .
VI. Promover os 1hcios assecuratorios c acções que lhe
comp_ctircm contl·a o marido. cm razão de eeu dote ou da
outros bens seus sujeitos 'íL administração clo·,,mesmo.
111ulher

VII. Propor a acçií.o ele anntillação do casamento.
VIII. Propôr a acção de desquite. ·
.;r.::
IX. Pedir alimentos, quando tiYCl' · direito de fazel'o.
X. · Fazer tes tnlucnto ou disposições · 'le ultima von·

tade.

; ·~·

·, ..',~' ,' .
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Art. 253. Pr~smue-se autorizada a mulher pelo mari·
do (art. 261) :

III. Elimine-se.
O snpprimeuto judicial iln. autoriz;tçiio (art.
actos ela mulher, inus uiiu olJriga os bens
marido. (Arts. 241, 276 c 281).
· O art. 254 Jic;t considerado como § unico do art. 253.
Art. 254.

~•íl) \'Hiitla
[ll."t.Jpl"ins tlo

..
i
I

tJH

Art:.· 255.

T.

... de leito anterior. (Art. 835).

II.

ou supprimer1to do juiz. (Art. 241,

11.

I).

IV ... (Art. 1.178).
Paragrapl1o unico .... ainda quo a doação se tlissimule em
venda, ou outro contracto.

Y.L Promovct• os meios assecurntol'ios e as acções, que
eoutra n marido lhe competirem, cm ruziio do dote, ou de
outros bons clclla sujeito~ á administmção nuirital. (Arts.
270, 276 d 2~6)."
,
\TIL Propolr a ao~ão annullatoria do casamento.
(.Arts 211 c segs.).
VIII. Propor 11 ac~ão de desctuite. (.Art. 323).
LX. l'edil' alimentos, quando lhe couberelll. (A1•t. 229) •
...... : ...

Vol, V

..
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Art. 256. As acções fundaclas nos ns. II, III, IV e VI
do artigo antecedente competem í1 mulher e aos seus her. dciros.
·
Art. 257. S1ilvo o caso do n. IV do art. 255, fica
ao terceiro, prej11dicado com a sentença favot·avel á mulher, o direito rl!gressivo contra o marido ou seus herdei·

ros.

Art. 258.. A' mulher compete a direcção e administra·
ção do casal, quando ·o marido :
L Estiver nm logar remoto ou não sabido. .
II. Estiver em carcere por mais de dous .anuos.
III. Fôr j ndiciàlmente declarado interdicto.
Pnrngrapho unico. Nestes casos, cabe ã mulhet•:
I. Administrar os líens communs.
II. Dispor dos prf?prios e alienar os moveis communs
e os do marido.
·
III. Administrar os . do marido.
IV. Alienar os immoveis communs e os elo ma.rido nitl·
diante autorização especial do juiz. ·
·
·
Art. 259. A. falta de autorização do marido nos casos
cm que fôr necessaria e. não tiver sido supprida, invnliclnrá o acto da mulher, c a nullidade poderá ser allegacla por
clle ou por seus herdeiros, até dous annos depois· ela dis·
soluçiio do . casamento.
·
Paragrapho unico. A l•aLil'ical;ão do ·marido, provada por
instrumento publico ou particular authonticado,' importa a
rovalidacüo do noto.
·
.
.Art. 260. Os netos da mulher. autorizados pelo marido
obrigam todos os bens ·c1o cásal, se o regímen matrimonial
i'ôr o da córuruunlJii.o, c sómcntc os pt·uvrio~. uella, se outro
fôr o regímen e o. marido não assumir conjunctamente a·
rcsponsabilidad·e do :neto.
·.
Art. 261. Qualquc1• que seja o regimcaJ do casamento,
os bens de ambos os conjugos.ficam obrigados e'gualmentc
pelos actos que a mulher praticar na conformidade do ar·
tigo 253. ·
.
·
Art. 262. 11. annullaçiio elos actos elo mal'iclo ou da mulher, por :falta.. da autorização neoessarin de um ao outro,
importa ri clividti' 'clr.i J>''<Weito que· a cada um, n. ambos. ou
ao casal tenha. .resultado 'elo acto annullaclo .
•
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Ao arto 258 :

I

Suppl'ima-se o Do II.

I

~~rto 2590 A faltn, üiio suppricla pelo ,iuiz, ele autoriza.
ção elo marido, ,qunnclo necessarin (arto 248), invalidará o
acto da mulher; podendo estn nulliclacle ser allegacla pelo
outro conjugco até dois a1inos depois de terminada a socieclaclc
conjugal.
.
· ·
· .
Parasrapho uni coo ooo revalida o acto o

o

'

Arto 2620 A anuullnção elos actos de mn con,iugc por
falt1t ela outorga indispeusnvcl do outro importa cm :ficar
obrigado IIC(UCllC pela importancia da Vlllltngcm, que elo
acto nnuullado ·haja advindo n esse conjuge, aos dois, ou
uo. casal.
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§ unieo, A indemnisaoão aos terceiros ele boa J'é será
pa'ga pelos bens proprios elo conjugo que contrahiu a obri·
gação ou pelos communs, em proporção do proveito que
obtiver o casal.

TI'l'ULO III
Regímen dos bens entre os conjugcs
CAPITULO I
DISPOSIÇõES GTolRA ElS

Art. 263. E' licito aos nubentes estipular, antes ela celebração do casamento, como lhes aprouver, relativamente
a seus bens ..
Puragrapho uuico. •.r aos convenções serão nullu~:
I. Se não foreni feitas por' escriptura publica.
li. Se não :J'orem seguidas da cele braçiio do casamento.
Art. 264, 'fer-se-á por niio csct•ipta. llUalqnel' convenÇÍLO ou olausula :
I. Que altere !L ordem legal rla successiio c os direitos
uonjugaes e paternaes.
II. Que contrarie qualquer disposição deste codigo,
·l·igorosamente .obrigatoria.
·
Art. 265. Na falta ele convenoiio, ou senelo nulla. a celebrada, vigorarÍL o regímen d11 communhiio l]niversal,
salvo os casos seguintes ele casamento, em que será abri·
gataria . o regimen .da separaniio de bens :

I. Das pessoas que o realizarem coni infi•acçíio elas elis187 ns. XI, XII, XIII, XIV, XV c Xyt, .
li. Do homem maior ele sessenta c da mulher mawr

posi~õcs elo art:

, de cincocnta atmoR, tendo herdeiros nccessarios. ·
III. Do orphiLD ele ·pac c miic, ainda havendo o consentimento ele que tt•ata o n. XI elo art. 187. ·
-~

'

IV. Do todo aquclle que depender de uutorizayão judiciaL

·
., "·"
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..·-···"'
:-,·:;,
..

I

'

.,.. ' .
~·

. '

SESSÃO EM 13 Dll SllTEMllnO DE 1912

:E:mendns offerecidas pela Commlssão especial do Senado

Parngmplw uuico. Niío londo bons paL'liculnros, que bastem, o cc.n,iugo respOitsavol polo acto annullado, aos terceiros
do boa !'ti .so comporá o damno veios bens comrnuns, na r.·aziio
do pi'Ovcito que lucrar o casal.

Do regimen dos bens entre os conjuges

Art. 263. E' li cito nos nubentes n.ntes i!le ceiebrado o
cnsmnento, · estipular, qun.nto aos sons bens, o que lhea
!IJll'olLVCl'. (.ArtR. 2G8, 270, 283, 289, 294 e 319).
Parng;oapho unico. Seriío nu lias tnils eonvencõeR:
I. Ní'io se :l'nr.cntl'o por eseriptum publica.
Il Ní'io se lhes scguiuc1o o casamento.
At·t. 264. Tet·-so-ÍI. por níio oseripta a convcnçíio, ou a
cln.nsula:
I. Que prejudique os direitos conjtlgae>, ou os pntemos.

JI. Que contt·o.wmhn. c1isposição absoluta da lei.
Ar1:. 2G!i. Nilo liavenclo convenção, on sendo nnlllt, vi·
gorm•ít, ~tnnnto aos bens, cntt·o os conjugas, o rcgimcn ela
connnnnhíio nnive1•sal.
• Parngrapho unico. E' porém · ohrlgatorio o da sepnraoão
do l10ns no cnsamen!.o:
'
I. Das pessons rtnc o celebrarem com irdraeção do cs·
·êli.tnirlo no m~t. 187, ns. XI n XVI. (Ar1:. 220).
TT. Do nminr• do sessonf.n .o dn maior elo aincocntn nnnos,
· f.rmdo ..·•
.
Do ot·phiio de pn.~ e mãe, embora case, UI)S termos·
tlo 1rrl;. 187, u. XI, com o consentimento do tutor, ou cmrn·
clor. .
·
·
··
IV. Do ile to(los os que depencle1•em, pnrn. easnr, ele
antm·ir.nr;iio jmlicinl. (Arts. 187, n. XI, 3Ql, n. m, 432, n. I,
e 459).
·

nr.
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Art. 266. Se o rcgirnen não fôr o da cornmunhão no
silencio do contrato, prevalecerão os principias dessa
.qun.nto á communicar,ão dos adquiridos ua constancia elo
casamento.
' .
Art. 267. O marido que estiver mt posse de bens pro·
J•rios da mulher fica.rá rcsponsavcl para com clla c seus
· herdeiros :
I. Corno usufructuario, se o rendimento fôr cornmum.

II. Corno procurador, se tiver mandato expresso ou
taaitü puru. administrai-os .. ·
· .
·
·
III. Corno depositaria, se não tiver direito de usu·
fruil~õs nem administrai-os.
.
Art. 268. As convenções ante-nupciacs não terão effci·
to para com tcrceir!Js senão depois de inscl'iptas, em livro
especial, pelo officinl do registro predial. do domicilio dos
conjuges.
CAPITULO II
DO REGIMEN DA COMl\IUNHi\0 UNIVERSAL

. Art. 269. O regímen· da cornmunhão universal impor·
ta a cornmuuicação de todos os bens presentes e futuros
dos conjuges e de suas dividas passivas com. as excepções
constantes dos artigos que se seguem.
Art. 270. São excluídos da . cornmunhão :
I. As pensões, m~io-soldos, rnontepios, tenças e outras
rendas semelhantes.
. . II. Os bens doados ou legados com a clausula da in·
comrnunieabilidade e os subrogaclos em lagar delles,
III. Os bens gravados de, fidcicornmisso c o ~ireito do
herilciro fidei-comrnissario, a.ntcs de realizada a condir•iio
suspensiva.
·I
•
rv. O dote. prornettido ·ou constituído a :filho qe outro
leito. . ·
·
V. ·o dote promettido ou constituído exprcss~;~mente
'por um s6 dos conjugas a filho cornmum.
.
VI. .As. obrigações provenientes de actos illicitos.
·
VII. As diYidas antcrio1•es no casamento, salvo se provierem de dcspezns com os preparativos dclle, ou se rever·
terem em beneficio commum. .
·

·
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Art. 266. Embora o regímen nito seja o da comnmnhão ele bens, prcvnlcccriio, no silencio elo contt·Hcto, os
princípios dell1t, quanto ít communiengiio dos adquiridos lHI
constanciu. do casamento.
.
Art. 267. O marido, qne estiver na posse de bens pnrticuln.re.~ eln mulher, serÍL pura com elln e seus herdeiros respousnvel:
.·.~"1
I. Como nsnf:ructnario, se o renclimento fôr eommulll.
(Al'ts. 269, 272, 278, n. V, 296, n. II).
II. Como pt·ocnrt.\Clor, se tivet• mandato, expresso 011
tacito, para os administrar. (Art. 318). ·

IIl. Como cleposilul'io, se nií.o J'ôr usufrucl.unrio,nem
ndministruclor. (Arts. 276, n. III, 282 c 317).
At;t. 2GS ••• do domicilio elos conjuges, (Art. 263).

Art. 269.
elos conjugcs. c snns clividns passil•ns,
nnm as cxccpQÕes elos artigos seguintes.
At-t. 270 -

fi.

Elimine-se o n. III.

e os snb1·ognclos em seu lognr.

· VI. . .. dos nctns illieitos. (Arts. 1.520 u 1.584).
VII. . . . ele clcspczns com os seus aprestos, ou reverterem em proveito eommmn.
·

·-
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VIII. As doagõs ante-nupeines :feitas por um dos ct>n.iuges ao ontro, com a clausula ele iueommunieabilidacle.
IX. As roupas de uso pesso~l, as joias csponsalicias
àaclns antes elo· casamento pelo esposo, os livros e instrumentos de profissíio e os retratos ele família.
X. A :fiança prestada pelo marido sem outorga da
·mulher.
Ál't. 27.1. As dhiclas níi.o eompreheudiclas nas duas
excepções do n. VII s6 poderão ser pagas, emquanto dural' o casamento, pelos bens que o conjuge devedor trouxer para o casal c por sun men~iío nos mlquiriclos.
·Paragrnpho lJnico. Se a rlivida J'ôr paga na constancin rlo
casamento, dcvor1\ ser opporlamnmen!.e impul.nrln á menção do
con,iuge devedor.
Art. 272. A jncommunieahilidade dos bens mencionados no art. 271 nii1> comprehende os seus fructos e rendi. mentos, desde que sejam percebidos ou vencidos na constancia do casamento.
Art. 273. Na constancia. do. casamento, a propriedade
. c posse elos hcns ó commum.
·
Paragrapho unico. A mulher, porém, só poderá aclminist.rat· por· ·aut.orizncfio rlo marido, ou nos casos do art.. 2ú5,
n. V, e art.. 258.
Art. 274. .Dissolve-se a conimunhão :
I. Pela morte c1c um elos conjuges.
II. Pela senten(~ll qno nnnul!a o casamento.
III. Pelo desquite.
Art. 275. Extincta a communhiio, e effectuacla a divisão do activo c passivo, cessará 11 responsabilidudo de
cada. nm .dos conj11gAs pn.m com os credores' do outro por
dividas qne houver este contrnhido.
CAPITUT~O

III

DO ll.FJGJMlUN DA COJ\!l\!UNH.<\0 PAHCIAL

Art. 276. Qnnndo os contrahentes declararem que ncl ii·
ptam o regimcn da communhão limitada on parcin-1, on
11sarem de expressões cqnivalentes, ontonder-sc-(t que o::o::·
,;lúem da commuullão .
.
.
I. Os bens que cnda conjuga possuir ao tempo elo ensarnento.
··'
-·· .... ., ·. ..
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VIU.
(Art. · 319

. . . com u elausula de inr:ommnnicn.bilidade.

:X. . .. sem outorga ela mulher. (Arts. 182, § 8.0, n. I,
h, c 241, 11. III).
.
Art;. 271. . . . só se poeleriio . pagar, durante n cnsn.
menta.
Pnrngrnpl1o unico. Se n divídn fllr pagn nn constnncia rlo
mnf.rimonio, sm•:í opporf.unnmcnf.c impnf.ndn 1í. menoito do con,juge devedor.

Art. 272. A incnmnnmicnbiliclaclc llos bons enmllcrn.
dus no n1'1:. 270 nfin se lhes cstencle 11.0s l'ructos, qnnnrlo se
porcohnm on vcnc;n.m clm·n.ute o en.snmento.

Pnrngrnpho unico. A

mulh~;r,

por6m, s6 os ndminis-

trnrl\ ...

Art.
I.
II.
III.

Aú.

27't ·
Pelo. morte de um elos conjng-es. (Ar1:. 322, 11. I),
. .. o cnsnmcnto. (Ar1:. 227).
Pelo desquito. (.Ar1:. 328).
275. . .. por clivicln.s qne ()Sf:c houver oontrnhiclo,

Art. 276.

.

'··
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II. Os sobrevindos, durante o casamento, por cloa~ão
ou successão.
·
·
III. Os adquiridos com valores exclusivamente per·
tcncentes a um dos conjuges, em subrogaçiío dos bens
proprios.
Art. 277. Egualmento ·não se communicam :
I. As obrigações· anteriores ao casamento.
II. As provenientes de actos illieitos.
Art. 278. Entram na. communhão :
I. Os bens adquiridos na constancia do casamenLG por
titulo oneroso, ainda que só cm nome de um dos conjug,ls,
II. Os adquiridos por facto eventual, embora sem
trabalho, ou despeza anterior.
III. Os adquiridos por doação, herança ou legado, em
favor de ambos os· conjuges.
.
IV. As bemfeitorias feitas em bens proprios de cada
um.
.
_
·
V. Os fructos dos bens communs, ou dos proprios ·
de cada 1un dos conjuges, percebidos na constancia do casamento, ou pendentes ao tempo ele cessar a communhão
elos adquiridos.
.
VI. Os fructos civis do ·tra-balho ou industria de cacla
um dos conjuges ou de ambos.
At•t. 279. Neste regímen, os contrahentes devem, no
proprio contrato ante-nupcial, ou em outra cscriptura publica anterior ao casamento, fazer a descripçíío · especificada elos bens moveis que cada- um leva para. o casal, sob
pena de serem considerados esses bens como adquiridos.
- At't. 280. A aclininistraçüo dos -bens do casal pertence .
ao marido, c as dividas por elle contrahidas, na consta-ncia
elo casamento, obrigam os bens communs, e na falta destes, ·
·os bens proprios de cacla conjuga, na proporção do ·provei·
to que cada, um houver auferido. ·
,,
· Art. 281. E' applicavel a disposição do artigo antecedente íts dividas contrahidas pela mulher, nos caso~ cm que os seus actos siío autorizados pelo marido, on se prcsttmem sel-o, ou dispensam essa autorização.
CAPITULO IV
DO RlllGIMEN DA SEPATIAQ<\0

'" se casarem, estipuArt. 282. Qunnclo os contrahentes
,.;
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li. Os sobrevindos, sob o casamento, por doação, ou
succcssão. (Art. 278, n. III).
III. ()s que se adquirirem, com valores pcrtencentGs a
nm só con,jugc, cm su brogn~ão llcllcs.

iii

Mt. 278.
JI. Os adquiri elos .por facto cvcntnnl, com ou sem o
concurso de trabnlho ou despczn anterior.
III. cm favor de ambos os conjugas. (Art. 27G; u. II).

IV. As liemf.citorias eu1 bens particulares de cnl~a
con,juge.
· V. Os f:t•uctos dos bens communs, ou elos pat•ticnlare~
ele cada conjugc, pcrccbiclos na ..•

.,•.
i

...

VI. Os fructos civis elo trabalho, ou inelustria ele cncla
conjuge, ou do· ambos.
Art. 279 .. Neste regímen, os .coutrahcntcs farão cspecificaclmncnte, 110 contracto antenupcial, ou noutra escriptura publica anterior ao casamento, a descripçíío elos bens
moveis,· que cada nm leva· para o cn.sal, sob pcU!L de se considerarem como ndquiriclos. .
.1\rt. 280. .I\ ndministrnçiio elos bens elo casal compete
no ninriclo, c as cliYiclas por este· eontrn.hiclns obl'igam,.não
HÚ 08 bens commuils, senão ainda, em falta destcR, os particulares ele um c· outro con.iuge, na. rnzão elo proveito que
· rmcla Clllnl honvcr luor~clo. · ·
Art. 281. . . . siío autorizn:c1os pelo marielo, se presumem sel-o, ou cscusmu antorisnçiío. (Arts. 248 a 250, 253,
255 o 239, ll. V.) •

Art. 282. QMudo. os contrilllentcs .caRarem, estipulau-

..

·"
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·.•·
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..

Jn11clo o regimen da. separação, os .bens permm1ecerão
so l1 11 exclusiva administt•ação elo proprietario, que os poderá livremente alienar, exceptuados os immovois .
· Art. 283. A mulher é obrigada a contribuir para as
despezns do casal com os rendimentos de seus bens, nn
proporção ele seus haveres, rela.tivamente aos do marido,
salvo e~tipulu~ãu cm. contrario no respectivo contrato.
CAPITULO V
DO REGIMEN DOTAL

SECÇ.'W I
CONSTI.TUIQil.O DO DOTE

Art. 284. E' ela cssencia elo regimen datal a in<licàção
especi'ficadn c a estimação elos. bens que constituem o dote,
com expressa clcclnraçíio de ficarem sujeitos a este regi;.
meu.
Art. 285·. O dote póde ser constituido :

I. Pela. propria noiva.
II.Pelo pae, pela mãe, .ou por ambos.
III. Pelos avós e por terceiros.
Paragrnpho unico. E' ncoossaria a inlervencão dos inlorcssados por si, ou por procuradores· na celebrnoilo do contracl.o.
.A.rt. 286. A cuus~itui~iío do dote p6de comprehender,
no todo ou em parte, os bens. presentes e os 'bens futuro R
ela. mulher.
Parngrapho unico. Os bens futuros, porém, só &e consideram compi•ohendidos no dote, quando adquiridos por Lil.ulo
gral.uito, assim fOr declarado cm clausula oxprossa do pacto
nnt.e-nupcial.
Art. 287. O dote não pócle ser augmentado pelos con·
juges, depois do casamento.
Art. 288. Quando constituido por terceiros, na con·
stancia elo matrimonio, não' tem effeito sobre o regímen
preestabelecido para os 011troR bens.
·
''.,':.
•,··
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ilo scpura~ão de bons, permanecerão os de cada eonjugc
sob a aclministrnçiio exclusiva clcllc, que os poclerÍL livle·
mente alienar, se forem moveis. (Arts. 247 n. I, 248, 11. II,
o 317).
'
Art~ 283. . .... ele seus bens, n~~o pr~Jpor~ão de seu va·
lol', relul.ivtutlurlLu tw dos du .Jflll.L'ido, snlvo estipnlaçiio cm
contrario no contracto antenupcial. (Arts. 263 e 319) .

.DA CONS'F'r•UlOii.O .DO DO'!'E

Art. 284. E' ela essencia do re~imen do tal dcscl'everem·
se c cstil!tarenHw cada um ele per si, na escriptma antenu·
pcial (art. 2G3), os bens, que constituem o dote, com ex·
pressa clccliu·aç:iio de que :L este rcgimeu J:icam sujeitos.
Art. 285. O dote pódc ser constituído pela proprin
uubcute, por qualquer elos seus ascendentes, ou por outrem,

Para!l'l'IIPIIO unico. NtL celebraoão elo conLracLo, inLervil'ão
sompro cm pessoa, ou pm· procul'lldor, Lodos os inLet•essados.
Art. 28G. O dote póde compreheuclel', no todo. ou em
oat•te, üS bem; presentes c futuros da mulher.
·

••

Art. 287. Não é licito •. · casados a.ugméntm· o dote .
Art. 288. O cloto constituido por estl'anhos durante o
· matrimonio não altera, quanttl aos outros bens, o r~gimen
preestabelecido.

•

.·

..

'

.

'

··.

..
2l8

Projecto vindo da Cam.~ra dos Deputados, sob n, i, de t902

.

Art. 289. E' licito estipular na escriptura ante·
nupcial :
I A reversão do dote ao dotador, dissolvida a. sacie·
dado conjugal, quer a dotada tenha iiJhos, quer não os tenha.
II. A transferencia do dote ao marido, morrendo a
lU\llhr.r sem herdeiros necessarios e vice-versa.
Art. 290. Se o dote fôr promettido pelos paes conjun.
tamente, sem declaração da parte com que um e outro
contribuem, entende-se que cada um se obrigou por metade.
.
Art. 291. o dote é considerado adiantamento de legitima, quando constituído pelos paes, salvo disposição em
contrario. · •
·
·
Se .fôr constituído pelos a.v/ís fica sujeito á collação
nos .mesmos casos em que o é o dos pac3 aos fill1os, guar·
·
dada a disposição do art. 1.799.
Pnragrapho unico. Os dotadores respondem pela importancia do dote, no: caso de oviccão.
Art.. 292. Qu~ndo o dote fôr constituicio por qualquer
outra pessoa, esta. só .responderÍL pela evie,ção se houver
procedido de :má fé, ou. se a responsabilidade tiver sido
estipulada. ·.
Art. 293. Os fructos do dote são devidos desde a .fcalização do casamento, não tendo havido estipulação de
prazo.
.
Art. 294. E' pcrrnittido estipular no contrato dotai :
I. Que a mulher l'eéc'b!l, directamilllte, pará súas despezas particulares, ·uma determinada parte dos rendimentos dos bens dotaes.
·
.
·
II. Que com os bens dotaes ha.ja outros submettidos
a regimens differentes.
Paragrnpho unico. Em i'nlta do OX!l!'Ossa dcclaraciio sobro
o rogimon dos bons oxlru-dotnos, prevalocorú o dn communhão,
salvo os casos de -separaciío obr•igator•iu, provistos e mencionados neste Oodigo.
·
· Art. · 295. No rogimeu· uütal!ólé applieavel,. quauto aos
adquiriclos, o disposto no capitulo attineiite ao da com·
. muuhão parcial.
·
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-----------------------------ArL. 289.
I. A rcvm·s1io do dote ao dotador, dissolvida n sociudnclo conjug·u!, Lenlm, ou n1io, filhos a doLnda.

ArL. 280, n. II VUI'S!l»,

E!iJitü;cm-su as palavras

«C

viceI

At•L. 201. N~.o oslipnlando expt·essumolllo outt·a
coisa o dotador, considera-se uclonnlamonlo elo lcgil.i ma
o dolo, qlln.ndo oonsl.il.uiclo pelos paos. .
.
· § L" So l'tll' conslituido pelos avôs, set•ít sujcilo ú
collaç1io. . .
·
.
.
§ 2." No ouso du·ovic9ii.o, os doladut·es t•cspondum
pela im porlancia do dote.

Art. 2!)3, O clotado tem direito nos ft·nctos do dúto·
desde a cclc!Jraçiío elo casamento, se se niío estipulou prazo.

•

II. Que, u. JHH' dos heus dotaes, haja outros, submettic1os a rcgimcns diversos.
•Ptu•agt•anho unico. l~m 'l'alla elo CXJH'c~sn deelt\l'nr;üo ·
qunnto no rogimcn dos bens oxtra-dqtncs, prcvnlcccJ•tí o ela
communhüo (nl'ts. 2GD o sgs.), snlvo os cnRos do sopu1•nc.ão
obJ•igntoritl neste cocligo provistos. (A!'t. 205),

Art. 295. .Applica-so, no regímen c1otal, nos adquiridos
o disposto neste titulo, cupitulo III. (~\rt>. 270-281),.

,\•NNAgB 1!0
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I

SECÇÃO II
DIREL'J:OS E OBIUOAÇOES DO l\IARIDO EM RELAQÃO AOS
BENS DOTAJDS

Art. 296. Na. constancia do matrimonio, é direito do
marido :
I. Administrar os bens dotaes.
II. Perceber os seus fructos.
m. Usar elas ac~ões judicines n que derem lognr.
Art. · 297. Consistindo o dote ou parte delle em bens
moveis, presume-se translação de domínio para o mariclo,
salvo clausula. expressa em contrario.
·
Paraf,'l'npho unico. Consistindo em bens immoveis, porém,
não importará transluofío de domínio, sem clausula expressa.
· Art. 298. Sem a mesma clausulil, não se considera do·
tal o immovel comprado com dinheiro do dote ou rece bidc•
cm pagamento, qna.ndo aquelle consistir em moeda.
Art. 299. Quando o dote importar alienagão, o marido é considerado proprietario ; p6de dispor dos bens dotaes, e, por sua conta, correrão os riscos c as vantagens
que ll1es sobrevierem.
·
Art. 300. Os immoveis dotae~ não podem, sob pena
de nullidade,. ser onerados, nem alienados, salvo em hasta publica, e por autorização do juiz competente, nos easos seguintes :
·
I. Se de accordo o maridO c a muThcr quizercm dotar
suas :fillias communs.
·
II. Em caso de extrema 'necessidade, por faltarem outros recursos para. subsistencia da familia.
,
m. N'o caso da p1•imeira parte do § 2° do art. 306.
IV. Para reparos ·indisensavcis á conservação de outro
immovel ou immoveis dotaes.
V. Quando se acharcm.indivisos com terceiros, e a cUvisão fôr impossível ou prejudicial.
VI. No caso de desapropriação por utilidade publica.
VIL Quando estiverem situados cm logar distante .du
domicilio conjugal, c por isso fôr"manifcsta a convcnieucia de vendel-os.
·Paragrapho mlioo. Nos tros ultimos CII~Uti, o preco serii.
applicado em outros bens, em que ficará subrogado.
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Art. 2t<f. Salvo clau~ula expressa em cuutra.rio, presumir-se-it transfericlo ao mnriclo o clomiuio elos bens, sobre
que recahir o dote, se forem moveis, e não transferido, se
forem immovcis.
Parasi•apho unico. Só mediante clausula expressa adquirirá domínio o marido sobre os immoveis dotaes.
· ArL,. 208. O immovel adquirido com a importancia do
lclolc quando esl.o consisLir .em dinheiro, S<lrt\ considerado
datal.
Art. 299. Quauclo o clote importar' nlhenção, o marido
considcrnr-sc-á propt'ietario, e poder(t clispôr dos bens clotacs, eorrendo por conta sua os riscos e vantagens, que lhes
BO breviverem.

Art. 300 ... salvo nos casos seguintes, mo.s em hasta
publica,. mediante autorização judicial:
I. Se convierem marido c mulher cm dotar os filhos

communij.
II. Em contiugencia ele cxtwna neccssidncle, por falta-

rem ...

Pnt'll!n'ILJ)ho unico. Nos tres ultimas casos so applicartí o
preco cm· outros bens, nos quncs ficm•t\ subrog!ldo. (Ar L, 30i).
Vol. V
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Art. 301. Ficará subsidiariamente respousa.vel o ,juiz
que conceder a alienRçíw :l:óra dos casos c sem as f:ormali·
dades elo artigo antecedente, ou não providenciar na sub·
roga~ão elo preço, eni:. ~onfi:irmiâadê'• com o pa.ragraph'o
imico do mesmo artigo.
Art .. 302. A nullidacle da alienação pócle ser pro·
movida:
I. Pela mulher.
II. Pelos seus herdeiros.
PaJ•agrápll9 un!co. A reivindi~acüo dos .moveis, porúm,
sú será· pEirmlttida, se o marido nüo iiver bens ·oum que responi:Iil
seU valor, ati s'é ·a ·aliollácüo pelo marido e as subsequentes entre terceiros tiverem .sido feitas I:io~ f.itulo gra-

..

veio'

túiiôini'i:lemã'fé'.''
,:·: .. ·

,,.

·.· ··• ···

"',

...

Art. 303. O marid.o fica obrigado por perdas e da·
mnos a terceiros pi·ejuclicados com a nullidade, se no con·
trato não se fizer menção da na.tureza datal dos bens.
Art. 30~. S~ o ma:t:iclo não ti~er immoveis que possam ser hypothecados para. garant1a do dote, poder-se-á
no COntrato ánte-UU]l(:ial estipular fiança OU outra' càução,
Art. 305. O direito aos immovcis clotaes nãô 'prescreve
durante o · matr:mó:Dio ; não assim o dii·ei~o iios inoveis
clotaes, o qual i;ll:iís'creve sob a. responsabilidade elo marit~O.

· .:A.rt. 306. Quanto ás dividas P,nssivas, observar-se-á o
seguinte •

§ 1". As elo marido, contrahidas antes ou depois do
casamento, não serão pagas ~cniío por Rcus bens propr:ios.
§ 2°. AR dn. mnllter, anteriores ao casamento, serão
pagas por seus bens extra-clot1tes ; ..c, na falta destes, pelos
fructos· elos bens dotacs, pelos moveis dotaes e, em ultimo
caso,"pelós hhmbveis 'clótaes; As co'ntrahidas depois do Cll•
sai:ilentii s6 poaerão. ser pagas .pelos bens ex:tra-dotaes.

,,

l:monda~

offerucidas poJa
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•

Art. 30:3. O marido fica obrigado vor perclas c clamnos
nos terceiros pre,iuclicados com a nulliclade, se 110 contracto
de alienação (arts, 300 e 301) não se declarar a uatmeza.
dotai dos immoveis.
Art. 304. Se o marido não tiver immoveis, que se
smu hypothccar em garantia ...

[)(JS·

Art. 305. O direito aos immoveis dotaes niw. prescreve
clm·aute o matrimonio. l\fas prescreve, sob a respousabiliduclc llo nutrido, o direito aos moveis dotaes.
Art. 306.

DHpois. do art. 306:
1\lnnl.onhum-se os arLs. 3Q7, 3ilS, 309, 310, <Hl u 313, roeusando-sc as emendas da cedacr;üo lluy o sulJstit.uindo-se as
palavras « dissollll;ão de mal.rimoni•o ;, ppr « tlissolu~üo da sociedade con,iugal ».-Coelho e Cnmpos.
~ L" ... por seus bens purLiculares:
~ ·2," As da muliler, anLoriot·es no cusumoltiXJ, serüo pagas
pll]os StlliS bons cxtra-dolnos, ou, om fnHI\ tlu:slus, pelos i'rLJclos
dos hGns dol.1u0s, pulos moveis do~nes o, ·em ulLimo caso, pelos

immoveis dol.aes. As contl'ahidns depois •. ·•
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§ s·. As contrahiclas pelo marido e pela mulher eoujuntamente poderão ser pagas, ou pelos bens eommuns,
ou pelos proprios do marido, ou pelos extra-dotaes.

SECÇÃO III
J:ESl'I'fUIÇi.O DO DO'rlil

Art. 307. O dote deve ser restituído pelo marido á
mulher ou aos seus herdeiros, dentro elo mez C(ue se seguir
ú dissolução elo matron1inio ou no desquite, se niio o puder
ser immecli 11 tamen te .
.Art. 308. O preço dos bens :l'ungiveis ou niw :fungíveis,
quando legalmente alienados, só pócle ser pedido seis mezes depois da dissolução elo 1natrimonio ou do clesquite.
Art. 309. Se os moveis dotaes se ti verem eonsUlllido
por tlSO o1:elinario, o ma1·ido será obrigado a restituir só. mente os que restarem, e no estado em que se acharem
ao tempo ela clissolnçiLo do matrimonio ou elo desquite.
Art. 310. A mulher pódc, em todo o caso, reter os
objectos de seu uso, em conformidade com a clisposi~iio
do art. 270, n. IX, deduzindo-se o seu valor do que o mari- .
do houver ele restituir.
.A.rt. 311. Se o dote comprehender eapitaes ou rendas,
que tenham soffrido diminuição ou depreciação eventual;
. som culpa elo marido, este desonerar-se-ft ela obrigação de
rostituil·os, entregando os respectivos títulos.
Paragr•apho uni co. Quando, JlOt'ém, cousiituido em usufruclo, o marjdo ou seus herdeiros sot·ão ohl'igudos sómoulo
a restituir ó titulo respectivo c os !'ruelas pcrcubi~os depois
da dlssoluoão i:Jo c~<tiuiuoulo ou ·do desquito.
Atot. 312. Presume-se recebido o dote :
I. Se o casamento se tiver prolongado por cinco annos

depois do· p1•azo estabelecido para sua entrega.
II. Se o devedor fôr a mulher.
. I>nrngt•npho unico. Fica, poróm, salvo no mm•ido o dil'cito do pr•ovnr que o não mcebeu, apcznr· de o ter exigido .
.Art. 313. Dado· o desquite ou dissolvido o casamento,
os· fructos dotnP.R qnA <JOl'l."Cspondnm ao auno corrente sariío divididos entre os cloús conjugas ou entre um e os
he1•cleiros elo outro, proporcionalmente í1. tluraç~ do cusa;~:-, ,:':_;.. ~ ..
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§ 3." ...

ou pelos .parl.ieulares llo marido ou ...
:~
. 7 _-;

DA HRS'riTU!ÇÃO DO DO'r.E

•.'•

Ao art. 3.11, · § unico :
Onde -cliz "depois da tlissoluçiío elo casamento ou elo
"desquite", rlign.se: "apcís a dissolução cln socieclncle coo.
jngn l".

Art. 313. Dado o desquite, on annnllnclo o . cnsn.
mento ...
Em vez ele "cindo ·a desquite ou ~lissolviclo o casamento", clign-sc: "clncln n dissolução ela sociednclo conjngnl".
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mento, no decurso do niesmo anuo. Os annos do cnsn.mento
contam-se da data ele sua celebração.
·
Paragrapho unioo. Tratando-se elo coll1eil.as feitas em pel'iodos superiores ou inferiores a um :mno, a divisão se e1'1'ectunrá· proporcionalmonte ao J,e!lJpo da dll!'acão da sociedaclo
conJugal, dentro do per·ioclo da colheita.
.Art. 314. O marido tem direito de ser indemnisado
das bemfeitorins necessarias e uteis, segundo o valor que
tiverem ao tempo ela 1•estituição, e responde peln.s deteria·
rações eansàd as por sua culpa.
Pamgrnpho unico. Este diroil.o e esta obr·igaçüo passam
aos seus herdeiros.

I

I

SECÇÃO IV
ADJ\!INJS~'RAÇJ\0

SlilPAR.A.Ç;\O DO DO'J'E E SUA

PELA MULHEit

Art. 315. A separação do tlote p6c1e ser judicialmente
requerida peln mulher, qunnc1o n clesorclem nos negocias
do ma.riclo fizer reeeim: que o~ hem deste não bastam para
garantir os seus, snlvo o direito que assiste aos credores
de se opporem IÍ. sepnrnçíio, r1nauclo :f:ôr esta fraudulenta.
Art. 316. ;Sepnrar1o o dote, Sut\ acbniuistrn.\}ão · será
entrcgne Íl. mulher, mas conthma1·Í\ innlienavcl, e o juiz
que concerler a separação clc'i•eríi. providcncin.r para que
as quantias rcccbidn.s em pn.gamento clelle sejam applicn·
r.ln.s cm heus immoveis.
Pamgrapho unico. A sontonon dn soparncão sorú avorhnda
no rogist.l'o do q'ue trata o nrt. 268, pnt·n produzir ·effoil.os cm.
:·e!ncfio n. tot•e.Airos.

SECÇÃO V
BENS PARAPHERNAES

At•t. 8l.7. A mulher conserva n proopriedade, a admi·
nistt·ar,iío, o gozo e a. livre disposição dos hens pnrapl1er·
nn.cs; observittln, qunnrlo á nlienaÇiio rlos innrioveis, n. res·
trieçiLn elo art. 282.
Art. :318. Se o milrido, como procurador coustitnido
pm·n ndministr·n.r oR bens pn.rn.pltP.rnneR ou pn.rticulm'es da
:
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A1·t. :31.4. O marido tem direito Íl. indemnizaçiio diUi
hnml'nitorias neeessnriai; c \Iteis, ~cgm1do o se11 vnlor no
trmpo rln. rcst;i1:uir,ii.o, e responde pelos 1lnmuos, ele que tiver
<illl pa .
.Purll.grnpho unico. EsLo rlii'Oilo o esl:t ohriga~ão Lrans~
mif.l.ern-se nos seus herdoü•os.
DA SEPARAÇÃO DO OOTlil, ETC.

.

A1·t. Rl !i. A mulher pócie reqnerer jticlicialmmite a se·
[lll.l~ll<;ÍI.O elo dote, qnanclo, 11 clesorclem JlOS D~goeios elo llHÚ•j.

·.

•To lnvc a recoinr que os. bmis deste niio bastem a asségurar
os elo outro cônjuge; salvo o direito, que aos credores assistn, de se OJlJlOI'Clll Íl. scparagão, q1111ndo f:rauclulenta. · .
.:Al't; Wlt'i; Sepn.raclri o dote, teriJ. pm• ndm ini~trn.(]ora a
mulhcP, mas eonUnun.r1(L inalionnvel, provendo o ,juiz, quando
'JOlW>~ler n s~:~pn.m.r;ií.o, a .qnc sejn.m eonvel'ticlos em immovci~ ns vnloreH ontl'f!g"llCS pelo llllll'i1lo em reposi~ão
elos.
hcns ilotncs.

.. ,, .
.-;...

Art. 317 - Depois .(in i1n.lnvt•n ~1 pn.1;nphernncé, .nccrr.sclllitc-sc: "mr.ncionurln.~ nn cRr.1·iptlll'li arite-rnipcial".
.. 1...
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mulher, fôr dispensado, por clausula expressa, de prestar-·
lhe contas, será sómente obrigado a restituir os frnctos
existentes :
I. Quando ella lhe pedir contas.
II. Quando lhe cassar o mandato.
III. Quando dissolvida a sociedade conjugal.

•

CAPITULO VI
D.<l.S DOAÇOES ANTI·NUPCL\.ES

~

Art. 319. Salvo n cnso de separação obrigatoria de
bens, é livre aos contrahentes estipular, no contracto ante-nupcial, doações reciprocas ou de um ao outro, comtan·
to que niio excedam á metade dos bens do doador.
Art. 320. As doaiões para casamento podem tambem
ser feitas por te·rceiros no contrato a.nte-nupcial ou em
nutro instrumento publico anterior ao casamento.
Art. 321. As doações estipuladas nos contratos antenupciaes para depois da morte do doador, aproveitarão
aos filhos do donatario, ainda que este falleça antes do ·
doador.
Paragrapho unioo. IN'O caso,. porém, de sobreviver o donclor
·a todos os filhos do donatario, caducará a doação.
· ·

TITULO IV
Dissolugão da sociedade conjugal e posse doa filhos
CAPITULO I
DA DISSOLUOAO P.A SOCIEDADE CONJUGA-L •

Art. 322. A sociedade conjugal termina.
I. Pela morte de um dos conjugas.
n. Pela nullidade do casamento.
ITI. Pelo desquite.
.
Art. 323. A acção de desquite será ordinarin e sómente competirá nos conjuges.
Pnl'ngrnpl!o uni oo. O cnsnmcnto ó inclissoluvcl, o só se
rompo Jli.Íia ·mud•f dii. um do;,· cuuju~>us, .. ufio sondo· applicavcl n
. ,llsto caso n pi'OSUillpCão do que trat.n o m•t. 10 ela pa!•tc gornl
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II. Quando ella lhe revogar o mandato .

.Art. :Jl9. Salvo o easo ele sepnragão obrigatorin do
]Jcns (art. 3G5), é livre aos contrn.hentes estipnlnr, na es·
eriptura antennpcinl, don~õcs reeiprocns, nn de um ao outro, contaJJtn que não excl'dam Ít metade rlos bons rlo .doador. (Art.s. 270, n. VIII; e 238, n. II).

Art, 321.

Da

di~soluçã.o

. . . nindn qno este

fnlle~a.

antes clnqnelle.

·.•..•. :...

da sociedade conjugal e da. protecção da
pessoa dos filhos

·~

..

Art. 322.

Art. 322, II - Pelo, nnllidncle ou nnnulln~ií.o do casa.
monto.
m. Pelo desquite, nmignvel, ou juclicial.
Paragrap!Jo unico. O casamento valido s6 se dissolve pela

'niorto diJ ·um· tlu~ con,iuges, iliio

se

lhe npplionndo · n ]11'•1- ·

.

sump•:iio estabelecida nesLo Codigo, tu·t. 10, sogunda ]lnt•t.o ..
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l'aragraplio uuico. So, porém, o conjugo fõr incapa~ de
exercercel-a, poderá ser representado por qualquer ascendente
ou irmão.
Art. 324. A aeção de .desquite só p6de .f:m:dar-se em
algum elos següihtes motivos:
1. Adulterio.
II. Tentativa de morte.
III. Sevicia ou injuria grave.
IV. Abandono voluntario dn lar conjugal, durante
dons annos eontinuo~.
"Ir. Mutuo consentimento dos conjugas, se forem casados ha mais de dons annos. '
·, '
. Art. 325. O ndultedo deixará de ser nicitivo pará o

.
I

desqtteSe O autor hcii.iVOI' COUCOI'!'ÍdO pCtÍ'fi cJUO O l'IÍO 0
eommetta.
II. Quando tiver sobrevindo perdão ela parte elo eonjuge innoeente.
Parngrapho unieo. Presume-se prmloado o adultei•io,
quando o con.Juse mnocente, conhecendo-o, cohabJI.ar com o
culpado;
Art. 326. No desquite litigioso, sendo n mulher innocentc e pobre, o marido ó obrigado n prestar-lhe n pensão
nlimentiein f:ixndn pelo juiz. ·
Art. 327. O juiz fixará tambem n quotn. eom que,para
criação o educação elos filhos, deve eoncorrer o conjugo
oulpl\q!), 0~1. nm,hos, f!C um e. outrp o fore~.. ..
. ..
Art. 328. A seriteri()à do desquite li.utoriza a separar;ão elos conjuges e faz cessar o riigimen dos bens, como
so o casamento fosse dissolvido.
Art. 329. Sejn qual fôr a ea11sa do desquite e o modo
eomo este se faça, é licito aos conjugas restabelecer a torlo
o, temp,o n sociedade conju~al nos termos em que ella tiiiliíl sido Cionstitriii:la, cririitnnto quê o faÇam jüdiciitlmente
perante autoridade competente.
.
.,.
.·
Parasrapho unico. A roconcilinétto em nnd~ pre,iudicnrá
os direitos de terceiros, adquiridos antes e durante o desquit.e,
se.la qual fOr o regimen dos brins.
.
Art; 330. A mulher condemnada na acçiío do desquite ·
nüo poderá mais usar do nome do marido.·
·
'

'

o

"

•'.

,,

"

'I,

-•

,,

·'

,

,,,,

:

... ,.

'·

o

'

•

SESRÃO EM

iS

DE BE'I'EMBRO DE

1912

251

Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado

Ar1.. :~24. A neçií.o de desquite só se 'Jlóde :tnnrlnr em ...
Arf;. 324 - BlimitHJ-se o n. V.

A1>1:. (novo). Dnr-sr.-:í. tnm bem o d ~sqnite por mntno
consentimento dos conjilg~s, se forem casados por mais de
1lons nnnos. mnnil'esf;nJlo pom.ntc o .iuir. o dcvitlmneute homologado.
Art. 325.

I. ... pa.ra que o réo o commettesse.

JT. Se o conjilge ihnocente lh 'o houver perdoitd,1,
flnrngrnpho unico. Presume-se perdoado· o ndult.erio,
qunn1Jo o con,jugo innoccnl.e, rlopois 1le eonhceel-o, conscnlo
nm enhibitnr com o culpado.
At·t. :320; No desquite jurlicinl, sendo a mnlher innoccntc e pobre, prcstn.r-lhe-Íl. o mnrillo a pensií.o nlimcntiein,
qne o .iuiz t'ixnr.

Art. :328. . . . elos eonjuges, e põe termo ao t•egimen
mnüoimoninl rloR bm1s. como se o cn.snnwnto fosso nmmllnilo.
("\rt. 274, n. III). .
1\ rt. :32!l. . •. nos tmmos em qne fô1~n r.onstitnidn., contanto que o 'i'n.<)n.m, pot• lliltO l'ognln1·, no jnizo competente.

Ai~t.

330.
:lo. (Art. 21fi).

,.

pci•dc o 1lireito n usnr·o nome elo mnri·
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CAPITULO

n

DA POSSE DOS FILHOS

Art. 331. No caso de dissolução da sociedade conjugal
por desquito amigavel, observar-se-â o que os conjnges
accordarem sobre a posse dos filhos;
Art. 332. Sendo o desquite litigioso, a posse dos filhos
menores caberá. ao conjuge innocente.
.
§ 1'. Se ambos forem culp!ldos, a mãe terá direito de
conservar em~sua companhia as filhas, emquanto menores,
o os filhos até a eclade de seis annos.
§ 2' Os filhos maiores de seis annos serão entregues .
á guarGla elo pae.
Art. 333. Havendo motivos ponderosos,poderít o juiz,
no interesse elos filhos, regular por modo differoute a si·
\nação clest~s em relação nos paes.

-•

Pnra;rrapho unico. Se sómente a um dos conjuges couhor
a posse dos filhos fixnrú o .iuiz a contribuiciio com quo o
outro deva' concorrot; para o stistonio dos mesmos .
.Art. 334. No caso ele annullaçüo tlo casamento, ha·
· vendo filhos communs, · observar-se-á o disposto nos ar·
tigos 332 e 333.
· ·
.
.Art. 335 . .A mãe que contrahe novas nupcias não perde por isso o direito de ter .os filhos na sua companhia, ela
qual sí> poderão ser retirados por ordem do. juiz, proYado
.que ella ou o padrasto não os trata convenientemente.

TITULO V
Relações do parentesco

•

CAPITULO I
DlSJi'"OS!ÇõES GElRAES

Art. 336. São parentes, em linha recta, as pessoas dns
quacs nmn procede dn . ontra. Os pa1•entes em llnl1a recta
siío, entre si, ascendentes .e elescenclentes.

-
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DA PRO'!ECÇÃO DA PllSSOA DOS FlLl!OS

No Capitulo II, titulo IV :
Onde tl iz "da posse dos filhos", diga.se : "ela p!'OlCc·
uão d!t jlCSSOll dos filhos".
Substitua-se a p!thwr;t "posse" nos arts. 331, 332 e
:Í33 paragrapho unico, pela palavra "guarda".
.Art. 332. Sendo o desiitüte judicial, fucarão us filhos
mcuurcs cum o coujugc iuuoceute.

. ''

··· .

Art. 3:l3 - Havendo motivos grave~, poilcrít o juiz,
em qualrJlLCl' caso, a hcm dos filhos, regular por mancim
di.t.fel'eute tla cs1:aholeciila nos nrtigus autcriores a situa-

ç.flo dolles pn.L·a com os paes:
Para~;raplio

.

uuiw. SI) lodos Oti fillw·l uoullereu1 a um s6
conjugo, J'ixal'(t o juiz a eouLri!Jui~•üo, com que para o susLeulo dulles Jmja do corror o outro.

Art. 335. . .. niío perde o direito a ter comsigo os :f.i·
lhos, que só lhe potlerãn ser retiraclns, mamlnnclo o j1liz,
provado que ella, ou o paclmsto, uão os trato eouvcnieutemeute. (ArLs. 2GG, .u. I, ú 400).

Das relações de parentesco

J\1•L.
!JUO

:33(i. Slio pm·unl.es, C\11 li11ltn J•ccl.a, ns pcssous

procedem

UlllllS

clns ouLt·us. Os purenLos.,.

..
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.Art. 337. Siío parentes em linha colluteral, até o decimo grão, as •J;l.essoa~ q(\e .J?ro.cede:J?:l. de u.m tronco com·
mum, sem que desceuda· uma da outra.
Art. 338. O parentesco é legitimo ou illegitimo, segundo procede ou uão de casamento.
Art. 339. Na linha recta, contam-se os gráos de parentesco pelo numero das geracões; JJU collatera1, contam·
se subindo de um dos parentes até ao ascendente com·
mum, e descendo, depo.is, até encontrar o outro parente.
· Art. 340. Cada conjuge é unido aos parentes de outro
pelo vinculo da affinidade licita.
Art. 341. A affinidade, na linha recta, não se ex:tin·
. guc com a dissolução do casamento que a originou.
Art. 342. A adopção estabelece simples parentesco cl·
vil entre o adoptante e o adoptado.

i.

I

CAPITULO ll
, DA FILIAOÃO LEGITIMA

Art. 343. São legítimos os fillios concebidos na. con·
staucia do casamento. Consideram-se tambem legítimos os
procedentes de casamento annullado e de casamentos nnl·
los contrahidos de boa fé.
Art. 344. Presumem-se concebidós na constancia elo
casamento:
I. Os fillios nascidos cento e oitenta dias · depois da
cohabitação dos conjuges.
II. Os nascidos dtJuLl'u dos trezentos clias subsequen·
tos ú dissolução da sociedade conjugal por morte, desquito
ou annullação.
Art. 345. A legitimidade do filho nuscjdo antes de. decorri elos os cento
oitenta dias ele que trata o n. 1 do
artigo antecedente não póde, entretanto, ser contestada:
I. Se o marido, 1tntes de casar, tinha sciencia da gravidez da mnlher.
.._.
II. Se assistiu, 'Pessoalmente. ou r.u:>~ 1;rocm:aclor, a la·
vrar-se o termo de nascimento do·. filho, sem contestar a
paternidade. · ·
·
·

••
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Art. 337. · São parentes em linha collateral ou tran~·
versu.l atú ao sexto gríw, a~ pcs~ous, ctue pt•ovôm de uw
~ó tronco, sem desceuclerem uma da outra .
.· At·t. 338. . .. c\c casamento, natural, ou civil, con:Eorutu resultai:. de eonsanguiniclacle, ou tidopçiio:·
Art. ·339.. Contam·s!J, na linha t;ecta, oK grttus ele par~ntc~co pelo numero. ele gerações, e na. collateral tmubem
pelo
numero
clellas,
subindo,
porém, ele um· elos piu·entes ...
' . '.,1·
'
'
'
'
J'

j.

''

... '

'

'

.

. .

•

Art. 3ó0. Cada conjuga é alliado aos parentes do outro pelo
vinculo
da affiititlaik
. '
' ' .
... ' ,.
'

.Art. ::!4,2. A atlopção csl;abcleco parentesco mcramcnto
civil untru' u mlupL'autc ú ü adoptado. (Art. 383) .

•

Art. :J4!J. Siín legitimos os filhos concebidos nn constatwia tln · caRamcntiÍ, aiúda:q{ie unnullailo; oú nullo, s•l se
contrahiu
ll'o 'boa
fú.
·' ·
· · '
··
'
'
' 'i
. ,. '.'
Art. 344. ·

•••

L Os :l'ilhos nusciclos cento c oitenta clins, pelo menos,
r,lopois ele estabclocicla a convivcncia conjugal. (A~t. 345).

-lã~..;'
·~·
'

'

. ....
···.,...:

•

.

..

'

M~NAI~H

JJO SENADO

Project.o vindo da Gamara dos Deputados, sob n. 1, de 1902

Art. 346. A legitimidade do filho concebido na eonstancia elo casamento ou presumido tal, só póde ser contestada:
I. Provando-se que o marido se achava physicamento
impossibilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros
cento c· vinte e um clias, ou mais, elos trezentos que houve·
rem prceeeliclo ao nascimento do filho.
II. Que a esse tempo estavam os conjuges legalmente
separados.
Art. 347. O segundo motivo do artigo anteceelcnte não
procederá, se os eonjuges houveram cohabitado algum dia
sob o mesmo tecto, durante o referido tempo.
Art. 348. A impotencia, só pódc ser admittida, para. impugnacão da legitimidade do filho, quando füt· ul.J~ulutll.
Art. 349. O adulterio da mulher com r1uem o marido
cohabitava não é sufficicnte para destruir a presnmpção
legal cln. legitimidade da filiação.
·
Art. 350. Cabe privativamente ao mariclo o direito de.
contestar a lcgitiriticlacle elos filhos nascidos ele sua mulher.
Art. 351. A acção de que trata o artigo antecedente,
uma vez iniciada, passa aos herdeiros do marido.
...·
Art. 352. A confissão materna não basta para excluir
a paternidade.
Art. 353. A filiação legitima prova-se pela certidão do
termo elo nascimento inscripto no registro civil.
.
Art. 354. Ningnem póde vindicar estado contrario ao
que resulta 'do registro de nascimento.
.
Art. 355. Na falta ou defeito do termo do nascimento,
poclertí JH'ovm•-se a filiação legitima, por qualquer modo
. ndm issivcl cm elireito :
·
I. Qnanelo houver um eomcco de prova por cseriptQ,
proveniente elos paes, conjunta ou separadamente.
II. Quando existirem vehcmentes pr~snmpções resul·
tantcs ele factos· já certos.
.
·
Art. 356. A acção 1parn provar a legitimidade da filia·
ção pertence ao proprio filho, cmqniinto· vivcl'. Passará,
porém, ~ sc~ts herdeiros, se elle houv~r ü,tOl'riclo ainda menor ou mcnpnz.
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Art. 34·ü, A legitimidade do filho concebido .na coustuncia llo casalllcuto; orl pre~umiclo tal (nrts. 344 o 345),
só s~ pódt> contestar:

Art. 347. Não vttlcrú. o inotivo do artigo antecedente,
n. JT, se oK conjuges houverem convivido algum dia sob o
tecto con;i ngal.
·
Art. 84i:i. Só em sendo absoluta tt impotcncin, vale a
sun_ allegm;ãu '-"HürtL tt legitimidade tlu rilho.
Art. 34!1. Não hasta o !l(lultcrio tb umlher, com t(nem
o mariilu vivilt ~ob o mesmo 'tecto, purn illidir a presum. P!;1üo lcgul de lcgilimidade da prole ..

· :Art. 351. . .. elos "filhos nnscirlos de sna mulher. (Art.
182, § 3.0):
.
Art. 352. N1io hasta n contissiw materna, pnrn t\Xcluir
n pa tern i!ladc.
•••

· Art. 355.

.. .

I. qunmlo houver começo do provn por eswpto, pro·
venieute elos .•.

:.U:t. 356. 1\: ·nc~iío de

prova cln. filiação le:sitima compote no filho, cmqnanto v.ivcr, pussnuc1o aos· hel'c1oiros, se
cllo morrer menor, ou inc~~Tnz .
Yol, V

,17

..·

...
H

•1:-IN.\~S DO SllN.\!lO

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. 1., do 1.902

.

,

·

Ar·t. 357. Se a ae0ilo tiver sido iniciada pulo filho
t~:mlJmu potlerít ser .continuada por seus herdeiros, cu~~
n.ao tenha so brevh1clo clesistencia ou perempgüo da instun·
c1a.

CAPI'.rULO III
DA LEniTIMAQ!i.O

A1·t. 358. Os íühos legitimados são; em tmlo, equipa·
rndos aos legítimos.
Art. 359 . .A legitimaeão resulta do casamento elepois
•
de con.,cebido o filho.

Art: 360. .A legitimaçiío · llos filhos fallccido,s aprovei·
ta aos seus clcsccnclentes.

CAPITULO IV
])O r..ECONliECU!EN'rO DOS b'ILHOS ILLEGI'l.'IMOS · ·

· Art. 361. O filho i!legitimo pócle ser .rcconheciclo pelos
ptws, cor1juuta ou separadamente.
Art. 362. Quamlo ·a maternidade constar ilo termo de
ua~cimento elo filho, <t mãe sú poclerÍL cont.;stal-a, provan·
do a falsir.laele do termo ou das cleclaragões uellc c01üidas.
Art. 363. O reconhecimento vohmtario do filho illo·
gitimo· pó'clo ser feito 110 termo ele nascimento ou por in·
strumento publico ou testamento. ·

ParagrnJllw unico. o· rccoul!ccimcnlo, púdc· ser nnlcrior•
uo nuscimenlo do !'ilho ,j(t conhecido, ou poslcrior ao sou fnlJecimcnlo, se deixar closccndenlcs.
.
Art. 864. Os fil11os incestuosos c aclulterinos .niío pú·
clcm ser reconhecidos.
~\rt. ::!65. O filho il!cgitimo; rcconhcciclo por um elos
conjugas, não poüerÍt ·rcsiclir uo lar conjugal sem o ~.ou·
'
Sl1ntimento do outro.
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Art. 357. . .. pelo J'ilhu, poderão eoutimml-tt os hcrcleiros, salvo se o utltor desistiu, ou a instunciu fui peromptu.

Art. 35U. .'\. legitimn0ão rcsulttt du cnsmuento dos pucs
r.stnurlo cwncehirlo o !'ilho. (Art. 23•1) •
.A o art. 350 :
Onde diz "couccbiclos", diga-se : "concebido ou hal'ido".

~\.rt.

361. E' licito a quulquer elos pues, on a ambos,
meouheect• o filho legitimo, não scudo iuecst•.<oso, ou adulterino.

Accresuotll.c-so eouw

.
36"w,
Art.

, ••

§

unico o m·t. 301:.

so• a poc]cm• coo•t·cst ur. , •

.Art. 363. O rccouhecimcnto vuluutnt·io do filho legitimo poclc fazer-se ou no proprio termo do Jiaschueuto, ou
mediante instrumcuto publico, ou por tcstttmeuto. ·· (Art.
188, parugrupho unico).
Parngt'HIJho uuko. O t•ccuuhceimrmln púdo pt·cr:Nlct• o
unscimonto do filho, ou suoocdot•-lho ao fnllccimcnto, se deixur
dcsoondontes.
·
·
~\rt. 364. (Snppresso),
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Art. 366. O :filho 1·econhcciclo fica, clurante a menoriclude, sob o poder do progenitor tJUe o reconheceu; c, se
por ambos tiver sido l'econhcciclo, ficttrÍI sob o poder do

••

pae.

Art. 367. Quamlo o pae e a Jnãe reconhecerem o filho
illegitimo serão obrigados a al:imental-o e educal-o, segun·
elo suas posses c conclição, como se fosse legitimo.
Art. ·aas. O reconhecimento não pódc ser feito soli
condição ou n termo.
Art. 36!1. O fillto maior não póde ser reconhecido sem
o sen consentimento, e o menor p6de impugnat• o reconhc·
cimento, dentro elos qnn.tro auuos que se seguirem Íl máioridncle on emancipação.
.
·
Art. 370. Os fllltos illegitimos de pessoas que niío cs·
tão comprehencliclns 110 n.rt. 187, 11s. I a· VI, têm ac~ão
contra seus pneR ou contra os herdeiros destes para reco·
nlJecime11to da filia!)iío nos casos seguintes:
I. Quando, no tempo da coneepç;iio, sua mãe se ac:ha,.a concubinada com o prctencliclo pae.
· II. Qunnclo a concepf:ãO elo filho reclamante coiuciclir
com a elatn elo estupro ou ·rapto prntieaclo contra ·sua mãe
.pelo supposto pae.
III. Quando ex.istir um escripto emilllaclo elo pretenso
pac, l'econhecendo expressamente a sua paternidade.
Art. 871. A invcstiga\:iio dn mntemiclaclc é permitti·
dn, excepto qt1nnclo tiver por objecto nttribuir filho· ille·
gitimo u mulher ·cnsacln ou incestuoso a solteil•a. · ·· ·. ·
· .<\rt. 372. 'A neç;iío ele iuvéstigaf:ÍÍO ela paternidade ou
maternicla(lc ·púde ser contestada por qualquer pessoa, LJUC
llm•a isso tenha justo interesse.
.
Art. 373. A sentença que julga procedente a acçiío ele
in1•estigaçiío pl•oduz os mesmos effeitos tlo reconhecimento,
e pócle clctermiilnr que o· filho seja cl·iac1·1 o educado fóra
ela companh:ht do pac ou cln mãe !Jll~ hom·e1• contestitclo
essa qunlielacle.
·
Art. 3i4, A filiaç;íio paterna c mattJrnn. podem resultar
de casámento cl~clurnclo nullo, ailllla mesnw sem as concl.l·
oõos do pututjvo •:
··..
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Ari:. 3GG. O fíl11o reconhecido, cmqnnnt:n menor, f:ical'Ít
snh o poder elo progenitm•, que o rer,onheccn, c, se ambos
u roconhceornm, Roh n do pne.
A1•t, 3G7 -

Supprimn.-se.

t·

A1•t. ~GS. Nií.o se púcle snhorclinnr a condição, on a
teJ•mo,. o l·cconhccimcnto do filho .

•, :\1'1.. 370. Os l'il110s illngil.imos rlc pr~Ron.s quo níi.o cui·
hnm nn nrt. 187, ns. I n. YT, têm ner;ito co11trn. os pnes, on
scn~ herrlcil'Os, ptn·rt demnnclm· o reeonhr.eimcnto cln fílin~ii.o :
:r. Se ao tempo ela eonccp~ií.o a mii.P- cstn.yn eoncnbinn·
cln com .. , .
JI. · Se a concepção do filho reclnmnutc cnincidiu com
r, rapto cln mãe pelo Sll]lposto pne, on snas l'Clu0•ics sexnacs
com ell a. .
·
III. Se existir esc1·ipto claquelle a qnmu se nttrilmc n
pntcrnidaclo, recouheccnclo-a expressamente.
Art. 371. A investigação ela paternidnr1e só se niío
pcrmíttc, qu:mclo tenl!:t !por fim at.t.l'ihnil• prole illcgitimn. a.
mulher easacln, ou incestuosa ú solteira.
At•t. :172. Qualquer Ilessou, tJUc jnsto iutercsõc tcnlm,
prille contestnr a ucçiío ele invcstign0ii.o cl[l, patct'tliclndc,. ou
maternidade.
Art. 373•. A .scutu1ça que julgar proceclcnclo a nc0üo
do itwcstigagiio, produr.irít os mp,smos effeitos elo reconhc-. .
cimento; pocleurlo, porém, ortlcunr que o fíll10 se crie e. odn·
CJllC f:6rn do. companhia clnquelle ·elos pnes, que negou esta.
qlHt!idfl.cle, · .

.

..

. ~ ~·
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CAPITULO V.
DA ADOl'Oi\0

Art. 375. A nclopgiío é permittidn íts 11cssons, mniore~
de cineocntn. n.nnos, que não tiverem clesccndentcs legit!mos ou legitimados.
Art. 376. O ncloptautc. eleve ser, pelo menos, dezoito
nnnos mais velho elo que o ac1optac1o.
Art. 377. Ninguem pódc ser ncloptnclo por duns pes·
sons, salvo se forem marido e mulher.
·
Art. 378. O tutor ou curaclor não pócle acloptnr o pnpillq ou curatclado, "omquanto niío prestar contas ele snn
ndministrn0ão e pagar o alcance em qae se achíi.l'.
Art. 379. A adopção niío se pócle realizar sem o consentimento da •pessoa sob cuja gnnrcla estiver o adopt!lclo,
se fôr menor ou interdicto.
Art. 380. O menor ou interdicto que tiver sido ndor.tndo pocleríL romper o vinculo ela aclop~iío, dentro elo an·
no immedinto ÍL snn maioridade ou ao lovantmnento ela intcrclieciío .
.A:rt. · HS1, Póclc tamhem romper-se 11 vlncnl11 cln ncl·
opgão :
. . ..
I. Qnnnclo as duns partes estivcrcJn ele nccorllo,
IT. Quando o acloptaclo commctter nlgnma ingrntic11ía
pnrn com o acl11ptnnte.
· Art. 382. A aclopçiío tlevc· ser feita pot• cReriptnrn pn·
· hlir.n, c niío nclmittc condiçiío nem te1•mo.
· · ·
Art. 383. O pn.wmtr.sco pl'ocedento cl1t ndopqiío limito.
se ao pne ncloptunte c 1t11 .filho acloptaclo, salvo quanto
nos impedimentos matrimonines, cm 1•clng1lo nos ,qnaes so
observará o clisposto 1io nrt. 187, ns. III e 'V.
Art. 384. A ndopgiio procluziríL 11s sons 'cffeit(•s nincln.
que sobrevenham filhos UO adoptante, salv11 Rll, pol.o .factO
rlo nascimento,. ficar provnclo quo 11 filho estava concebida
no momAnto da ndopçiio. ·
.
Art 385. Os direitos e clevervs que resultam ilo ·pn;
l'entosco nnturnl não se extinguem pela aclopçiio, excepto
o patri~ ·poder, ~ne sern. trnnsfericlo ·do pn~ nnt11r.a~ pnrn
o ndopt1vo,
:\:~...
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Art. 37r.í. S,í os mn.i'ores ele cineoentn. n.nnns, sem p1•olo
lcgitimn., on legitimncln., poclem ac1optnr,
Art. :HG. O ndoptn.nte hn do
annos mn.is velho que o ncloptaclo.

,

sm~,

pelo

meno~,

dezoito

·
'·

Art. 378. Emqnnnto níto c1er eontns ele sua aclminis·
trnr;iio, e saldar o seu alcance, níto púclc o tutor, ou enrn·
dor, adoptar o 1pupil!o, on o curatelhtdo.
At•t. 879. Niio He 1)Me rucloptnr sem o consentimento
ela pessoa, debaixo ele cnjn gna1·çln. estiver o ucloptttudo,
menor, on intcrclicto.
.
Al't. 380. O ucloptaclo, quo.nclo menor, Óu interclicto,
poclwí~ clcsligar-sc ela nclopçiio no auno immeclinto . no cm
flllO cossnr Q, intcrdie0iio, ou a menoricladc.
Art. 381.

'J~amhem RC

c1isso1Ve o vinculo ela aclopçiio:

I. Quando as duns partes convierem.
II. Qnnndo o ncloptndo connncttct• ingmticliio contl'll.
o adoptante.
Art.. 382. A ndopçiio fat·-sc-hn por escl'itltm•a pulllicn,
Qm que se niio ndmitto condi~iio, nem termo.
Art. 383. O pnrentcsco t•esultantc elo. nd(>p(liin (o.rt.
:1-12) limit.n-sc no o.doptnnte e no ndoptnclo, so.lvo qunnto
nos impcclimcntos mo.tl'imouines, n cujo l!l'RJ•r.itq RC qlJser·
ynrit o disposto )ip ~.r1:. 187, us. li): e V:
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C.APITUW VI
PO PATRIO PODER
~'

j

'

I

·I

SECÇÃO l
DISPOSI(lO!ilS GEr..AU:S

:Art. 38ô. Os filhos legitimos, os -lcgitimnclos, os·legalmente reconhecidos o os aeloptlvos estão. Rlljcitos no putr.io.
porlr1', r.mquanto menores .
.· Art. 387. Na constancia do casamento, o pn.trio poder
é cxcroiclc pelo marido, como ehcl'c da familin,. c poln.. mulher; nu falta ou impedimento .deste.
Art. 388. O dos(juite não altera as relações entre pnes
e fillios, senão fJUanto ao direito que cabe. áquelles de. ter
P.StP.s · em sua companhia.
.
.
Art. 389. Dissolvido o casamento pela morte· do· liru
dos oonjnges; o patrio poder compete ao conjugo sobt•c.·
vivente.
Art. 390. O filho ·iUegitimo niio · reconheeiclo pelo pno ·
.fica sob o poder materno. Se, vorém, a miie uiio fôr eo·
nliecida, ou uiio fôr capaz ele exercer o patrio podet•, o
menor ineielirá sob tutela.
·

I

SECÇ.!Oll
EFFEITOS DO P.A.'rniO PODER SOBTI.E A PESSOA. DOS FIJ.I-!OS •

Art. 391. Siio. direitos .do progenitor· sobro· a· pessoa- .
. rloR filhos menores:
.·r. Dirigir sua eeluenção. ·...
U. Tel-os em sua eompnnllia, tiosse e gilarcln.
: \1 '·' '

i

I

'

· III. Conceder ou negar consentimento para quo ao cn·
sem.
·
IV. Nomear-lhes tutor, por testamento on documento
nuthentieo, se niio sobreviver o outt•o progenitor, ou qunu.elo o ~olJI'Iwivente ;;t: aelmr impossibilitado de exercer o
_patrio poder.
·
V. Representnl-os, nos actos ela viela civil.
.,·.. ;.

.~~ : ...~~;~..;,;.;;

.

c:.r.:~:'T:' ~:
.;,.'

..

I
li
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Art. 387. Dmnntc o cns~.mnnto, exerce o ptttrio poder
o mm·iclo, como eheJ'e t1n J'mnilin (m·t. 2:30) 1 e, nn fnltn on
ímpe<limcnt;o RCn, a mnllwr.
.
.
Ar!:. 388. O desqnite uiio altcrn as rcln~ões ci1trc pnes
c filhos senão qnn.ni:o ao 'direito, <liW ali~ prlUleiros cfllle, ele
tel' cm snn compm1 hin os segundos. (~\r!$, :332 c 38:3).

Art. 390· ... Se, po!'ém, a mãe não fàr conhecida ou
de CX<li'Cel' o pntl'io pode•·, rlar-s•:-lm lul.ol' no menor.

cnpu~

DO l'NJ.'RIO PODER Q11AN't0 A' PElSSO,t DOS FILHOS

Art:, :lfll. Co1upete. nos :paes, qnn.nto á pessoa dos filhos menores :
I. Dirigir-lhes a criação. e etluilll'}ito,
Ao nrt. 301, u. II :
Snpp1•imo.-se n. po.hwrn "posse"
III. Coucoder-lhes ou uegllr-lltcs cousantimmito, pAra
ensn.rem.
. IV. , .. se o outt·o rlos pncs llte.nü.o sobreviver, ou o
sobl'cv:vo nüo pncler exerr.itrtr o prttrio poclel'•

.
. .-;
'

'··)

'·' '
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'

"
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VI. Rcelmnnl-os de quem i!legalmentc os detenha.
VII. Exigir quo lho prestem oheelicneia, respeito o os
sc1·viços pl'oprios ele snn edacle e condi~.iio.
SECÇÃO III
EFFEITOS DO I'ATRIO PODEI: SOBPJll OS BENS DOS FJT,HOS

.Art. 392. O pne e, na sua falta, a miie são os aelministt•aelorcs legues elos bens elos filhos que se acham soh o seu
poder, rcsalvacla a disposicão do art. 230.
Art. 393. Niio podem, porém, alienar, hypothecnr, ou
~rnvar ele onns renes, os inimoveis elos f:iihos, nem contrahir, cm nome clelles, obriga~ões que ultrapassem os limites
da simples aclministraçiio, salvo caso ele necessidade on
nviclente ntiliclncle elos mesmos filhos, meclinnto nntorizn~íio ·
do juiz.
.Art. 394. Sempre que no cxcrme10 do patrio poclcr,
nouver collisão. entre os interesses elo progenitor e os dos
filhos, a requerimento destes ou do Minsterio Pnblico, o
jniz lhes dat•á curador especial.
.Art. 395. A nulliclacle dos netos praticaelos com inf:racgão elos artigos antecedentes pócle ser. oppostn s6mcnte :
I. Pelo :filho.
II. Pelos herdeiros.
III. Pelo representante legal, se antes da mnioriclnele
rlo filho o pae tiver perelielo o p,atrio poeler.
.Art. 396. O nsufrncto elos bens elos filhos ó iuherente
n'o exercício elo pntrio pocler, sAlvo 11 elisposigíio elo artigo 230.
- .Art. 3!l7. Exceptnnm-se:
I. Os bens cleixaclos ou elondos no filho com n exclusão do usúfrncto paterno.
II. Os bons deixados ao filho, para fim certo e d.eter·
minado.
·
·
·
:Art. 398. Estíio excluídos elo ~1sufrncto o ela nclminiatrnçiío elos paes:
I. Os bens nclquiriclos pelo filho illegitimo, antes elo
reconlleeimento.
·

I

I
..

..

II

I

.
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•
DO PATnTO

ronmr.

· Al't. 3!l2, ... que
disposto no n.rt. 230.

.QUAN'l'O AO~ 11BN~ POR l'fU"TOi:

~c

achem soh o seu poclcr, salvo n

At'!:. !3!13. . .. ndmínístrn.c:n.n, ox:clcptn pnt• nccr.ssídncle
nn nvírlrnl.r. ttf.ílírlndr. dn pt•nl<•. lliCdinnle Jll'<\l'in nul.ot•íW•.:~·l do
,iuír.. (AI'I., IR~.~ li.', n. ffT).

Art. 3D4. Sempre que JlD cxcrcicio elo ·pn.tl·in poclr.r
colliclírcm os intcrc~sr.s rlos paes enm os elo filho ...
Art. 3DG. S6 tem o clírcito ele OJlpõr n. nnlliclacb nns
netos ]lrn.Ucnrlns com ini:mc~íto llos artigos n.ntoecdcnt<'R:
T. O filho. (Art. 182, ~ a.•, 11. III).
ll. Os hct•<lcirns. (Art. 182, ~ t!. 0 , n. TV).
flf, 0

l'tl]ll'r.~rnl.nnf.n

lngnl dn l'illfn, H<' dlll'illlfr. fi lllr.~ 1\.", 11, TV, 300

llOl'idnclo i!CSSili' o pnlt•ín pnd<•f', (AL'ls. IR2,

Al'L 308, l~x:clncm-so nssim do usoft·uclo como rln ndmi·
llistrnQiio dos p~os :

'

..............
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II.· Os nclquil'idos poJo filiJo l)!ll sct·vico militar·, de mngisl.erio on ''m qualquoJ• oulrn J'uneçilo publica.

III. Os debmdos on doados no filho, sob n couelição de
não serem nclministrnclos pelos paes. •

SECÇAO IV
•
EX'riNCQi\0 E SUSPENSXO DO PATnJci ;t>ODER

Art. 399. Extingue-se o patrio poele1•:
I. Pela morte dos paes ou do filho.
II. Pela mutméipn~1io resultante do cnsnmento,

III. Pcln maioridade.

IV. Pela nclopção.
'

.

Ar!:. 400. A mãe, que contríte nov1ts nupcins, perelc cm
relac•iío nos filhos do leito anterior os elireitos iuhcl·ent:?s
ao pntrio poder ; readquire-os, porém, uo caso ele env:iúvar.
.
.
Art. 401. Se o pae ou a mãe abusar llo patrio pbtler
por· violnéiio nn mgligeucia dos seus deveres, ou rninosa
n.dmiuistrnr;iici rlos bens do filho, poeleríi. o jui;., a· rec1t1eri·
menta rle ulgnm par'ente on elo 1\fiuistel'io Publico, tomnr
qn:tlCJtiCl' medida qne lhe pareça nccessnria ptll'tl seglll'nn"!1. ela possoa on dos hens do mesmo filho, inclusive a sns·
ÍHmsiíu •ll• patriú poder. ·
J\loi:. 402. SerÍ! cl~stituiclo elo patrio poe1er o progenitor :
,
I. Qne castigar immoe1eradamente o filho •.
n. Qne o cleixar. em abandono.
III. Que '(lraticar actos contrarias i't n10ral e ao~ bons
cos1;nmcs.

CAPI'rDLO VTI
DOS

ALI~JmN'l'OS

A1~t. 403. Os parentes podem exigir, uus elos outt•os,
alimentos neeessl\l'ios á sua subsistencia, de accordo com
as detcl·miuações desta capitulo.
.
.
'!''
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Ao art. 399 :
Ao n. H accrcRcente-se: "Nos termos do § nnico do
Ao nrt. ~19!J - SnppÍ·ima-se, uo u. II: "resultante do
cnsmncutoH.
J~ rt. 400. ..:\. mãe, que contra e novas nupeias, perclc,
·quanto nos filhos do leito anterior, os direitos elo patrio
J..lOclcr (nrt. 33(í) ; mas, enviuvando, os t•ccnpera.

Art. '101. Se o pao on mãe ubusm: do seu poder, fnl·
tando aos deveres paternos, ou m·ruinauclo os bens elos fi.
lhos, cabe uo juiz, rccgwrcuclo nlgmn parente, on o 1\rinis.terio Publico, adoptar a medida que lhe parega rcclmuncla
pela 8egnranga. do mcuor. e seus haveres, suspcnclcuclo, ntó
quando coiLvcnha, o patl'lo poc1cr.

· 'Art. 402. PerclCl·á por ttcto jttclieial o patriu puder o

o puc ou mü1l,

Art. •103. De nceot•clo com o pre~cripto neste capitulo
poclem os parentes exig-ir nus elos outros os alimentos, que
necessitem, pnra subsistir.

I

270
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Art. 404. O direito ÍL prestn0ão ele nlimcntos é reciproco cntt·e paes e filhos, e extensivo a todos os asccnclcntcs,
rccahinclo a obrigu~ií.o nos mais proxímos cm grúo, nus
. cm falta de outros.
Art. 405. Na falta dos usccnilentcs eubc a ubriga~ão
aos clcscenclentes, guarclacla u orclcm ela snccessíio c, na
(alta destes, aos irmãos quet· germanos, qner unilateraes.
Art. 406. o~ nl imentos sií.o rleviclos nos casos scgniu1~s:

I. Quanclo o que os recebe não tem bens c ao mesmo

tempo está impn.~sibilitado ele prover, por seu trabalho, á
propria subsistcncia.
II.' Quanclo o dev~clor póc.le fornecei-os sem fiettr ·Pri·
vndo elos meios ele que carecer á sua sustentação.
Art. 407. Os alimentos devem sct• fixados nu pt•oporção das llCcessidadcs do .reclamante e dos recursos da pcsSOI\ obrigada .
.'1-rt. 408, Se clcpois ele fixaclos os alimentos, sobrevier ·
nltcraoão no estaclo de fortuna claquellc a quem iucmmbo
pJ•estlll-os ou do que os recebe, poderú a parte intcressadtl
rccol'I'Cl' no juiz pam n cessação, rcc.ltléÇãü ou augmwto,
confot'lllC as cil'r.llrnstancias.
· .
.
Art. 409. A obl'igação ele prestar. alimentos nüo so
tl'Uusmitte aos hereleiros do clcveclor.
.
Art. 410. A pessoa obt·igadtL a prestar alilucutos ou •
póllc dar uma JlCnsão ao alhncntuclo, .ou reccbcl-o c sns·
teu tal-o cm sua propria casa. O juiz, porém, ·podcríL, <wn·
forme as circumstnnciaR, fixar o modo d!t prestação:

Art. 411. O clireito ele pedir alimentos pódc deixar ele
sct• oxct·oido, mas não P.Mc ser renunciado.
''
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Art. ;b05. . .. ela successüo e, fultnnclo estes, aos h·.
ussim germmJos, L:OlllO uniluteracs .

miio~,

.Art. 'JOG. São devidos os alimentos quando o paronte,
que os prctcmln, nt'LO tem bens, nem póclc prover pelo seu
trabalho ÍL pro1pritt manteu(ln, e o de quem se reclanmm,
púclc fornecei-os, sem clqsfttlqt1C do necessario ao seu sustento.

A1·t. ,107. Os alimentos serão fixados mt pro porção das
ncccssicltules elo reclamante c elos recursos elo outro pal'eute.
At•t. 408. Se, fixados os alimeutus, sobrcviqr' uuu'l;tii~U
na furtuuu de quem os supprc, ou na tlc quem os l'euehc,
poderú o interessado rccln1nar elo juiz, conforme us circtnnstaucias, ex:oucrnçiío, rech1eçuo, on uggruvu~fio elo cucargo.
Art. 410. .A pessoa obl'iguela 11 snppl'ir alimentos podcrít pensionar o alimeutauc1o, ou elur-lhc cm casu hospcd!L•
gcm c sustento.
Pnrns-rnpho unico. Compete,· porúm, no Juiz, se ns circumslancius c:d;;it•cm, J'ixar u maneira ela prcstacüo dc1•idu.
Art. 411. l'óclc-sc cleiXILl' ele exercer, mas não se
l'cunuciur, o c1ireito 11 alimentos.
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TEI.'DLO V1

TUTELA, CURATELA E AUSENCIA
CAPITDLO I

Da tutela · ·
SECÇÃO I
TUTOEES

Art. 412. Os filhos menores incidem em tutela;
I. Po~ fallecimento ou declaração ele ausencio. dtlS
pee$,
II. quanclo forem elles privados elo patrio poder.
~\.rt. '113. O direito de nomear tutor pertence ao pac c,
lllL falüL deste, IÍ müe do menor; se ambos fol'em f:allccidos, ao avô paterno c, nüo existinclo este, ao materno. ·
§ uuico. A nomea0iio elevo constar de testamento valido c solemno ou do gualquer outt·o documento imthentico.
·
~\rt, •H4. E' nulla a nomeação de tutor feita pelo pac
ou pela mãe c1ue, ao tempo ele sua morte, cstuva •p1·ivaclo
l1o .patrio poder.
·
·
At·t.' 415. Na· falta ele tUtor nomeado pelos pacs1 a tu- ·
tela scrlt clefericla nos parentes consangnineos do menor,
un segniutc ordem:
,I. ~1.o avô 11il.t.crno. depois ao materno, o nn falta deste, á avú paterna ou níatel'na.
·
.
II. Aos irmão$, preferindo os bilateracs aos unilu.tcracs, o mais velho !lO mais moço, c o elo sexo masculino ao
do feminino.
III. ~\os tios, sondo pro:fe1•idos o mais velho ao 'mais .
mo~o, o do sexo masculino no do feminiuo,
.tht. '!16. O jniz nomem·ú tutor icloncu c residente no
llomicilio tlo menor: ·
·
J. Nu ftllta-(ln ttltor testamentch·o ·ou legitimo.
II. Qnaudo estes forem · cxclnidos oti:.cxcustLdos da
'tntcln.
.
· III. QunriLlo destituiclos os existc11tcs por falta ele ido- ·
ncic1ac1c.
··
· .
•
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J.i

. TI~;

Da tutela, da curatela e ela ausencia
OS TUTORES

Art. 412. Os fill1os ~nenores são 11ostos cm tutela:
I. Fnllecendo os pnes, ou sendo julgados atJSentcs.
II. Decaindo os pacs do patJ.>io poder.
Art. 413. O clireito ele nomear tutor· compete ao pae;
cm sua falta, á mi1e i se ambos fallcceram, ao avô paterno i
morto este, ao materno.

.,_-:

Art. 414. Nulla é a nomeação ele tutor pelo pae, ou
pela mãe, que, ao tempo de sua morte, não tenha o patrio
poder.
. , ·: , • .. ; ·:.1
Art. 415; Em falta de tntor nomeado pelos paes, in·
cmmbe a tntcht aos parentes consanguíneos do menor, por
esta orelem:

II. . .. o mais velho ao mais moço, o o irmiio ú. iL·mii.
!

III. , .. ao mais moço o o Li o á· tio. .....
Art. 416.

III. Quando removiclos por não icYóneos o tutor legi·
timo e o testamentaria.
·
Vol, V
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Art. 417. Aos irmiíos ot·phii.os se clarÍl um só tutor. No
caso, porém, de ser nomeado mais de um, por disposição
testamentaria, entende-se que a tutela foi deferida ao primeiro e que os outros o substituem successivamente na ordem em que forem collocados, dado o caso de morte, incapacidade, excusa ou qualquer outro ·iliiiPeilimento legal.
§ unico. Quem institue ·um menor seu herdeiro ou legatario, poderÍl nomear-lhe um curador especial para os
bens deixados, ainda que o menor se ache sob o patrio poder, ou sob tutela.
·
Art. ·418. Os menores abandonados ficam sob a tutela
elo Estado, nos recolhimentos espeeiaes onde forem aga· ·
·
salhados.
Na falta desses estabeleciweuLos, fieam sob a das pessoas que, voluntaria gratuitamente, se encarregarem da
·
·
·
·
sua ·creação. ·

•

..•
I

[

I

e

SECÇÃO II
INCAPAZES DE EXERCER.A TUTELA

,Art. 410 .. Não podem ser tutores c serão exonerados
da tutela, caso a exerçam:

· ·. I. Os q~e não tiverem a livre administração de seus
bens.

.

.

·

·

IL Os que, no momento de lhes ser deferida a tutel~,
acharem .constituídos em obrigação para· com o menor
ou tiverem que .fazer. valer direitos contra este; e aquelles
cujos paes, filhos, ou mulheres tiverem demanda . com o
meno1•.
m. Os inimigos- ·do menor ou ,de ieus paes, 'ou que tiverem sido por estes expressan1ente excluídos da. tutela.
IV. Os condemnados por .crime de furto, roubo, estelliouato ou falsiclade, tenhaJU ou não cumprido a. penl!:·
V. As 1pessoas de máo procedimento ou falhas em pro.
b,idade, .e .as culpadas qe abuso em tutorias. anteriores.
~e·
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.Art. 417.

. .. entende-se que a tutela J'oi cu!IUilcttida

ao pl'imeiro, e que os outros lhe hão-de succedcr peln or-

dcm dn nomeação, dado o caso de ...

§ nnico. Quem institue UJU meuo1· herdeiro ou legatario
seu, poderÍL nomear-lhe cm·ador especial para ...

Ao art. 418 - Substitua-se por este :
.
"Art. 418. Os nwnor~ abandonados terão tutores nomeados pelq ,iuiz ou seriw reeolliidos a estubelecimentos
·puiJ!icos para este fim destinados".

OS INCAPAZES

DE.

EXERCE!l ~'U'rELA

Art. '.tl!J -·1\Iantenlm-se a rct]ae~ií.o do pro,iucto ·stlb·
stitniudo-se. a pulavm "mulheres" por "conjugas",' no
u. II.

.,

vr.
com

11

Os quo exercerem fnuc~ílo publica incompntivol
boa administração da tutela,

'

1.,

•1•'

",'I

',
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SECÇAO

m

EXCUSA DOS TUTORES

Art. 420. Podem exeusar-se da tutela :
I. .As mulheres.
II. Os maiores de sessenta annos.
III. Os que tiverem em seu poder mais de cinco filhos.
IV. Os impossibilitados por enfermidade, cmquanto
ella durar.
·
·
V. Os que habitarem a grande distancia do logar onde
a tutela deva ·ser exercida.
VI.· Os que já exerceram tutela ou cura tela.
VII. Os militares em serviço.
VIII. Os que exercerem funcção publica incompatível
com a boa administração da tutela.
Art. 421. Quem não fôr parente do menor,não poderá
ser obrigado a acceitar a tutela, se houver no lagar parente idoneo, consanguíneo ou affin em condições de exercei-a.
Art. 422. A excusa deve ser apresentada dentro de
dez ,dias depois da intimação, sob pena de entender-se renunciado o clireito de allegàl-a.
.
Se a causa da. excusa oecorrer depois r1e aceeita a .tutela, os dez dias se1·ão contados da data em que ella se der.
.Art. 423. Se o juiz não admitth• a excusa, a acccitaçúo
da tutela será obrigatoria, até que o tribunal superior l'C·
forme ii sua decisão; e o tutor responderá desde Jogo pelos damnos ~ prejuízos ·que o menor vier a soffrcr. ·

...

SECÇÃO IV,·.
GARANTIA DA TUTELA.

Art. 424. O tutor é obrigado, antes do asstnnil• a tutela, a fazer a espccialisagão c inscripção' ela hypothcca legal c1c inuuoveis, sufíicieutes ú garantia da administração
dos bens elo menor.
. Art. 425. Se os immoveis não valerem o patrimonio elo
menor, deverá o. tutor reforçar a hypotlleca com causüo
real ou fic1eijussoria, salvo se não tiver meios de fazel-o e
fôr de reconhecida idoneidade;
.
'
·

.....

,.

·=<.

•

I

•

I

•·,

..... ..

." t

...

-

!

...

•

'sllSSÃO llM 13 DP. SP.'fEMllllO llll 1()12

277

!'mandas offerccidas pela Commissão especial do Senado

DA EXCUSA DOS l'U1'0f'..ES

Art. 420. ,.. ,,

IV. Os impossibilitnelos por cnfcrmidnde.
V. Os r1nc habitarem longe do Jogar, onde so hnjn de
e:xerem• n tutela.

Snpprima-se o n. VIII.

A1't. 4·22. A escusa nprcscntn.r-s'c-ít nos clcz llins snhse·
ÇJl1C!ltcs ÍL intimn~ito elo nomeado, soh pcnn ...
~e o motivo escnsntorio occorrcr depois de nccoitn n
tntcln.. os clcz dias contnr-sc-ii.o rlo cm que cllc s~brcvicr.
Art. 423. Se o. juiz niío admittir a excusn, cxerceJ•;\. o
nomenclo n tntcln, cmqnanto o recurso interposto n1í•l ti ver
Jll'ovimcnto, c rc8punllerÍL 'h;8Ju lugu pelas perílas .e dmnnoo
quc o menor venha a soff:rer.
DA GA!lANTTA DOS liENS NA TUTELA

Art. 424. O tutor, antes ele assumir a tntch, G olH•ignvcis •Jcccssat•ios, pnra acautelar, sob a sua llclministrnçiio, os
!Hms tl(J :•JCl\01'.
Al't. 425. Se toclos os immoveis ele sua pro]1\'icelnclo
não valerem o patrimonio do menor, rcforçarÍL o tutor 11
h~·pothcea mediante cnnr;iio real ou !idejnssoria; salvo se
para tnl niio tiver meios, ou fôr do reconhecida idonciclad~.

.'

- ·.·

-

·~~:.
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Art. 426. O h1i1. responde subsidinrinmcntc pelos Jll'e;inir.os ennsntlos no menor, cm eousequcJwin rln insolvabilicln.do dn tutor, ou pOI.' não lhe ter exigido garantiu de
sn:L nclministraçiLo, 1m por não. tel-o l'Cmovido desde que
se tornotl suspefto.
.
Pnt'IL~rapho unico. Gessar:\, cnLJ•ci.Jllll.o, sua rnst10nsnbilidndü, su provnt• quo l.omon ns rn·ocnucüos oxigidns pot• l1.1i u
nilo dCSCIII'OU OH inJ.I)J'I)H81lH do mOllOI'.

•

I

Art. •127. A i.'usponsn.hiliclntle scr:í. ]Jcssonl c diroiJI;n,
(tnn.nrlo o ,jnir. nii.n tiver nomenclo tutor, on qunnclo n nomençií.o niio hmiVGl' sido opportunn.

SECÇãO V
JDXIJJHC'ICIO DA TU~'IDLA

..

..

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

~

Art, •128. O cnidndo da pessoa elo menor o !1. aclministrn~ií.o dos sens hens incumbem no tn1;ot• sob n inspccçiio
do juiz.
Art. 420. Os bcnH do menor RCriio entregues no tntor
por inventario o nVJtlinçiío, nincl1t que os pnes tcnlmm dispensado cssn formaliclnclo.
Art. 4,30. •)tbe no tutor, qnnnto í1 pessoa do menor:
I. Dirigir AUI\ cducaçiio, da.fanclel-o o prostnr-lhe ulimcntos, conforma os seus. haveres a condiçiio,
. II. Recorrer ao juiz para provitltllleial'. "":11 • .iJ•I·.., .
mais conYenientiJ, qnnndo o .menor necessitar elo corre·
eção.
•
'
.Ar1;, 431.. Se o menor possuir l11ms, serít alimentado o
educado á sua custa, c para esse :Cim o juiz nrbitr!l.r6. as
qnnntins que ;inlgnr nccessnrins, nttentns us fol'Ç!l.S elos
t·cndimentos do sen r,utl'imonio, quando o pnc ou n mãe
niío ns tiver talmdr
Art. 432. Compete mais ao tutor:
I. Representar o menor, nos netos ela viela civil, . emquanto impnhcre, o nssistil-o, quando puborc, nos netos cm
que fôr pnrtc, supprindo-lhe o consentimento, Sua nuto1•i·
:w;iio é .ncccssn:ria em todos os netos que gerarem ou ex-.
tingnirem direitos_ou obrigações, e !1._ fnltn importarú nul·
lidnde, se fôr iuvocatlli pelo manor.
II. Receber as rendas e pensões elo menor.

.
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.Art. 1!26, O juiz responde sul!sidiarimnente ]lelos prc;jnizos, quo so:i:l'ltll .o 'menor cm rnziío d1L .in~olvcncia elo tuto!', <ln 11111 nií.o tol' exigido tt gu.rn.ntia legal, ou tln o não
hn.vel' l'enwvillu, tanto que so tot•nou NIISpeitn.
Ptll'llfil'llflho nnieo. Ccgsm·-lhc-hn, portlrn, n t·cspousnbilidndo .. ,
At·t.. ó·20. - Elimine-se o Jlam.gt;apho nnico.
'

.......

J?O JilXTtlRCJCTO DA

~rUTJilTJA

'

.

Art. 428. .Incum hc no tutor, snh 11 inspec~iLO do juiz,
rcgol' a ]HJssnn <lo lllfJIIOr, velar por nlle, c ndministrl\r-lhe
os .hens.
Art;. 420. Os hcns do menor serão cntrcgnes ao tutor
IIHJdiautn tm'HHl uspec•.il:icntlo <los bens n seus valut•cs, tLinlla quo os JHWH o tcnhmn <lisptmsad.n.
Art. 430.
I. Dirigir-lho a odur:nçiio, tlefcndol-o c ...

IT. Rcclmnnr do ;iniz que provicleneie, como houver
por bem, qu11n<lo o mcno1· h11j11 mister conecçiio.

Art;. 431. Se o menor poRsuil" hcms, ;;erá sustentado e
educado li expensas Rllll1,1, nrbitrnnclo o juiz, pnra tnl :fim, ns
,CJimntias, fJIIIl lho ptn'CI}Il neccssario, nttonto n r<mtulllento
da t'nrtnnn du pnpillo, qnnnclo o pn.c, ou n miíc, ns não houver tu:xado.

-

I. Hop!'esento.r o menor nos netos da vido. civil, emqunnl.o impuhàro, o nssistil-o, quando pubet•o, nos em
que l'<it· fllll'te, snpprindo-lho o consentimento. (Arts. 5"
o G"). Sun. aul.orir.nr;ilo. . . ou obt•ignçõos, import.o.ndo
Jtu!lidttdtl tt l'u.lLa, se l'flr invocada p;;lo menor.
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I

III. Fazer as despezas com os alimentos e a educação
do mesmo e com o custeio de seus bens.

IV. Alienar os objectos destinados á venda.
Art. 433. Compete-lhe tambem, mas com autorização
do juiz:
I. Fazer as despezas necessarias com o. conservação e
o melhoramento dos bens.
II. Receber as quantias devidas ao orphiio e pago.r
suas dividas, empregando os saldos.
III. Impôr onus reaes aos bens do tutelado.
IV. Aeceitar hero.nça, doação ou legado, ainda sujei·
tos a encargo.
·
V. Transigir.
.VI. Promover o arrendamento dos bens de raiz em
praca.
VII. Realizar a venda, em prl!ça, dos moveis cuja conservação fôr prejudicial c dos immoveis, nos casos em que
fôr permittida.
VIII. Propôr em juizo as acções e promover todas as
diligencias a bem do menor; e defendei-o nas acções contra el!es intentadas, guardada a disposição do art. 86.
Art. 434. E' prohibido ao tutor, ainda mesmo com autorização do 'juiz: !
.
.
I. Adquirir por si ou por interposta pessoa., por contrato particular ou em hasta publica, bens moveis ou de
raiz, pertencentes ao merior, sob pena de nullidade.
II. Dispôr dos bens do menor a titulo gratuito.
III. Tornar-se cessionario de direito ou credito contra
u menor.
.
. Art. 435. Os bens de ra\z. do menor não podem ser
vendidos senão por necessidade indeclinavel, ou evidente
utilidade, e em praça presidida pelo juiz.
:Art. 436. O tutor devorá, antes de assumir a tutela,
declarar o que lhe deve o menor, sob pena de não poder
exigir· delle o pagamento do debito, emquanto éxercer a
tutela, salvo se provar que antes de nssumil-a não tinha
conhecimento da divida.

.....

·.·:: ·•

••
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III. Fazer-lhe as ·despezas ele' subsistencin e eclucaçüo,
bem como as da administração de seus bens. (Art. 439,
n. I).
IV. Alienar, dentre ellcs, os destinaclos a venda.

II. Receber os quantias devidas no ot•phíio, pagar-lho
ns dividas.
Sup1primam-se ao n. II as palavras : "empregando os
saldos".
Supprima-se o n. 3.
IV. Acceitar por ella heranças, legados, ou elonções,
sem ou com encargos.
.

'

· · VI. Promovci·-lhc, mediante praça publica, o nrrcndmnento dos bens de raiz.
VII. Vcndcr-lhc cm praça os moveis, cuja conservação não convier, c os immoveis, nos casos cm que fôr pcrmittido. (A.rt. 435).
VIII. Propor em juizo ns acções e promover toelas as
diligencias a bem do menor, assim como dcfendel·o nos pleitos a. elle movidos, segundo o disposto no art. 86.
Art. 434. Ainda com autorização juelicial, não pódc o
tutor:
.<\rt. 434 - "Sob pena de nullidadc" - Regendo os
3 numeras.

III. · Constituir-se ccssionnrio de credito, ou direito,
Oo)utt•n n menor.
. • • ' ..•
Ao nrt. 435 - Redija-se assim :
"Art. 435. Os inunovcis pertencentes aos menores só
podem ser vendidos quando houver manifestn vnntn.gcm
c sempre em hasta pu blien".
.
Art. 436. Antes ele assumir a tutelln, o tutor cleclnrnrú.
tuclo o que lhc.elcva o m~nor, sob pena ele lh'o não poder
cobrar, cmqunnto cxer~n n tutoria,· snlyo proYamlo que nüo
conhecia o debito, quanclo n assumiu.
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Art. 437. O. t\ltor é responsavel pelos prejuizos que,
por neg!lgcucia, culpa ou d6lo, causar ao menor; mas tem
direito de ser indemnisado das despezas feitas legalmente
no exerci cio da tutela, e de perceber, salvo no caso do ar·
tigo 418, unia gratifica~ão por seu trabalho.
Parngrapho unico. Esta graf.ificnciio, se não tiver sido
fixada pelos pacs do menor, serú arbif.rada pelo .iuir., não se
olcvnndo nunca n. .mais de dez por cento da mnda nuul Jiqu ida dos bens·.

SECÇÃO VI
COF:Rill DE ORPHÃOS

Art. 438. Os tutores não podem conservar cm seu po·
der clinheiros de seus tutelados, além do necessurio pam
as dcspczas ordinarias com o sustento e n. educação dos
mesmos, c' custeio de seus bens.
·
Pnrngrapho unico. Todo o mais dinheiro, bem como objectos de ouro e prata, pedras e joins preciosas, com decla.rliciio
ospceificadn da qualidade, peso e valor do cada um dolles, o
f.ambem os titulas de credito c documentos do valor, seriio rer.olhidos no cofre dos orphãos, sendo· o tutor responsn.vol pelos
·juro~ dn m6rn, n conf.nr do dia cm quo o dinheiro o os re1'oridos
ob.iecf.os rlovinm to r sido recolhidos.

Art. 43!!. Os valores que existirem no cofre dos or·
.phiios niw poderão ser retirados, n. não ser por ot•dem do
jni?., o siimonte:
I. Para as clespe?.ns com· o sustento e educação elo pu. pilln Q ~om 11 nihninistrllçiío ele seu~ ben~.
IJ. Pnrli compra de bens de rmz ,e t1tulos da· divida
publica ela Uniiio on dos Estados,
.'.

,'
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Art. 437. O tutor responde pelos prejuizos, que, por
negligencia, ·culpo., ou .dolo, causar ao pupillo; mas tem direito a ser pago do que legalmente despender no exercício
da tutela, e, salvo no cnso elo nrt. -:118, a perceber uma grntificn.Qão por seu trabalho,
·
Pnragrapho unico. Niio tendo os paes do menor fixado
essa gratificncilo, nrbiLral-n-á o juiz atú dez por cent.o, no
maximo, da renda liquida annual dos bens administrados pelo
tutor.
A. Secçiw VI, Capitulo VI - Substitua-se o titulo Cofre ele Orphii.os - por bens de orphãos.
Art. 438. ... as despezas ordinarins com o sen snstP.nto
a sun c:dneação c n. administração de seus lJens,
'
Ao art. 438- Substitua-se o § unico pelos seguintes:
§ l. o. Os oh,iectos ele ouro, prata, pedras preciosos e
moveis desneccssnr.ios, serão vendidos em hasta publica, e
Rrn pt·oclucto rcdnziclo em t.itulos de rcsponsahiliclaclc ela
União, rccnlhiclos ás Onixas Economicns Fl}clcraes ou applicados na ncquisição ele inuuoveís, conforme lfôr determinado pelo jniz. O mesmo destino terÍL o dinheiro proveniente ele ~ualqucr ontrn. proceclencin, salvo, em qualquer caso, o disposto no art. l. 730.
§ 2. 0 Os tutores respondem pela demora na applicu0ão dos vnlores ncima ditos, pagando os jlll'os legaes elesele o dia em que lhes tlel'eriu.m d11r esse destino, o que
não os exime da obriga0ão. CJUe o juiz .fat•ó. cf.fcctiVI). ela
rcfe1•ida applicn~iio.
Art. 439. Os que existirem no cofre de orphãos, não
se podcl·üo retirar, senão mediante ordem elo jniz, e s6Subs~itutuu-sé 11s palavras "que existiam 110 cofre elos
orphiios", pelas "11ns Caixns Economicas Fcclct·acs, 11a :rórma elo n.rt.i~o anterior".
·
.
I. Par;, as clcspezns com o sustento c cclucar.•iio do pupillo, on 11 llclministrnr;iío ele sens bens. (.1\l't. 433, n. I). ·
TT. Pnrn. se comprarem hens ele raiz ...

·.

2Bõ,
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III. Para serem empregados, segtmdo a determimwão
ela pessoa que os tiver deixado ou doado.
·
•
IV. Pnrn. serem entregues nos orphiíos, quando se
umnucipnrem ou chegarem ÍL maioridade, ou nos seus her·
deh·os, no caso de morte daquelles.
SECÇAO VII
pm::STA()XO DAS CON'l'AS DA TUTELA

Art. 440. Os tutores, sem que os possa eximir disposi·
çiio contraria dos paes' do tutelado, são obrigados a prestar
f.ontns da sua administração.
Art. 441. No fim de cada anno, apresentarão no juiz
um balanço de sna administração, o qual, depois de appro·
vaclo, será aunexado aos autos do inventario.
Art. 442. Os tutores silo obrigados a prestar contas de
dous cm dons annos, sempre que por qua!quer motivo dei·
xarem o exercício da tutela·, ou quando o juiz assim jul·
gar conveniente.
Pnragrupho unico. As contas serão prestadas cm ,juizo,
ouvidos os interessados, c Julgadas; sendo o tutor ob!'igudo a
recolhet• immcdiatamcntc ao coi'l'C dos orphãos o saldo ou· o
alcance.

Art. 443. Finda a tutela pela emnncipnçiio ou maioricladc, a quitac;riio do menor niio produzirú cffeito antes de
approvadas as contas pelo ·juiz, subsistindo ató entiio toda
'.
a responsabilidade hypothecaria elo tutor.
Art. 444, Nos casos de morte, ausencia ou: interelic~iio
do tutor, ns contas serão prestadas por seus herdeiros ou
representantes.
Art. 445. Seriio elevadas a credito elo tutor todas as
r!cspozas jttstificndas c rceonheeidamünt~ prov~itosas ,a~~,
lllCllOl',

Art. 44Ci. As clcspezns com a
l'Üo pagas pelo tntelndo.

prcsta~üo

elas contas se·
_, ...,

-"8''..
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III. Para se empregarem de eonforrnidade com o dis·
posto por C[UClll os honvct• cloado, ou clebmdo.
.
IV. Para se entregn.rem nos orphuos, c[uanclo cmnncipaclos, ou maiores, ou, mortos elles, aos seus herdeiros.

DA PnESTAÇÃO DE

CON~'AS D•~

Ttl'l'EL,\.

Art. 440. Os tutores, embora o contrario clispuzcssem
os paes elos tutelados, siio obrigaclos a dnr contas da sua
administracuo.
Art. 441. Desta, nci fim de ead1• anuo, submett~rão no
.iuiz o balaugo, que, depois de approvado, se nnnexarú aos
autos :ao inventario.
·
· Art. 442. Os tutores prestarão contas ele dois cm dois
annos, e bem assim tqda n vez que, por qualquer motivo,
deixarem o exercício da tutela, ou quando o juiz o houver
nor conveniente.
.1'nragrapho unico. As contas serão prestadas cm ,juizo,
e julgadas depois do audieneia dos interessados; recolhendo
o tutor immediatamcnte ao cofre de orphiios o saldo, ou o
alcance.
·
A;·t. H2., paragrapho uniao. -'-Em vez de "col'rc de Ol'··
phiios, o saldo. ou alcanco", diga-se: "Em caixas economicas,
os saldos, ou adquirir bens immovois ou tiLulos do divida
publica".
·
Art. 443. ; .. subsistiuclo inteira, utó nntiín, n rcspon·
sahilidaclc elo tutor.
•
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Art. 447. O alcance· do tutor vencerá juros c1esde o
encerramento das contas ; e o ·saldo contra o tutelado só
·éomcçará a vencei-os depois que, prestadas as contas e entregues os bens ao menor, fôr reque-rido o pagamento por
·
parte do tutor.
SECÇÃO

VIII

CESSAÇÃO DA TUTELA

Art. 448.. A tutela cessa, e~ relação ao menor :
1. Pela. maioridade ou pela emancipação.
. II. Por incidir .sob o patrio poder, no caso de legitimação, reconhecimento ou adopção.
. .A.rt. 449. A tutela cessa; em relação ao tutor :
I. Por expirar o ter~o dentro- do qual era obrigado a
servir.
.
.
.
.
II. Por sobrevir motivo de exctiSa. ·
m. Pela remoção.
··
.A.rt. 450. Os tutores são obrigados a servir por esp~
ço de dous annos.
J?arágrapho \mico. Podem, porém, continuar· rw ,oxercicio
da tutela depois desse termo, sé ·assim o quizcpom ou parecer
ao juiz conveniente ilos interesses. do menor.
Art. 451. Será destituído o tutor, .quando negligente·,
··
·
·p1·evaricador. ou incurso em. incapacidade;

. ÓÀPITuLO II
,.

SECÇÃO I

. '

.

.:
·'

\

.

,.
'I

D~SPOSIOIIES

GERA.ES

Art. 452. Estão sujeitos á curatela. :
I. Os loucos de todo o genero.
.II. Os surdos-mudos· sem educação que os habilite
fazer conhecida sua ·vontade.
Os prodigos.

m.

' ·.-' ., .
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.Art. 447. . .. .ao menor, rer1nerer o tutur·o pagamento,
Ao art. 447 - Reclija.-se a~sim :
".Art. 447. O .alcnnce do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, venceriw juros desdil o julgamento defini·
tivo das contas.

DA CESSAÇÃO DA TUTELA.

Art. •!48. Cessa a condi~ão do pupillo :
· I. Cuw a maioridade, ou a emancipação do menor.
II. · Caindo o mimo r sob o patrio poder, no ..•
Art. 449.

Cessam as ftmcções do tutor:
I. E~pirando o tc1:mo, em que era obrigado a servir.
(Art. 450).
·
II.. Sobrevindo escusa legitima. (Arts. 420·423).
lli. Sendo removido. (Arts. 419 e 451).

., .. ·

Paragrapho unico. l'ódom, porúrn, conl.inuur al<lrn dos~o
·prazo, no oxorcicio da tutela, se o ·quizercm, o o juiz tiver por
aonveniento ao .menor.
'

•

I.

•

463).

Os loucos· elo todo o genero. (Art~ .. 454, n •. I, 456, .

'

'

.
II. Os surdos-muclos, s~?m cclncação que os habilite .a
enunc::iln· l'!'ecisu.lllnnto a su11 vontade. (Axts. 457, 462).
Os prodigos. (Arts. 465 e 467) •

m.

•
•

..
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Art. 453. A interdicção deve ser promovida :
I. Pelo pae, mãe ou tutor.
.
II. Pelo conjugo ou algum parente proximo.
III. Pelo 1\finisterio Publico. ·
·
Art. 454. A intervenção do lYiinisterio Publico so' se
realizará :
·
I. No caso de loucura furiosa.
II. Se não existir alguma das· · pessoas mencionadas
nos dons primeiros numeras do artigo antecedente ou não
requererem a interdic0ão.
'
III. Se, existindo, forem menores ou incapazps.
_<\.rt. 455. Nos casos em que a interdicção fôr promovida pelo llfinisterio Publico, o juiz nomeará um defensor
do supposto ineap'az. Nos · outros casos, o defensor serú o .
Ministerio Publico. ·
·
Art. 456. Antes de decidir, com respeito· á declaração
da incapacidade, o juiz examinará pessoalmente o denunciado coino incapaz, e pcelirá o parecer de profissionncs.
Art. 457. A interdic~ão dos surdos-mudos eleve fixar
os limites ela. curatela, segundo o gráo de seu desenvolvimento mental.
.
.
Art. 458. A sentença que declara a interdicção produz
effcitos desde logo, embora· sujeita a recurso. '
Art. ·459. Decretada a interclicção, fica o interdicto
sujeito á curatela, á qual se applica o disposto no ca.pitulo
anteccdent.e, com a restricção do art. 457 c as modificações
.. clüs artigos seguintes.
.Art. 460. O conjuge, não separado judicialmente, é,
elo direito, curaclor do outro, quando interdicto.
. § 1'. Na falta do conjugo, é curador legitimo o pac ;
na falta deste, a mãe ; c na falta desta, o · elesccudentc
ma10r.
.
'
§ 2'. Entre os descendentes os mais pyoximos c~clucm
os mais remotos e, entre os do mesmo gruo, os varpes excluem as mulheres.
.
§ 3°. Na falta das pessoas alludidas, compete ao juiz
n escolha do eurador.
.
·
.
Art. 461. Quando o curador fôr eon,iuge, não ser{L
obrigado a apresentar
balannos nnuaes, nem a fazer.
inventario se o regímen elo casamento fôr o ela communhão, ou ~e os bens do ineapaz se acharem: \'•-descriptos em
•

.

•

I

os

' . ·,
:···.

.. , •'.

'

' ~' ·:· "
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Art. 45•1. Sú iu terl'il'Ít o Uiuisterio Pnblico:

II. Se não exi~tir; ou ·níio pi·o1no ~0r a ínterdicuão algnnm elas pessoas designadas no urtigo antecedente, ns. 1

e II.
· .At·t. 455. . .. u jniz uomettt'ÍL ddeusut• ·ao supposto iu·
cailitZ. Nos demais casos o .Miuistct•io Pttblico será u de~
fcn~or.
· ·

•'

..

Art. 456, Antes de se prouunciat• acerca da iuterdicgãu,
oxamiuarít pessoalmente o juiz o urgnido de incapacillndo,
oúviudo profissiouaes.
.AL't. 457. :P~uJmnciaüclo u interil ic!)ito tlo sm•tlo-mtu1o,
u juix ~tssignarit, segundo o descuvolvimcuto mental do in·
· tct·didu, os ·lilllitcs lla tntclu.

'
..
'·

•

Art. 460.

. . . , quando iute1•dicto. '(Al't. 461).

§ l, 0 '

·c,

·• ·; , ;

na· desta, O clcsce!Jdcnte maior.

'

.

.· ·1

§ 2." Entre os dcséontlentcs, os mh.is proximos preao·
tlem :tos mais remotos,. c, doutro os llo mesmo gríw, os vn·
rões. ás mulheres.
· ·
-· ..

At·t. 461 .. Quando o curador .fôt' o conjugo (1Íl•t. 461) ...

..
·•

"';.;-

Vol, v
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instrumento publico, qunlquer que seja. o regimen do <.."tl·
snmento.
· .
·
·
· .
~ 1". So o llliL'udor J'ôr u llllll'ido, obset•vat;-tie-hu o di~llOSLo nos ul'Lti. 230 a 245.
·
.
§ 2•. Se f1lr a mulher curadora, observar-so-á o distJo&\o no urt. 258 § lmico.
.
§ 2". So fôt· a mulher 11 ~mudom, observill·-so-hn o disJJoslo uo nrL. 258, pumgrnpho .unico.
· .Art. 4:62. Quanclo houver meio de cdumn· o surdomudo,- o curador deverá p1•omover smt entrada cm estabelecimento apropriado.
Art. 4:63, Os loucos, sempre que parecer inconveniente conservai-os om casa ou o oxigiro seu tratamento,. deverão ser tambem recolhi dós cm estabelecimentos udec[UU·
dos.
ArL. -iGit. A nuLol'ldade do curudot· Côlcndcr-sc-hn :ws
nlhos e bens de seu curatelado, naseido ou nascituro.

a

;

SECÇ!O.
.... II
'

DOS PRODIGOS
•

Art. 465. A incapacidade do prodigo consistirá sómente em não poucr exercer sem um eurador os actos seguintes : emprestn.1•, .trausi~:ir, dur, __quitagão, alienar, ·h~·
pothccar, demandar on ser clemandado; c, .cm g-erul, qnnl-.
quer neto que niío seja de simples administt·açüo.
1\1-t. 466. A incapacidaclc do procligo s6mentc se clã
exi~tinclo conjuges, asceucleutes e desceuclcutcs legítimos,
e só por cllc~ pódc ser de1mnciacla c promovida.
Art. 467. Ccssarít a incapacidaclc, cxtinctu a sua can6a·; c a nullidadc elos actos praticaclos pelo prodigo. durante a interclicgiio s(J poderÍL ser opposta por clle mesmo
ou pelas. pcssons rlesignnclnfi pnra promovei-a.

'\'.:~:~.?:'~::;·.

..

, ..

~ .~ ·'~·/'

.·........

"
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.Art. 462. Havendo meio de utlucar o surdo-mudo, o
cni•ador ]ll'OiliOYC'r.Jhc·Í~ O ingre~SO Clll csta!Jclecimento
apropriado.
"\rt. 46:3. . .. o seu tratamento, serão· tum!Jem recolhidos cm estnbclcdmcntp allcquado.
·
AI'L. ·lüL A u.uLuriuauc do cut·udot' e:;Lendct•-:;e-hu nos

filhos e bcus do cul'atel!udo, nascido, ou' nascituro. ( A.rt,
4utl, JJU!'Ugt•a[J!to uuico) •

"\t·t. 465. A intcrdicção do .prodigo só o. privarí~ de,
sem· curador, c!nprcstat·, transigir, clnr quitação, alienar,
ltypothccur, demandar,· ou ser dcmtmdudo,. c praticar,· cm
gerul. actos, qm1 ttiío sejam de mera administrar;íio.
.Art. 46G. O predigo só incorrcrÍI cm interdicçüo, hnvcnclo cmtjugc, ou tendo ascendentes ou cleocendentes lcgitimós, que à promovam:
.
.ArL. 467. Lcvaatar-s.e-llll u iuLordiccüo, cessando a incapacidade, que á determinou, ou niio. existindo mais os parentes designados no artigo anterior. ,
Pal'Ugt•aplto uuico. Sú u m~smo pt•odigo u as pessoas designada~ 110 art. ·liHl pudcriio arguir u uullidudc dos netos do
intordicto duruuLc a· intct•dicciío.
.

·-·· ......

.. ·

'

...
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SECÇÃO III
DA

C:UiU1'1~T,,\

DO NASl!I1'UIIU

· Art. 468. Ao nascituro será nomeado curador que .
Yelc veios seus. direitos, se o marido fallccer ficando a
mulher gravida c impossibilitada· de ex:ct·cer o pu trio poder.

Put·agt·uvho uuico. Sct·á, J)Ol'1im,
quando u~Liver a mulhct· intcnlicLu,

lli~pcn~aua

a

uumea~ão,

obscr\'Uuuo-~c

então o

diSlJOSlll 110 Ul'L •. 464.

CAPITULO ·III
DA AUSENClA

. SECÇÃO I
Ct.TUADORIA DE AUSENTES

Art. 4G9. Desapparecenclo algnem do seu domicílio,
sem tlcixar .representante ou procurador a quem caiba· nd·
ministrar seus bens, e ignorando-se se é· vivo ou m01•to,
deve o juiz, a requerimento de qualql1er interessado ou do.
Ministerio Publico, nomear-lhe curador.
Art...470. Tnmbem .se .nomeará cu1•ador, quando .o audriixmi .}iroe~rador, . que :niio ·. queirii ou.. niíq:. possa
exercer ou continuai· o. riütnd(lto; · , . . . . . . . .. . .
· · Art. 47.1.. ,O juiz, que· nómeàr,. o. ,énrndol', jndicimí.. n
csto OS poclci•cs 'e 'iis' Obl;iga(lÕOs,'· conforme 'nR CÍl'CUttÚitancias, obsei·vnrido; no Cliltl :l'ôr applien'\'cl, o disposto n l'espcito dos tutore~ c .curadores: · ·,: · · '
Art; 472. O cOUJUS'e do ausente, ·sempre que 11110 este.·
jn ·scparntlo judicialmente, serít sen curador legitimo. · .· ·
'Art;· 473 .. Na falta. ele conjuge, IÍ curadoria dos' bcnH
elo ausente pc11enccrít 'ao pae; 'ÍL miie, ··aos .desecndimtcs,na ·
ordem cm. que se ·acllam niencionndos; niio luwcndo impedimento qnc os prive ele ·twceitnt• eHsc u~acnt•go.
l'al·ast·apho unico. EnÚci os desúcnilonLcs; 'os mal:;'~ úro:ximos excluem os mais ·rcmolos;"e, 'cnh•c os do mesmo S"l'(u>
· oe varões ·excluem us mulheres.'·· .. ,. ''"

sente.
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Art..\!iS. Dnr-gc-hn c:mndor no nnscit.m·o, se o pne fnllec~r, cstnuclo n nmlher gravida, c níío tendo o patriopoder.
Parngrnpho uuico. Se a mullwr se achar inlcrdicla, seu
curador sert\ o do nasciluro_,_ .(Art, 4U4) ,
·

A1·t. 469. Desnppnrccenclo umn pcsson. elo sen domicilio, sem <iUe delln se ~aiba. parto, si: uiio '!tom·c:r cleix:ndo
reprr.seut:n.nte, ou procmuclor, n quem tortnc nchninistrtu•-lho
os hcus, o juiz, n rer1uerimcnto' de rtnnlqncr interessado, ou
do .Jiinislerio Publico, nomént·-lhc-ha curndot•.

n r.nrndor, l'ixnr-lhc-ha os
poderes IÍ obrigações, conforme; .. ·
A1•t... ioil.,.. O juiz... uuc nomem•

.
Ai't. 472.

. ..

Slll'ÍL

o seu legitimo cm•aclor.

· Art. 47:3. Em i'altn de coujuge, o. cm·tHlorin rlos bens
rlo nnseute.illCUUlbe no pne, {t miíe; nos tlcsecmlentr~, nrstn ·
ot•tlem, ·llÍtfl }Hlvendn impedimento que o~ iu!Jihn rle CltN'Cet•
o cargo.
.
Jlnrngmpho m1ico. F.nt1·u. os. dcccnclcntc>, n8 mn!s viiinhos procr.dcni nos mais t't)lllotos, e, ~nlt'e o~ ele \ll}l sll s-rdo,
os vnl'õcs )ll'oret'lllll 1ís m1.1lhr.res,

I

..'

..., ..

~"'
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Art. 474. Nos cn.ROR de n.rrecndn~ií.o dn. hern.n~n ou
C]uinhiío rlc herdeiros anRentcs, oltRervnr-se-ÍI., C]nn.nto IÍ. nomeação de cnmdor, o qne Re nelta disposto no J1ivro IV,
Titulo I, Cn.pitulo IV da Parto Especial..
.
SECÇAO II
RUGGgss.\o

1'110\'ISOIII,\

Art. 475. PasRn.dos dons annos dn.s ultimn,s notiein.R
do ausente, que niio deixou l'epresentante ou Pl'OQllrllrlor
·ou pnRsndoR quatro, se os tiver deixado, poderií.o os intor:
es.~nrloR requerer fJllC se n.h1·n pz·ovisoriamonte a sun snocrssiio .
.Art. 47fl. Consirleram-se intoressadoR para esse fim :

I. O conjugo niio separado judicialmente.
II. Os herdeiros presumidoR legítimos, ou testamentarios.

III. Os que tiverem sobre os bens do nnsente rlircito
snhortlinndo Íl condieüo de morte. ·
IV. Os crednres ·de obriga~ões vencidas c nito pagas.
Art. 477. A sentcnr,n que determinar n abertura da
AlloccsRüo provisorin s<i produzirít e.f.feito seis mP.zcs rlopoia
de snn pnblicnçüo 11cln imprensa ; mns, logo · qne pnssr
om julgnclo, se proceclcrít ú abertura do testamento, so
existir, c uo inventario c pnrtilhn elos bens, como so o an;
sente. fosse. J:allecido.
.·
. ..
§ 1'. Finito o pm?.o 11. que ~c refere o art. 475, e 110
falta absoluta de interessnrlos ft s\JCcessão pro,~isorin, o
·lVfinisterio Publico ·nos Estudos e na Ca.pitnl ela Uni~o. !le·
verít re~ucrel-a ao respectivo jnizo.
· .
·
§ 2 , Niio comparecendo herdcÍl'o algum ou qualquer
outro interessado, .Jogo qnc houver passado em julgado a
senten~a que determinar a abertura. dn· snccessüo proviM·
·ria, proccder-se-ít judicialmente· ít nrrer.nda!)iio dos benR
do auÀcnte pela f6rmn· estabelecida nos arts. 1.595 a 1.598.
Art. 478. Antes da pnrtilhn, o juir. deve ordenar n
conversiío dos boos moveis, sujeitos a deterioraçiíll .. ou a
extravio em immoveis, ou em titnlos dn. divida pnhbcn ÕB
Unifin on dos Estados.
..

·'··
_.,.)'
.

..
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Art. 474. . .. ele cm•aclor, ~ disposto neste corligo,
nrts, l.ii!lii n. 1,598.

Art. 475. Pnssnuclo-sc dois anuns, ·som que se saiba elo
ausente, ~r. niío rl~ixonreprescutnute, nem prncm·ador, on,
so os doixon, em pnssnmlo qun1TO :mnns, poderão os interessados l'CCJIWrcr rtnc se Ihc abra iH'ovisnrinmcutc n. sneccssií.n.
A l't. 470. Consiclernm-sc, pnrn. este of.l~citn, interossn- ·
dos:

II. . .. , ou os testnmcutnrins,

.Art. 477. . .. Seis mozcs depois de pnlllicndn pela im·
prensa~ . ..

§ l. ° FiJl(ln o jwnzn <ln nrt. 475, e uiio hnvcnclo nbsoln-

tarncnto intr.rcssndos n:t snoccssíro provism•ln, cnmprc ·no
iVIinistorio Pn blieo rer[uerel-n, nos EstaLlOR o na eilpitnl ela
Oniãu, no jnizn competente.
~ 2. • Niío compat•eccJHln hiJt•dcil'n, on intcrcssnrln, ~nnto qnc pnsse em· jnlgnrlo n. sentonçn, qno mmulnt• nlmr n
~neeilssií o provisorin, ..

Mt. 478. Antes dn pa~·tilllll o jni~ o}'<len\ll'ÍI. ·. O\~ dol'i
Estnclos. (Al't. 483).

·

...

. ··'
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· Art A 79, Os herdeiros irumittidos na posse elos bens
do ausente devem garantir a restituição com penhores on
hypotheca ele vnlor,propórcional aos respectivos quinhões.
O que tiver direito· á posse Jll'ovisorin, mas llÍÍO purlet• prestar a garantia exigida neste artigo, serít exclnidn,
mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administrn~iío elo curador ou ele outro herdeiro designado pelo
jniz, e que preste a refe1·ida garantia.
·
Art. 480. Na partilha, os immovéis em sua integridade devem ·se1· confiados aos successores provisorios mais
icloneos.
.Art.. 481.. Salvo o caso ele desapropriação, os immnveis elo ausente· s!Í pocleriío ser alienados ··mediante autorização do juiz, pal'lt evitat• rnina, ou no caso ele convir
sejam convertido~ em títulos da elivicla. publica.
Art. 482. Depois ele empossados elos bens, os sueecssores provisorios ficarão representnnclo activa e passivamente o ausente, correndo contra elles. as acções peilclcntes ou que de futuro se intentarem contra aquelle.
Art. 483. O cleseeucleute, ascendente ou. conjugo· rtne
fôr successor provisorio do ausente fará seus todos os fruetos e rendimentos !los bens que ·a este couberem. Os on7
tros, porém, deverão capitalisar metade desses fructos e
rendimentos, segtmdo o disposto no· art. 478, ele accordo
com o representante do 1\finisterio Pn blico,. c prestar annualmente. conta~ ao jniz competente.
Art. 484. O que ti,•er. sido excluído· da posse pro viso- ·
rin., nos termos rlo nrt. 479, poderá requerer,' 'justificando
falta de meios, que se lhe eiitregue metade elos rendimen:
tos do· quinltiio. que lhe. tocou.
·
·
Art•. 485;. Se ·durante a posse provisorin se provar tÍ
época exacta . elo fallecimento elo ausente, consi!lerar-se·ÍI
. nessa data. aberta s\m ·succcssiío em favcir dos herd.~iros
qne então o (ll'am.
. Art. 486, Se o ausente apparecer ou fôr ·provada n
sua existeneia depois da posse provisorin, eessll!'iío, clcsclo
Jogo, as Ynntagens dos suceessoros immittie~os• ·uella,. qne
ficariio, toclaviu, obrigados a tomar as meclJclas assecuratorias precisas, até irue entreguem os be~ .•n seu clono.
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Art. 470. Os herlleirns immitidos JJ.rL posso dos bens do
rLnscntn darão gnrant;ias dp. rr.stitai~iio dellcs, nwdinute pc· .
nhnr<ls, on. hypothceus, equivalentes nns <Jrlinhües r·r•spccti·
vos.
PnmgJ•apho unico •••.•••••••• c rjuc tll'eslc n r.liLn gnrnnLin, (Ar·L. 181). ·
., .... "'"""'\

~

.) .

Art. 480. Nn purtilhn, os immoveis serão conJ'indos
cm sua integridade nos suceessorcs Jll'nvisnrins mnis i<ln·
llCOS.

Art. 181. Niio sendo por c1esuproprinçiio, os immoveis
rlo ausente só se poderão nlieuar, quando •l flr<.lcne n juir.,
]lfll'll lhes evitar a rniiHÍ, nn f[UIUÍdo <lnnvrnhn. r,nm•m·tcl-ns
cm titnlos cln c1 ivic1n publica.
Art. 482. Empossados nos heus, os suceessm•cs provi·
sol'ios :fir,m·iio reprcscnt:uriln rlct;ivn c passivn.nient.c o nu·
seut;c; de modo que eontrn. clles corrcrií.o as ne~ücs pcuden•
tes e ns que de j'ntmo ítqnellc se moverem.

Art. i,A4. O ext•.Inirln, sr.gullfln o nrL 4811, llai'O~J'apnn
ll!lico, <ln posso 'prnvisMin. podm·(l, Just.iJ'ienndo t'nlln <1<: nwins.
rcql!<ll'CI' lhB se,jn <llli.J•rg-u'e nwLndr elos r·endinH!nlos do quinhão, fJUC lhe f.OI!fil'ÍU,
1\rt. 485. . .. considm•ar-se-ú, nessn. cln.tn., ·ahcrtn a
sncr.essiio em J'nvnr rlos Jwr•deiros, qne o eram :íqnr.Jle
tempo. ·
Art. 480. • Se o nnsente n.ppn.reeer. on se lhe provn1~ n
existcncin, clepois ele estnbelecidn. !I posse provisor ia, cessa·
t•iíA· paro. lng:o ns vn·nt.np:ens r1os sueeesstn•es nelln immitti·
elos, J:ic!mdo, toclnvio, ohrig:ndos n tomar ns medidas asse·
curatol'ias llrecisns, nté ú entrega dos hcus a sen dono.

.
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SECÇãO III
SUCC!!lSSi\0 DIDFINI'l'IVA

Art. 487. Trinta, annos depois de ter· passado cm jnlgado a sente,nça que concede a abertura da succossií.o provisot•ia, poderão os interessados requerer a dofiJlitivn e o
levantamento .das cau-;:ões prestadas.
Art. 488. Ta mbem púde ser requerida a successiío de·
flnitiva, provando-se ql!e o n.mente jÍt completou oitenta
annos de eclnde e que de cinco datam as ultimas noticias
delle.
Art. 489. Regressando o ausente dentro dos dez nn·
nos que seguiram ú abertura da successiío definitiva on
algum ele seus descendentes, ou ascendentes, nquello on
estes haverão só os bens existentes no estado em que so
acharem, os subrogaclos em seu lagar, ou o preoo qne os
herdeiros e demais interessados honvcrem recebido polo.s
nlienndos depois claquelle tempo.
Parngrnpho unico. Se no Ill'nzo ncimn rcfet•irlo ·o nlJsent.r
não houvrt• J'egTcssndo, ou qualquer interessado não l1ri11vnr
promovido n succcss1ío rlcfinil.iva, n plena proprdndn rins bens
:wr•l)cndndos ·Jlassnr:í no Estado onde ern domiciliado o n11sr•ntr,
011 (~ União, se era domicilinrlo nn Dist.rict.o .Fcrlernl ..

SECÇ.~O

IV

L:FFEITOR PA AUSF.NCrA SOBm: OS PJHF.ITOS DA .ro'.AMU.IA

Art. 490. Se o nuRente deixou filhos menm·eA ·o o outro con;juge tiver já fnllecido ou niio tiver direito no e..xercicio do pntrio poder, proccder-Rc·ÍL, cm rolarão noA men·
clonados· filhos, como .. se fossem orphi'íos.
•
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PA SUCClilSSi\0 Dl1ll!1INl'l'IVA.

Art. 487. TriÍ1tn annos depois dn pnssndn. cm ju!gnclo
1 o~''
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Art. 488. Tnmbcm se pócle requerer. a snecessão clefi·
nitivn, provnnclo-sc qne o nnsente eontn ·oitenta nnuos ele
nnscido, e qne ele cinco .clntnm ns nltimu~ noticias snns,
Art. 4Sn. Regrcssnmlo o nuscnte nos dez mmos se·
gnintes Íl nhct'tlll'o cln snccessiío clef'initivn ....... ,

Pnl'n!\'1'1\J'>iw uniro, Se nos rlrz nnnns rlr.slr nr·l.if(o, o unscnl.n não r•ngwssnr·, e nrnlrum intowcssndo J1i'blllO\'Cl' n sue-

cr.~sao

cIcI"m1'I'.tvn . ......•.. ~.

DOR F.f>'Flil!TOS DA .WSl'lNCIA QUAN'l'O AO!': PfnE!•TOS Dl~
FAl!Il.TA

'

Art.. 4nO. Ro o nnscnte clcixnr filhos mr.nnro!s, c o nutro con,in~tQ honvor fnl!cciclo, ou niío tiver direito no cxer·
cicio do pntrio pocler, pt•ocecler-se-rí com ~RSC!I filhos, comu
se fornm orphiíos elo pne e mãe.
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. JJIVRO II

I

DIREITO DAS COUSAS

'I

TI'l'ULO I.
..

..

".
_

•.

Posse

I
•

CAPITULO I

I

.1-

DA POSSE E. SUA CI•.ASSII'JCA()ÃO

:

.

Art. 491. Considera-se possuidor todo aquelle que tclti
de fncto o exerci cio pleno ou limitado_ de nlgunR dos potlet•cs inherentes ao ·domínio.
- ·
- :.
Art. 492. A posse directa, mas temporal'ia, do usuft'll·
ctunrio, do ercdot• piguorilticio, do locatario ·e de todos
nquelles qne se acham em situaçiío jurídica- que lhes dá
·direitos ou impõe obrigação de possnir cousa allwin. niio
exclue a poRse indirecta da pessoa, em relação ·.ú qÚal o
direito do possnil•lhes 6 garantido. ·
: Art. 493. Nilo G possuidor aquelle que, achando-se em·
rnlnç;iío de dl1p.euc1encia para com outro, conserva n posse
em nome deste c e1n cump1·imento de ordens ou instru(•.c~ões · snnS.
·
.
· ·
• At·t. 4!14:. Se mais de uma pessoa possuir cousa indivisa, ou estiver no gozo do mesmo direito, podet•á cada. inna
oxercer sobre o ob.iccto comniUm actos possessorios, comtnnto que nüo cxclunm os dos outros compossllidores. ·
lu·t. 495. E' justr, a posse que ntío fôr violenta, clandestiiiil ou pt•ecaria.
- .
· ·
.~rt: 496. E' ele hoa fé a poss~, se· o possuidor ignora
o vicio ou obstacnlo- que· lhe impede rt ncquisiçíio cln cousa
ou do direito possuidQ.
Pnrng1•apho llllico. O pussu idm· r:om ,jus lo titulo tem por
si n !H'osumpriío de boa J'é, srtlvo fll'OI'r.. em emltT'IIl'io. ou
. quando n Jri expre~snmo1lltl 111io ndmitte esln prr.snmpcrw.
Art. 497. A posse ele boa fé sií: pe1•i!e este :cm.•itctel'
no caso e desde 'o momento em· que as circmmstnncins façam presumir q11e o possuidor niíQ ignora que possue ill'
devidn!Mllto.
, ;,_
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DO. DIREITO DAS COISAS
Da posse

•

Art. 491. Considcl'a-sc possnirlor todo aquellc, que tem
ele facto o e;wrcicio, pleJ.JO, ou uito, de algnm elos poderes
inhcrcntes a'o cl.\miu ío, on propriedade.
·
Art. 'l!J2. Qttnuclo, pur força de obriga0ii.o, on direito,
em casos c<JII10 o do usofmctuario, do crcc1or pignot•atícío,
elo locata.rio, ~e excrcé teJnporarinmentc apos~c <li recta, niío
annulla esta ás pc~soas> de qucn1 cll~s a houveram, a posso
indirecta.

Art. 494. Se vnrins pessoas possuircui coisa. iuclivisa,
ou est;iverem: no go8o llo mesmo cl írcito, poderá cnclu uma ...

Art. 496. . . . se o possuidor ignora o vicio, ou o oosfaculo. ···· ,.
•
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I

•
Art. JUS. Entende-se eoutinuar a ]lOS~~ no mesmo c•L·
l'lLcter em que foi adquirida; salvo pr::.va _cm contrurio.

•

CAPl'l'ULO II
DA ACQUISIÇ.\0 DA POSSE

.Art. 4:99. Adquire-se a. posse :
I. Pela upprchensão da cousa ou peJo exercício elo di·
reito.
II. Pelo facto de ter a cousa ou o direito á sua dis·
posiçiío.
III. Por .qualquer dos moelas de acquisiçiio cm geral ;
- Pat·u~t·upiiO unieo. E' npplinavnl t'l_ aef!uisit;ão tia JlOSsc o
disposlo 110 Livro III, 'l'ilulo l, lia Pul'lc Gct·nl.
·. Art. 500. A posse póde ser adquirida : .
I. Pela proprin pessoa que' a pretende.
II. Por seu representante ou procurador.
m. Por terceiro sem manclnto, dependendo ele ratifi·
cnçiio.
·
IV. Pelo eonstituto possessorio;
_
Art. 501. A posse passa com os 1nesmos carnctcrcs e
qualidades aos herdeiros e legatarios do possuidor.
Art. 502. O successor únivcrsal continua lle direito
a posse do seu antecessor ; e no succcssor singular é 'facul·
tudo tmir .sua posse á · do antecessor, para os effcitos le·
gacs.
. ·
·
·
Art. 503. Não induzem posse os netos ele mera per·
niissiiu uu Lole1•aneia, assim como não autorizam a su11 üc·
quisi~ão os actos violentos, ou clandestinos, senão tlepois
de c11ssar <t viólencia- ou a clandestinidade .
•o\rt. 504. A posse elo immovel faz presumir, até pro·
va contraria, a dos moveis e objectos que ncllc estivcrclll.
CAPITULO III
DOS EFFEITOS DÁ POSSE

At•t. 505. O pnssniclor tem tlircito de ser ·mnnticlo na
sua posse, se fôr turbncla, c uella reintcgrallu em cuso de

csbnlho.
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ter

Art. 408. Salvo Jll'uvu cm euutrurio, cutcuclc-sc
ll!Csmo cUl'Uctcr; com llUC foi uuqniridu,

l!Jitll·

O· lJOS~C O

!1.

J~elo

ructo de se dispor da coisa, ou do direito.

Pat•a&t·upiio u11ico. E' applicuvel ú ac.qttisi•;üo ctu
ucslc codigo, arts .. 83 a 87.

pos~o

o

disJIO~lo

Art. · 501. · .A posse transmitte-so com os mesmos caracteres aos herdeiros e lcgatarios do possuidor•

.Art. 505. O possuidor tem direito a ser manthlo na
posse, cm cuso do turbu~iío, c Nstituiclo, nó ele csbulho.
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Art. 506. Quando mais ele uma pessoa pretender n
·qualidade de posslúdor; deverii ser ·mantida provisoria·
mente a que detiver ·a cousa, se não :f.ôr manifesto que
houve esta de. alguma elas outra~ por moclo vicioso.
Art. 507. O possuidor que tiver justo receio ele ser
molestado na Rnn posse, póele requerer ao juiz que o segu.
re ela violencia im;ninente, co!ll comminação de pena, ·no
·caso de transgressao elo prccClto.
·
.Art. 508. O possuiclor tnrbuclo on ·csbulhnclo póelc ele·
fender-se ou clesfor~ar-se, comtnnto que o fa~a logo.
· Pat'u~;rnpllo uniéo. o~ nuLos dll dP.!'csn ou ti•J desrorco não
. podem it· al•'m do .indi~pen~aY•JI :i JllllllUf.IHJOÜO ou re~LiLuir;ão
!la

JJOs~e.

·

Art. M9. O possuidor manutenido ou reintegritelo na
posse tem cl.ireito a ser· indenmisnclo elos prejuízos soffri·
elos, devendo a reintegração ser feita á custa do autor elo
csbulho, no mesmo lagar· ila violencia. _
Art. 510. O possuidor póde dirigir a acção ele csbulho
ou ele imlemnisaçiio contra o terceiro qne recebeu a cousa
esbulhacla, sabendo que ·c. era.
Art. 511. Não . obstà ÍL mannten(;ÍlO ou reintegração
na posse, a allegação elc·clomiuió on ele outro· direito sobre
a cousa. Não se ·deve, entretanto, ·jnlgM a. posse em favor
claquelle a quem evidentemente não pertencer o domínio.
Art. 512. Qunuclo o possuiclor tiver sido esbnlhaclo,
serí1 reintegrado na posse, desde· que· o· requeira, sem
ser. ouvido:o autor do esbulho_ antes_lla.reint~graçüo ..........
Art. 513. Na posse ele menos de aiuici c dia, nenhum
possuidor serÍL mnrmtemiclo ou reintegrado judicialmente,
senão contra os que JJÜo tiverem melhor posse.
Paragl'apho unico. l~ntrmde-so niolhor a possiJ quu se
fuudm· om ,iusLo LiLulo; na 1'n!La de titulo, uu sendo o~ LiLulos
. cguaos a mais nnLign; se dn mesma data, . fll'CfeJ•o ri posse
acLual, c. se foJ•cm todas cluviclosas, s.erú a cousa }los la JJtn scqucsLro, cmqunnLo se JJi\o allUrm• t\ quem deva pN•lcneet•.
Art. 514; Se a posse fôr ele mais ele anuo c dia, o pos·
suidor serít mtmtido smnumriamente, tÍtií sol' convencido
·. -( · , .·
pelos ·meios ordinarios. ·
Art. 515. O disposto uos ·m~tigos anteced~ntes uiio se
applica ús se1·viclões continuas não npparcntes, nem íts eles.
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Art. 506. Quando varias pessoas se clisserem possui·
dorns, manter·SO·ÍL provisorian1ente a que cletiver a coisa,
não sonclo manifesto que a obteve de alguma das outras
por modo vicioso.
Art. 507. O possuidor, que tenha justo receio de ser
molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure
da violeneia immincntc, eomminnndo pena a quem lhe trans·
.
gredir ó preceito.
Art. 508. O possuidor turbado, ou csbulhado, poderá
·manter-se ou restituir-se por sua pro~ria força, contanto
qnc o faça logl);

.

Art. 509. O possuidot• mnnutenido, ou reintegrado,
na posse, tem direito íi indemniza~íío dos prejuizos soffri·
· elo~, operando-se a reintegração á custa do csbulhaclor, no
mesmo Jogar elo esbulho.
.
Art.' 510. O possuidor pócle intentar a aogiio elo ilsbulho, ou a ele indemnização, contra o terceiro, que recebeu
a cois11 csbulhacla, sabendo que o era.

Ao art. 5H:
Supprima-se a segunda parte do periodo.

Paragrapho unioo;· '.'. :; se da m·esma data, a posse actual.
M·as, so todas forem duvidosas, será· sequestmda a cousa, em
quanto se não apurar a quem toque.
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coutinuas, salvo quando os respectivos titulas p1•ovierem
elo possuidor do predio serviente ou daquelles de quem
este o houve. .
·
Art. 516. O possuidor de boa fé tem direito aos fructos percebidos, emquanto dura1• a boa fé.
Art. 517. Os fructos pendentes ao tempo em que cessar a boa. fé devem ser restituídos, depois de deduzidas
as despezas da producção e custeio. Devem ser tambcm
rcsti1;uidos os fruc::tos colhidos com antecipação .
.Art. 518. Os fructos naturaes c industriaes reputam-se
colhidos e percebidos, logo que são separados. Os civis
reputam-se percebidos dia por dia.
Art. 519. O. possuidor de má fé responde por todos
os fructos colhidos e percebidos e pelos que, por culpa. sua,
deixou de perce be1•, desde. o momento em que se constituiu
de má fé ; tem direito·, porém, ás despezas da producçiLo
c custeio.
.
Art. 520. O possuidor de boa fé não responde pel~ts
deteriorações ou perdas da cousa, uma vez que lhes não
tenha· dado causa.
Art. 521. O possuidor de mÍI fé responde pelaH dete•
riomções ou percla. da cousa, ainda accidentaes, excepto so
pro,mr que .se teriam. dado do mesmo modo estando a cou·
sa .ua posse do rcivindicante .
.Art. 522. O possuidor de 'boa fé tem direito a sé inclcmnisado d'as hemfeitorias necessarias e uteis, e quanto
ás voluptuarias, se lhe não fôr pago o valor, tem o direito
de levantal-as, · quando o Fuclel' · fazer sem dctrilnento ·<ln
cc.usa ..!:'elo valor .das bemfeitorias necessarias c uteis, po·
dará exercer o direito de retenção.
A1·t. 523 .. Ao possuidor ele mít fé devem ser .inclomni·
'saclas sómente 11s hmÚfeitorias necessarias, 'mas niio go~a
dn 'i!i1·eito ele retenção pelo valor destas, nem do tlc ltJvan·
t11r as voluptuarias.
_<\rt. 524. As bemfeitorins compensam-se com as dete·
rioT'IWÕes o só diLO lo!!ur h indcmnis1wito, ·se 11inda uxisti·
rem no momento da. evicção.
·
ParUb'l'llPhO urtico. O reivindicm~le é obrigado a indemnizar as bemfeitorias tem o direito de optar outro o vulOl'
actual. deli as e o seu custo.
Jl
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Art. Glfi. O po~suidor de bon fé tom diruito, umquanto
.

•

ella Llurar, uos f!·uctos percebidos.

I

Art. Gl9.
e percellluos, bem como pelos que, por
c ul )J a sua, ...... .

. Art. 520. O ·possuidor de bqa fé ..não responde pela
percln ou cleteriora~ão clu. coisa, a que não cler caustt.
Art. 521. O possuidor de mít fó responde pela perda,
ou dcteriorn0ão, cln coisa, ainda que ncciclentaes, salvo se
pruvttr que do mesmo modo se teriam clu.do, estando ella na
posse elo reivindicante.
Art. 522. O possuidor de boa .fé tein direito á indo. nmiza0ii.o das bemfeitm•ias necessnrins e uteis, bem como,
quanto ás voluptuarias, se lhe não forem pagas, ao ele levantai-as, quando o puder sem detrimento da coisa .. Pelo. ~ ..
Art. G23. ·Ao possuidor ile mít :Cé serão resarcidas sómeu te tts lJCmJ'eitorins ·necessarias; mas níío lhe ·assiste o
cliL'IJito do rctenr;ií.o peta· importaucia destas, uem o do lcvautm· us volnptnnrins.
Art. 524. As bemfeitorias corupensam~sc com os danmos, O SÓ obrigam !LO rcsu.:rcimento, se 1.10 tempo da eviÇC~O ainda existirem.
Pa:mgrapho unioo. . .. de optar entre o seu valor ucLunl
e o seu custo.

•.
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CAPITULO IV

•

DA PlllRDA DA POSSE

Art. 525. A posse das cousas perde·se :
I. Pelo abandono.
II. Pela. tradição.
· ·
m. Pela destruição ou perda da cousa ou por ter sido
posta f6ra do commercio.
IV. Pela posse de outrem, ainda contra a vontade do
· possuidor, se este não foi manntenido ou reintegrado cm
tempo competente.
V.· Pelo constitnto possessorio.
l'aragrapho unico. A posse dos dh·citos perde-se desde
que se torno impassivo! o seu exot•eicio, ou pelo nüo uso dellcs
durante luuto tempo quimto nccessa!'io para a Jli'Cscl'ipcão.
Art.. 526. Aquelle que tiver perdido cousa move! ou
titulo ao portador, ou aquel!e a quem forem furtados,pódo
re!tavel-os da. pessoa que os detiver, salvo ·a esta o direito
regressivo contra quem lh.'os transferiu. · · · ·
Parag!'apho unioo. Sondo o objecto comprado oin leilão
publico, feira ou mercado, o dono que pretcndar a restituição
ú ob!'igado a pagar ao possuidor o prcco por ·QUO o comprou.
Art. 527, Só se considera perdida a posse para o ausente, quando, tendo noticia da occupagiio, se nbstem de
retomar a cousa, 011, tentando recupe1•al-a, é violentamente repellido.

CAPITULO V.
DA PROTECCXO PQSSESSORIA

Art. 528. Ás acções para a·. manutenção ou reintegração da posse serão summarias; quando intentadas dentro
.ele anuo c dia da tm•baçiio ou esbnlhó ; passado esse pra•
zo, só1•iio orilinnrias, sem comtudo perderem o caracte~
possessorio.
..
·' · '
Purngrnpho unico; O pmzo do unno o dia não oot·ro omqunnl.n o po~~nidot· de.J'cnde a posse, restnbolccondo ·a ·situn~fio
do J'noto untcl'ior ú turbaciío ou ao esbulio.
'

..

.
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Art. 52 5.

P~rde-se

a posse das cousas :

III. Pela perdn ou destruição. de!lns, ou por serem
postas• fóra de connnercio.

Parag!'llpho unico. Perde-se a posse dos direitos, em se
tornando impossível exercei-os, ou nüo se exel'ccnclo por
tempo, que haste pnm prescreverem.
·
Art. 526. .AqueUe, qne tiver perc1iclo coisa movel, ou
titulo ao portador, ou a quem houverem sido ínrtn!los ....

..

:Art. 528. As acções de mauuteuçiío, e ns de esbull!o .~.
e, passado esse prazo, ordinnrins; · niío pcrclendo, r.omtnd•J;
o caracter possessorio.
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TITULO II
PltOPRIEDADE

CAPITULO I
DA PROPRIJilDADE lllM GERAL

Art. 529, A lei assegura ao proprietario o dh·eito de
usar, gozar e dispôr de seus bens e de rehavel-os do poder ele quem quer que injustn.mente os possua.
•
Parngrapho unioo. A propriedade lil.terarin, scicnt.ifirm o
m•tistica ser(t regulada conforme as clispo'sicões do capit.ulu VI
dest.e titulo.
·
Art. 530. E' plena. a propriedade, quando todos os
dire~tos elementares que a formam se aohnm reunidos 1111
pessoa elo proprietario ; é limitallu, qu~ndo estír. gr·ava.da
ele 1dgum onus ·!'eal, ou é resoluvel.
Art. 531. O dominio presume-se exclusivo e illimitado,
até prova em eontra.río, ·

Art. 532. Os frnctos o os outros proiluctos pertencem,
n.inda c1epois ele sépnrn.clos, ao proprietario, sn.lvo quan elo
pnr nlgnmn l'R7.ÍÍO ele dh·eito <levam pertencnr n outt·~m.
J\rt. 533, Ú proprietario OU O ÍU<]llilino de nm '[Weclio,
r.m qne nJgncm tem direito ele fa,7.eJ• oln·ns, p6de, 110 enso
ele dnmno imminAnte, r.xigh· elo antm• dessas ohras 1\R ne- .
cessal'iM gamntias c;orrl:m o pre,juizo eventual,

I

CAPITT.)'LO .II
DA PROPRTlllDADlll JMMOVIDL

-··

;:;:..:;~

. SECÇÃO J

_,-;·

,, ..-.,.·:

...~...

ACQUTSTI)i\0 DA PllOl''RllillJADT!l TMMOVP.t;'•.•...:.•

Art.. ii::\4. AdrJnil·e-se n proprieclnclc immovcl :
T. Pela inscJ•ipoiio elo titnlo ele 1:mnsf.erenr.ia no rc;gistro J'Il'fldial cln Ritnagii.,n do immovel.
··.:·'
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Da. propriedade

Art. 529. A lei assegurtL uo proprietario o direito de
usar e gosar os seus bens, dispôt· delles, e reha.vel-os de quem
iu;jnstmnente os possua.
Pat•agro.pho unico. A propriedade Jiit,oraría, sciont.ifica e
artis~ioa rcgular-se-1í pelo disposto nest.e codigo, art.s. 654 a
678 .
.A.rt. 530. E' plena a propriedade, quundo todos os
seus direitos elementares se acham reunidos no do proprietario; limitada, qua.ndo tem onus real, ou é resoluvel .
./u.·t;, novo. A propriedade do sobre e do snb solo nbrange
a do qne lhe ostú supet·iol' e inferior em toda nJ.turfl.. e em
todn. n. proJ'undiclacle, uteis ao seu exercieio, n1ío podendo todavia o propricf;a.r.io impedir trnha.Jhos que sejam emprchcndidns 11 umn altnrn. ou profundidade tnes quo não te11ha ellc
interesse algum a obstar .
.A.rt. 532. Os fructos e mrus productos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietario, salvo
se, Jlot' motivo juric1ir.n, especial, houverem de caber a ou-

ta·cm.
Art. 533. . ......... , , exigir do autor dellas as preei·
sns segur:mças ~IJntra o prejuízo eventual.

DA MQUISIQ.i\0 DA PROPRIOOA.D!il IMMOV'liiL

Ao nrt. 534 - O n. I fica assim redig1clo :
I. Peln trnnsct•ipçíi.o elo tit.•1lo elo tran~ferencin no re·
gistro do .innnovel.

...
•
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II. Pela accessão.
III. Pelo usucapião.
IV. Pelo direito heroclitario.
SECÇÃO II
.'\CQUISI().:\0 PELA INSCRJP(l.:\0 DO TI'I'tJLO

. :Art. 535. Estiíosujeitos á inscripçiío, no registro pre·
dia!,· os titu! os translativos da :propriedade immovel, por
·acto entre vivos.
·
Art. 536. Siío tnmbem sujeitas á inscripçiío :
I. As sentenças proferidas nas acções clivisoria,· das
quaes resulte cessaçíío do esta<lo ele communl!iío.
·
II. As sentenças. que, nos inventaries a partilhas, adjudicam bens de raiz para. pagamento das .dividas da herança.
III. A arrematação. em hasta publica e as adjudicações.
Art. 537..Os· actos su,ieitos ú inscripgiío· niío operam
tra.usmissiío do domínio,· senão da. data em que forem inscripio~.
.
.
. .•.
>

em

. :Art. 538 . .A inscifipção dc;-e se1• uiÍLuda do dia
que
o titulo fôr apresentado ao oflicial do registro e este o
·
prenotar em seu protocollo. .
:Art. 539. Sobrevindo fallencia àu insolvencia do alie· ·.
nante entre a prenotaçiío do titulo e n. sua inscripçiío, por
demora do official ou duvida· julgac1a improçedente, deve,
não obstante,· fazer-se a !nseripção, que re~rjl~r~he, neste
caso, ít dntn da prenotaçao. .
· .. · · ··
· Se, porém, no tempo dn inscripçíío, ni~d~· niio estiver
pngo o preGO elo immovel, o adquirente, notificaclo da fnllencia ou insolvcncia do alienante, deve depositai-o em
juizo.

•

''·'
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DA ACQUISIOÃO PELA TR&"''SCIUPQÃO DO TITULO

.Art. 535. Estão sujeitos á transcripção, no registro
predial..,,,.,
Aos arts. 535 c 536 c seguintes :
.
Onde se lê "iuscrip~iio", lcin-sc: "transcrip~iio".
_<\rt. 536. Serão tambem trn.nscriptos:
·I. ·os julgados, pelps quaes, nas acções divisarias, se
pnzet• tet·mo ÍL indivisíí.o. ·
II. As sentenças, que, nos inventarias e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento das ..............•

III. A arrematação e as adjudicações em hasta publica.
Art. 537. · Os actos sujeitos á transcripção · (arts. 535 e
536) níio transferem ·o dominio; seníio ela dn.tn. em que se
· transcrevérem'. (Art.' 857). ·
Art. 538. A trànscripção 'uatar-se-á do dia, em que se
apresentar. o titulo ao ófficial elo registro, e este o preuotar
no. protocollo.
·
. Art. 530. , .. entre· a prenotaçíio elo titulo e a ·sua
transcripçíio por atrazo elo· official de justiça, ou duvida
,iulgada improcedente, far-se-á, niío obstante,. a trnuscripçíio
exigida, que retroagoe, 'nesse caso, á datt~ da pronotaçiío.

Se, porém, nri tt~rÍ1po dn tra.nscripoüo nindn nüo estivHI'
pngo o immovel, o adquirente, notificado ela fnllencin on in·
solvenciO:
elo nliennJJtc,
depositará .em juizo o p1•eço..
.
. .
.
'

,·-"..

·-i
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SECÇÃO

m

ACQtn:SIQAO POR ACCJDSSJ\0

.Axt. 540. A accessão p6de dar-se :
I. Pela formação de ilhas ou ilhotas.
II. Por alluvião.
III. Por avulsão.
IV. Por 11.bandono de alveo .
.V. Por construcçiío de obras ou plan1;aQiícs.
ILHAS ID ILHOTAS

Art. 541. As ilhas e ilhotas formadas no leito de nm
rio partienlnr pertencen1 aos propl'ietarios ribeirinhos
fronteiros, observada-R as regras seguintes :
J. .As que se .formarem no. meio do rio, consideram-se
accrescimos sohrcvinclos aos terrenos riheil•inhos fronteiJ'OS de mnbas as margens, na proporção de sua.q
testndns, nté n linha que dividir o alveo em cluas pm.·tes
egunes.

·

II. As que se formaJ~em entre essa linha e uma clns
margens consiclet•nm-se 1\acrescimtls nos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado.
. III. As · q·.le so formarem pelo desdobramento ·ele um
novo brago elo rio, continuam a· pertencer aos proprietnrios dos terrenos Íl custa dos qunea se constituíram.. .. .
Art. 542, As ilhas c ill!üta;. J'ori:nadàs nos mares territoriaes elo Brasil pertencem ú União ; as formacln-R nos
· rios e lagos puhlicos pertencem {I União on no Estado,
conforme pertencer a este ou áquella n domínio dos rios
e lagos.

.•...

ALLUVllO

'

.Axt. 543. Os accrescimos que se formam por depositos
ou aterros naturaes ou pelo afastamento c1ns nguaS' dos
1•ios, pertencem aos proprictarios elos tenenos mm•ginaes,
ni11cla q110 o~ rios ~ejam pn blicoR.
·
·
Art, fi44. Os dOJIOS ilo torronos qne oonfinnm com

ngt1ns dormentes, como lagos e tanques, nem adqu!rem;
o.
. .
.
._.~.r"'

···"••:.. . '

....,..;;:c::;au:,J,::UC.NJbi )51. i

.

--

..~.

SESSÃO 11)\!

!8

DE S&'l'ruiUiRO D~

....i9i2

3lli

Emendas offereoidas pela Commissão especial do Senado

DA ACQUISIÇÀO POU ACCSI:IÁO
DAS ILHAS

...

Al't. li•ll. As ilhas

sítuad;~s

'

nos 1dos uií.o tuwegu.veis

Snpprimn-ae o nrt .. 542.
'·

Art. 543. ÚR n.ccrescimos formados por depositas e
aterros nutnl'nes, on pelo· deavio elas agnus rlos l'ios, ainda
qne nstos sojnm nnvogn.veis, pertencem nos donos elos t~r·
ronn~ mnn;;lnnes.
A1•t. fí44. o~ dtmos ele te1•reuos qne confinem com
as ugnM dormeutos, como ns de lagos e tanques, ni\o ai! qui-

:

''·

•.·
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só lo descoberto por qualquer diminuição das aguas, nem
perdem o que ellas com seu crescimeHto invadirem.
Art. 545. Qual;ldo o terreno de alluviiío se formar em
frente a predios pertencentes à proprietarios differentes,
fat·-se.á a divisiío entre elles em proporção ú da que cada
un1 elos predios apresentava. sobre a antiga ma1·gem, salvo
as disposições 1·elativas ú navegação.
AVULSÃO

Art. li411. Quando uma. JlOl'çiío de terra se destacar de
um predio por força natural violenta, e se juntar a. outro,
o dono do primeiro poderá reclamai-a ao do segundo, ao
qual é pcl'lllittido optar ou pelo consentimento na remoção
da part.r. :tccrescic1a, ou pelu. indemnisação· no reclamante,
Art. 547. Se dentro de um anuo núo fôr apresentada
rcdamnr,iío, considerar-se•á a porçiío de terra definitiYamente. incorporada no predio em que ·se acha., perdendo· o
seu antigo clono o c1ireito de reivinclical-n e de exigir qualquer indenmisaçiío,
Art. 548. Quando a avulsão fôr de cousa não susceptivcl de adhcrcncia natural, terá applicnçüo o disposto com
referencia a cousas perdidas.
ALVEO ABANDO:s'ADO

:Art. 549. O alveo abandonado elo rio publico ou particular pertence nos proprietarios, .ribeirinhos. :.das ... duas
margens, sem que tenham direito a indemnisaçüo alguma
os donos dos terrenos por onde llR agnas nbrirem novo
curso, Entende-se que os prodios mnrginncs so aR tendem
até ao meio do alveo.

..

·;:

CONSTRUCÇÕES E PLANTAÇÕES

Art. 550. ·Qualquer construcçiío 011. plantação existente cm ttm tert•cuo presume-se feita pelo proprietario e â
sua custa, nM que o coutra.rio se pr·ove. . : ·.
. ·
. , Art. 551. Aquelle .qne .semeia, planta ou edifica em terreno proprio, com sementes, plantas ou materiues ~lheior,

.·'..•..
~;

Qi,o.;.;.<WíJ•·.&.AAIAid*

I
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·rem o solo descoberto pela retracção dellas, nem perdem o
· que ellns invadirem.
Art. 545. Quanclo o terreno alluvial se formnr. em
fronte a predios de proprietat·ios clifferentes, diviclir-se-ú
entre elles, na proporção ela testada de cada um sobro· a
antiga margem; respeitadas as disposições concernentes á
uavegação.
·
:;

•

'

'

DA

A.vm:.sxo

Art. 546. Quanclo, por for~a natural violenta, uma.
ele terra se clestacar de um preclio, e se juntar a ou.
tro, poderá ·a clono do primeiro reclamal-a elo segundo; ca·
bcndo 1t este a opÇão entre acqniescer a que se remova ·a
parte nccrescida, ou indemnizar uo reclamante. (Arts. 182,
§ 6. 0 , n. XII).
.
.
Art. 547. Se uinguem recla)llar clentro em um all!JO,
considerar-se-í~ defiuitimmente hworporada essa porção de
tcrrn ao prcclio, onde se acha, perdendo o antigo dono o
direito a reivinclical-a, ou se1· indenmizaclo. (Art: 182, § G. •.
11. XII) .
.Art. 548. . ....•. aclherencia natural, applienr·SC·IÍ o
disposto quanto íts coisas perdidas.
por~iio

DO ALVEO ABANDONADO

iDAS CONSTRUCOOES E PLA.NTAOOES

Art. ·550. 'l'odn constrncgiio, . ou plantação, ·existente
nunl tcrrono, so ]Wosumo feita .. o'o o' ••
o •• o ••
o ••••• ·,
I

•• I

I.·,

Art. 551. ... ; mas fica obrigado n pngm·-Ilies o valor,
nlélll de respoudcr !POl' pet·clns e damnos, se obrou ele má 'fé.
-

_..:

,·'

·.•'
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mlquirc a propl'iedade destes, mas está obrigado a pagar
..
o seu valor, u.lém de responder por· perdas e damnos, se
procedeu de míL fé.
·
·
.
.A.rt. 552. Aquelle que semeia, planta ou edificn. em .:·: ·
terreno alheio perde, em p!·oveito do proprietario, as se-.:
mentes, plantas e construcções, mas tem direito ÍL indc- :.;·
mnisa(IÍÍO. Se proéedeu de má fé, pot1e1·á ser aonstrangido ·
a repõr as cousns no estado nnterior e a. pagar os prejui·
zos.
•
· Art. 553. Havendo mít :fé, de ambas as partes, udqui·
. rirá o proprietario as sementes, plantas e construcgões,
devendo, porém, .indemnisar o valor ilns hernfeitorias.
Presume-se mÍI. fé no proprietario, quando o trabalho
da plantação ou construcção se :fez em sua preseu~:a e
sem impugnação . sua.
.A.rt. 554. O disposto no artigo antecedente applica-se
tam bem ao é!I80 em tl ue as sementes, plantas ou materilws
não pertencerem a quem de boa :fé os empregou em s6lo
alheio.
Pnragrupho uniuo. O propz·ietal'io das sementes, rrlnntas
ou mnLet·iMs poderá cobrar do propriotnrio do sólo · a in~
domnizacão devida, quando não pude~ lmvol~a do planlaclor
ou constructor.
SECÇÃO IV

·usuc.A.Puo
.A.rt. 555. Aquelle que, durante trmta annos, sem
interrupçito e sem opposição, possuir. como seu\ um immovel, adquirirá a propriedade delle, inrlApi:lnd~ntt de titulo
e boa fé, que se presumem ; podenc1o requerer ao ..iuir. que
assim o declare por sen.tengn, a. qual lhe scrvirit ele titulo
num n inscripcão no registro predial.
Art. 556. Aquelle que, nas mesmas concligões, p1:1Rsnir
como seu mn immovel com justo titulo c boa fé, aclr{llÍl'i·
rÍL IL propriednde clelle decorridos clez annos,. entrQJ prosen·
tes, e vinte, entre misentes.
: :Pnragrapho unico. · Reputum~so presentes os-· rnomdoros
'do mesmo munioipio, e ausenteis os que .habilam municípios
.diilferentea.
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Ao urt. 552 - Substitua-se o .final do artigo, clepois
ela pnlnvm '' iudemui~aaiio", pelo seguinte :
'' Niio 11 terít, porém, se procecleu de má fé, caso cm que
poderí1 ser constrangido 11 repôr as cousas no estado an·
tcrior c a pagar os prejuízos.»
Art. 553. Se de ambas as partes houve má fé, adqui·
1•.iriL o proprictario as sementes, plantas e constrtlcções, com
encargo, porém, de resarcir o valor das bemfeitorias.
l'aragraplto unico. Presume-8o má 1'6 no pt•opt·ieLal'io,
quando o trabalho de consiruccão ou lavoura so J'ez ...
Art. 554. ·... tambem ao caso de »ão pertencerem as
sementes, plantu.s, ou materiaes a· q')lem de boa fé os em·
pregou cm sólo alheio.

DA USOCAI'IÁO

Art. G55. A11Uelle que, por tri.ntn. annoR, sem interrn·
.pçiio, nem oppn~i~ií.n, po~suir como seu Ulü immovel, nc1quÍ·
t·ir-lhe-n. o clominio, independentemente de titulo e boa fé,
que, em tal cuso, se presumem; .••

._.,,
.-.~.

~~~
""i-"·

. ·!.

,.-

~.

'

Art. 556. Adquire tambem o domínio elo immovel
ltc[nellc, que, por der. ll!lnos entre .presen~es, ou vinte entre
mtsentes, o possn i r como seu, contmua c mcontestll!Clamente,
com justo titulo e boa :fé.
Pnrasmpho ti nico; . '. o uuscntos os flUO hnbitnm mum.oipios diversos,
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.:NNAI~S

320

. ..

' •'

~

'

',. :

>Jv• •

'· '•''

DO SICNAIJO

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. 1, de 19Ó2

.
.Art. 557. O possuidor póde para o fim de ·contar: o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, nccrcsccntar á
sua posse a do ·seu antecessor, comtanto quo ambas. sejam ·:C
continuas e pacificas. ·
.· •;
.Art. 558 . .As causas que impedem, suspendem ou in· ~·
tcrrompcm 11 preijcripçiio, upplicam-se ao usucapiiio e do
mesmo modo ao possuidor o que se acha c&tàbelccido cm
relação ao devedor.
·

SECÇãO Vi
DIREITOS DE VISINHANCA

Uso 11ocivo da propriedade ·
A1·t. 559 .·O proprietnrio ou inquilino de uin predio
tc1n o direito de impedir que o ni'áo uso -·da propriedade
visinha possa prejudicar a segurança., o socego e a snude
elos que o habitam.
·
. · . Art. 560. O proprietario tem direito de exigir do dono
do prcdio visinho a respectiva demolição ou reparação:
quando este ameae~ ruinu., bem como que preste caução
·
pelo damno imminente.

Arvores limitrophés
Art. 561. .A arvore cujo .tronllo se acha sobre a linha
divisaria de dous predios presume-se pertencer em com·
mum nos donos destes.
.
· · Art. 562. Os fructos que cáem de uma a,rvore ·planta·
da no terr~no visinho pertencem ao . dono · do sólo .ondB .
clihiraii1; se este fô1• de propl'iednde particular.
·
Art. 563. As raizes e os ramos de . arvore que se estendem· para. o predio visinho podem ser cortados pelo habitantu. do predio _prejudicado.
·
'PASSAGEM FORÇADA:
I

Art. 564:. · O dono do· predio rustico o~t urbano, qne se .
achar encravado em outro, sem sabida pa.ra· via publica,
fonte· ou porto, tem direito de reclamar do visinho que lhe
. ·- .
. ...
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Art. · 558. As cn.usas que obstam, suspendem, ou interrompem !L IJl'CSC:l'ÍpÇÍ:ÍO, tambClll se applicam ao usoeajJÍÍLO
(nrt. 624, § unieo), assim como 1\0 possuidor so estende o
disposto quanto ao devedor. _
DOS· DIR,EJIIOS

DEl·VISINIIAN'Ç,~

Do uso noeiro dn propriedade

·.

Art. 5GO. · O propríetario tem direito a exigir do dono
do preclio vizinho a demolição ou reparação necessaria,
.quanclo ..............................................•
· J)AS Ai!WORES LIMITROPRES

Art. 561. A arvore, erijo tronco estiver na linha divi.
soria, presume-se pertencer em eommum aos donos dos pre·
dios confinantes. ·
··
· · ·· · . ·
A1•t; 562. Os fructos cahidos de arvore do tet•reno vi. -zinho pertcncen1 ............ ._. ........... ,.,, .•.,, .. ~ .....
:Àrt. 563. · As raizes c ramos de m·vores que ultrapassarem 1\ extrema do preclio, poderão ser cortados, até niJ
plano perpendicular divisorio, pelo proprietario elo tet·reno
invac1ic1o.
~A PASSAG~M ~OEOADA

:Art. 564. . .. tem direito a reclamar do vizinlio que
lhe deixe pnssagem, :fixando-se a· esta judicialmente o l'U·
mo, quando preciso.
Vol, V
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U.ê passagem, cuja direcçilo e extensilo sel:iio fuw.das judicia!IJlentc, qtmndo preciso.
,
.Art. 565. Os donos dos predios por onde se estabelece::>
a passagem pam o predio encravado têm direito de exigir·
justa indemnisaç;ão.
.
Art. 566. O propriotario que, .por culpa sua, perdc1
o direito de trausito pelos predios contigues, poderá pe-.
clir nova communicaçüo com a via publica, pagando o dobro do valor da primeira iudemuisação.
.Art. 567. Não constituem servidão as passagens o
a.travessadouros pp,rtic~[\res, pqr propriedades tambem
particulares, que se não dirigem a fontes, pontes ou a logares publicas, que este,jam p1•ivados de outra serventia.

.

.

.

'AGUAS

Art. 568. O dono do p1'edio inferior é obrigado n receber as aguas que correm naturalmente do superior. Se
o dono deste fizer obras de arte, para facilitar o escoamento, devorá proceder de modo que ao do outro não cause
damno maior que o natural e anterior ás mesmas obras.
Art. 569. Quando as uguas, artificialmente trazidllS
para o· predio superior, correrem clelle para. o inferior, o
dono deste poclerú reclamar, on que sejam desviadas .ou
que se lhe pague inclelllllisação proporcional ao prejuizo
que com isso soffrer.
·
Art. 570. O prop1-ietario ele uma fonte níío ca plnLla ·
rião póde impedir o curso natural das aguas pelos prc(lios ·
infe~io.res, depois d;, ~aLi~ftlitus as necessidades de seu
consumo.
.
· 'Art. 571. As aguas pluviaes que correm por logu.res
publicos, assim como ns elos rios pnblicos, podem ser ntilisaclas, !la· sua passagem, por. qualquer proprietn~io. riha!rinhp, con:form,apclo-sc com o.s regulamentos aclmllllstraLl·
vos.
· Art. 572. E' permitticlo. a qualquet;~!omnlisnr em proveito da agricultura ou da industria, ns,.aguns',a qne tenha
direito, atravez elos predios rusticos nlh~~s, não seodo cha.caras ou si tios murados, quintaos, j11rdins, hortas ort pa·
teos adjacentes a. predios urbanos, precedendo iu<lemni~a
ção do prejuízo que resultar aos ditos predios. · ,
.
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Al't. 5üu . . . oucravudo, l.êrn direito a inuemnizaciio
cabal.

Art. 566.

. .. poderíL exigir nova connnnnicação ....•

Art. 567.
serventia.

. .. , ou lagares publicas, privJL<loB ·de outrtl

DAS AGUAS

Art:. 568. . .. pam facilitar o cscoam~nto, proceclerJi
ele rnoclo qrte não peiore a condição natural e anterior elo
outro. ·
Art. 569. Quam1o as aguas, 'artificialmente levadas ao
ru:edio snperiol', correrem clelle para o inferior, pocleJ•IÍ o
clono deste l'eclamar que se desviem,- ou se lhe indemnize o
prejnizo, que soffrer.
Al't. 570, Ú proprÍetario de. fonte llÚO captnrJR'I SUtÍS· .
.feitas as uecessidades_ de seu consumo, não p6de impedir
o curso natural elas aguas pelos prAr1ios inferiores.

' Art. 57 r. . .. podem

SCJ' utilizadas, por qualquer propríctario dos terrenos por onde passem, observados os regulamentos administrativos.

Art. 572, E' permittido a quem quer qne se,ia, me'dinnte prévin. iJJ(lemnização aos proprietnrios prejnclicaclos,
úll.Hnliznr, em proveito ngl'icola ou industrial, ns 11gnas n
que tet1h11 direito, at••nvez de predios rusticos alheios, não
sendo chacaras on sitios murados, quiutaes, pnteos, hrJl•tns,
ou jardina.

/,.~·

'' '
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l•aragmpiJO unico. Os tlouos dos prodios, nesLu caso, Lüm
tamLem o direito do ser indemniznclos dos prejuízos que de .•
futuro vierem a resultar du infil~t·aciio ou oru]lCiio das uguas,'

ou da dutoriot•acão das. obms feitas para canulizacão destas.
J\l•t. 573. As questões relativas ú servidão ele aguas
c respectiva inclemnização serão resolvidas por accão sum·
maria.
·LO!l'fES EN'rRE

PREDIOS

. Art. 574. O proprietario póde obrigar o· confinante a
procedot• com ·cno ú :domarcaçfw dos rcspecti\'OS predios,
á aviventar rumos apagaclos e a renovar marcos destruidos
on arruinados, ~sendo as respectivas despezas repartidas
proporei onalmente entre os interessaclos.
Art. 575. Os limites, no caso de confusão, serão cleternlinados, em falta de outro meio, de conformiclnde com
a .11osse e, quando essa se não achar provada, dividir-so-á
o terreno contestado em porções eguaes entre os predios,
ou será ad,iudicado a algum delles.
l

.<\rt. 57G. O iutcrvallo, muro, vallo, cerca ou outra
obra que separa dons predios, dí1 direito no u~o commum.
dos prOJ\rietnrios confinantes, c presume-se. PCl'tcncer a
umbus. até pt•ova em contrario.

r

Direito de construir ·
At•t. 577. O proprietario · póclo levantar ·em se1i. terreno as coustrucções que lhe apronvct·, salvo o direito dos
vizinhos c o~ regtllnmen~os udministmtiY()S.
,
Art. 578. O proprietario pó ele embut:gar a. construcçiío
ele pt•e<lio que invada a área elo. seu ou sobi·e este eleito
gotteims;. do l!w.smo modq· daquelle, eui que. se ubt·u. janclla ou leYLmte terraço, sen1 mediul·.,ta distancia ele· metro
e. meio.
·
·
c..-·
·
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Pnrngntpho unico. ,\o proprint.nl'io [l'l'e,iudieado, em ln!
' caso, lambem nssisl.o ·o dit·o]l,o 1fc ínrlemnixauão pelos damnos,
que de· futm·o lho adven:lmm com a infillt·a,;ão ou a it·rup1;ão
das aguns, !Jem Mmo com a deteriomçiio 1.!as obJ'ns dest.inadns.
a onnalizal-ns.
Art:: 573. Serão pleiteadas em nc~ão summarin as
questões relativas ii. serviclito 1lc agnns c ils inc1cmniza!)Õcs
eorrcspon dentes. ·

II

DOS LDII'l'ES EN'r!tE l'REDIOS

Art. 574. Todo proprietario pode obrigar o seu confi·
1mntn n. p1•oeoder com clle · :í clemnreação entre Oii dois pt·u·
clios ....... ou arruinados, repartindo-se proporeionalníento entre os interessados as rçspeetivas clespezas.
AI). art. 575 - Re!lija.se assim :
"Art, 575. No caso ele eonfnsão, os limites, cm falta
ele outro meio, se. determinarão !le conformi<laclc com a
posse; e,. não se nehau!lo ella provn.cla, repnrtir·SC·ÍL entre
os preclios, proporcionalmente, on, não sen!lo possiycl a
divisão commodn, se n!ljndicnl'ÍL a nm clclles o terreno
contestado, mediante indcnmisn<:;iío ao p1•oprictario prejnclicnclo''.
·
Art. 576. Do intervnllo, muro, vallo, cerca, ou qualquer. outra obra divisorin entre dois predios têm direito a
usn.l' cm commmn .os proprietarios confinantes, presumiudü-Su,- aLé Jlrova en1· contrario, pertencer n nmbos.

Do

~ireito.

de construir

Art. 578. . .. ou sobre este deite gottoiras, bem como
n daquelle em que·, a menos tle metro e meio elo seu, · sa
nbra janelln, ou se ·faça eirnclo, tel'l'nço, ou ym•ancln;

..
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. · § J." As disposições destü 11.t'l.igo niio ubrangr.m as.
J'rostas ou set.l.eii.•as pm·n luz, quo nito vão além dr dez
ccntirnel.r•os do ln.r·g·m·r1. ~obro. virtte do co.rnpr•imeJ1to.

§ 2.' "\s a.het·tnrn.s para luz não pl·esel·evem, podendo
o vizinl1o n todo tempo levo.ntn.r suu mtsa. 011 oontra-mnro,
aincla que védc a luz clns ditas aber·tnras.
Art. 579. As clisposigúcs do artigo precedente Hiio siio
npplicaveis n prcdios separados por qualquer ·estrada, cnminho, rua on nntra passagem publica.
Art. 580 .. O proprictario deve edificm· de modo itne
a beira elo seu tellmclo nilo gottcje' solwe o predio vizinho,
ilehmnclo,se ele outro mnclo 11iio o puder cvitar,pelo menos,
·um intervallo de dez centímetros entre os ditos predi~~
e .beira.

Art. 581. O que consentir na n.l1ertura de ,ianella, ou
11a collocnçiio de sacada ou gotJ:eiJ•a sobre o scn tcrt•c11o,
só •podct'ÍI exi~i1· o , l:cchamcnto d11qu<llla, on .r1 rmno~ãu
desta, até annn c dia rlcpois de concluida n obra.
Art. 582. Bm 1wcdin rnsticn, as uovns constrncçõe~
nito pocleriín ser f:oitas. sem licença elo vizinho, a menos de
metro c meio do respectivo limite. Bstu. disjlosiçiio COI!)·
prehendc os nccrcscimns rlns cnnstrncções ,ÍIÍ.' existentes.

'

II
!

i
I

I
!

Art. 58:3. As estrcharins, enrr11es, po.:ilgns, cstt·umei·
rt1s, e, em get•nl, as conRt.rucções f[Ue iilc•lmmoch~m on pre·
judicnm n vizinhança, devem l(lllll'r.lrtr 11 rli~l:IJ.nr!ill que :fõ~
fixadr1 pcln.s po~tnras mnrticiprtes on J•r.gulamentoR sanitarios.
Art. 584. Nns eiclndeR, villns e povoações, cujas casas
siio sn.ieitas n alinhalllento, o clono ele mn terreno vazia
póde edifiertl-o t.mvejn.udo, na 1mrecle divisoria do prcclio
vizinho, se tiver esta capacidade pnra suppurtn.r a nova
'Cmstrucçiio, mediante n pagamento do valor ela metade
t\JJ. parede e clo ehiio correspondente.
· ·
Ar·L 585. O vizinho que primeiro coirstl'llir p6de asse11tar' !lletade da parede divisaria no terreno contigua,
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A clisposigão deste artigo não abrange as j:res-.
l:as, sel;eiJ•as, on oculos para lur., não mn.iores de dez centimetl'O~ ele largura sobre vinte de comprimento.
§ 2. o Os vil os on abertm·ns para luz não prescrevem
contra o vizinl10, qu~, a todo tempo, levantará, querendo, 11
r.n11 r•asn, on contmmuro, ainda qnc lhes vede n claridade.
Art. 579. . .. separados por estrada, caminho, r1m, olt
rp11i.lqnm· nntrn passagem publica.
§ l. 0

I

A rt. f>SO. O prnprict11rio edificará rle maneira que o
hAirn.l rlo sen telhnrlo nfi.o despeje sohro o prerlin vizinho,
rloixamlo, rnti'·c e.~te e o bcirnl, quando por ontro morlo o
nií.o pos~n r,vi1;ar, nm intcrvnllo rle clcr. centímetros, quando.
menos.
Accr~scBnl:c.sc, no :flm do artigo, conforme a redacção
Rny
Barhosa, a.q pn.lavJ·n~: "rll;l modo que as aguas se es,. .,
r.or.m .

Arl:. 581. O proprietnrio, que mmnir em janella, sncarla, terrnço, on gottr.ira sobre o seu predio, s6 até o lapso
rlc anno c dia npó~ a conclusão da obra poderá exigir que
Re cl esi:nçn.
Art. 582. Em prerlio rustico, não se poderão, sem liecn0n elo vir.inho, fn?.CI' novas constrneçõe~, ou nccrescimos
iis existentes, n menos de metro e meio r1o limite commum.
S111pprimn-sc a segunda pm·tc rlo período, de nceol'r1o
r'oln 11. J-rrlner;iio Rn~· Bnrbosa.
Art. 583. . .. n vir.inhnnça, guardarão n. rlistnncia :fixalln liiiS. postnra~ mnnicipnes e regnlnmentos rle hygiene.

Art. 584, Nns cicliules, Yillits e povondos, r.ujn. erlifica<lií.o estiver nrlstricta n. nlinhamento, o r1ono rlo nm terreno
vago prídr. nrli l'irml-n, mnilcirnnrlo 111\ plli'Oilc provisorin rlo prerlio ,,ontlgnn. s11 rlla aügmonl.nr n nova flOnsl.ruccito; mn~ torá
rio rJmholsm· no vi?.inho meio valor ria pn!•odo o do chão cor, J•r.spnJHlnn l.e~.
Arf .. 5R5. O mnifilmnl.e, nun Jll'imniro consl.ruil•, pórlll nssnninl' n pnt'ild•l ilivi~m·lit nl.ó IIHlin MpORsnrn no l.errono con-
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•

sem prejuizo c1e hnver a metlicle ·c1o respectivo vnlor, se
o outro trnvejal-a tambem. Neste caso, o primeirQ fh:nrft
a largura do alicerce, assim como a profundidade, so o
terreno niio fôr de rocha.
Parngrapho unico. So a pare do divisaria pertencer n um
dos vizinhos, e não tiver· capacidade para ser· trav(ljada 1;elo
outro, não poderá este fnzer· alicer['.o ao pó da mesma ~om
prestar caucão áquollc, pelo risop que exponha a oonstrucciio
cm razão da insuffioiencin do alicerce.

Art. 586. O condomino de uma parede di.visorin póde
utilisur-se della at6 ao meio de sua espessura,comtanto que
não ponha em risco a segurança ou separagão dos rluus
'predios e avise ·previamente ao outro conrlomino das modificações que pretende fazer na mesma parede. Não· póde,
porém,. sem consentimento do outro, fazer, n.a parede·
meieira, ·armarias, nem obras semelhantes, cm cDl'respondencia com outras analogas, já existentes no lado opposto.
Art. 587. O dono de um prcclio, amca~ado pela construcçiio de chaminés, fogões ou fornos, no contíguo, aintln ·
que a parede seja commum, pó de embargar a obra e pedir
caução contra qualquer prejuízo.
Art. 588. Não é licito encostar em parede mcieirn
ou pertencente ao vizinho, sem consentimento deste, f:ornalhas, fornos de forja ou de fundição, apparelhos hygienioos, fossos, cano de esgóto, depositas de sal ou de qual·
quer substancias col'!'osivns que produzam infiltraciio nociva.
Paragrapho unico. Não so inclucrn nu prol!ibi~'íio. elos ar~
tigos antecedentes as chaminés ordinnrias, nem os fornQS elo
cozmlla.
·
···
Art. 589. Siio prohibidas construcções que po8sam tor·
nar impuras ou improprias· para o uso orclinario ns aguas
'de poço ou fonte alheia, preexistentes iis ·mesmas construcções.
·
Art. 590, Não é permittido fazer.e:x:cavações que tirem
ao poço ou á :fonte de outrem a. agua necessa~in. E', :t>O·
rém, permiitido fazel-as, se apenas diminuirem o supprimento do poço ou do: fonte do vizinho, e ni\o forem mais·
profundas que as deste, em relação no nh·el do lençol
d'agua.
.,,
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Liguo, som porder pol'
11

••

• All

ÍARO

o viúnho n l.r·avr.jar.

o dir•oil.o a hnvot• meio vnlor dolln,
(APL. 584).

Nosl.o caso .......... ,

Pnragrapho unico.
não podcr{L este fazor-llw alicerce no p<J, som prestar -caução áqucllc, pelo risco a que a
ínsufl'icioncia da nova ohrn c:.:ponha a construcciio nnl.crior·.
·Art. 586. b condomínio ela parede meia pócle uJ;ílizal-a
até ·ao meio dn espessura, ,não pondo em,risco a segurança
ou n. septwaofio dos dois preclios, c nvisrllldo previamente o
outro eonsorte dns ohrns, que alli tencione fazer. Niio póde,
pót•ém, sem consentimeutli uo outro, fazer, na parede meia,
nrmnJ•ins, on obras smnelhantes, cort•esponclendo a outras,
cln mesnHI JHltnrr.m, jÍI. feitas elo larlo oppnstn.
Art. !í87.
síveis.

•

. .. c cxigh· caução contra os prr.juizos pos-

Art. 588. Não é !leito encostar a parcele mcin, ou a
parede do vizinho, sem permissão sua, forlllllhas ... de snl,
on de. quaesquer substancias corro~ivas, ou snscepth•eis de
produzir iúfiltrnções clnnminhas.
Pat•ilgrnpho uniM. Não se í:.1c!ucm na prohihi~üo deste e
do artigo antccedenlc ns chaminés ordinarins, rwm os -rm·noH
do cozinha.
Art. 589. Siio pl'ohibiclas coustrucções, capazes ele polluir, ou inutil.izar pam o uso ÕJ:clinario a ngtla elo poço ou
f:onto nlhein, n ellns ·preexistente.

·.
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----------------------------------Art. 591. 'l'odo aqnelle que violar as disposições dos.
nrts. 585 e seguintes é obrigado a demolir as construcções
feitas, respondenilo por perdas o ilamnos.
Art. 592. •rodo o proprictario é obrigado a cons~ntir
que o vizinho entre n1\ seu predio, e nse delle tempornril\·
mente, qu11ndo fôt• indispensa.vel para a reparação ou limpeza ela casa (lo mesmo vizinho, avisando-o préviamentc.
Se soff:rcr com isso algum
. dnmno, terá direito ú inclemtiÍ·

.

Paragrapho unir.o. As mosmns rlisposioões applicnm-so
nos casos de limpeza ou r·opnraoão dos oxgotos, got.oirns o n.rTHlrolhos hyg·ienicos, assini cJomo dos poços o das /'nnl.os .i:í
existentes.
DIRiillTO DE TAPA!lEJU

Art. .593. O proprietario tem o direito de cercn.r,

· l:npaJ•, murar on valla.r o seu predio, conformando-se
enm ns disposições seguintes:
~ 1..' Niío noderÍI, sem consentimento cscripto do vizinho, plantar cerca viva em distancia inferior á metade
ela nltm·n dolla. e em nenhum caso a menos ôe sessenta'
·
centímetros do limite:
§ 2. • As outras especies ele cêrca de madeira, pcclríi.,
nmme nu nlwmaria, cuja altura não ·exceder dons metros
e meio, poderiín ser postas na propria linha clivisoria· c
servir de n.pnio a latndn.s ·ou l;elheiros. Se excederem ií. l'B·
ferida nltnrn, o vi1.inho poderá exigir que sejam a.fnstndns
rlo limite, em rlii.t;~tncia egual á metade do exeederJte á
mnsmn. n.lt.nra.
§ 3.' Os vallndos clcvcrií.o, sempre que fôr possível,
ser cavnc1os sobre a linha (livisoria dos predios, tiranclo~sc
de cada nm delles a terra necessar.ia e eollocanclo-a do lado
onclc seja menos facil a corrida para clent~p. Quando
nm rios hertíos níio quizct• contribuir pnrn ó?; vnllndo, o
antro poclcrii fn.v.el~o dcnt1·o r]os sm1s limites o lanr,nr a
torrn no lnrlo, de onde fôr nHmos fnoil a,,,corric1a para rlenJro elo mesmo vnllndo.
·
·
I•
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~l'odo

Art. 592.

o proprietario é obrigado a consentir

que entre no seu preclio, e clelle temporariamente 11se, mediaut.e prévio aviso, o vizinho, quando se.in intlispensavel :í.
ropm·u.çiío ou limpem de wa easa. :Mas, se clahi lhe provier

dnniJJu, torú direito a ser indemnizado.
A~cresceute-se, depois ela palnvru "limpeza", estas :
H

11

eoJJsiJ:Jie~fi.o

o

reconstrut~çii.o".

Pal·agrapho unico.

. ........ ,

as~im

como dos

JiO\'OS

o

J'out.es já oxii!Lent.es.

DO DIREI'!'O DE '!'AIPAGlllM:

i

Art.. 503. O. propriot.arin l.em rlireil.o a c)ercar, mura c•,
vallnc· ou t.apat• "" qualquot· worlo o seu predio, conl'ormaudo-:;e llOlll est.as disposições:

§ 1°. Os tapwnes divisorios entre propriedades ru~aes
presumem-se eommuns, sendo obrigados a ~oncorrer, em
partes eguaes, pm;a as llespezas de sua eonstrucção e couservaçilo, os !lJl'oprietnrios dos ímmoveis confinantes .
. § 2°. Por "tapumes" - entenclem~se ns sébes vivas, ns
cercas de arame ou de madeira, os vnllos ou bauquetas, on
ctuaesqut:r outros meios de separação dos terrenos, observadas as dimensões estabelecidas em postut·as numicipaes, de
nccordo com os costumes de cndn locnliclade, comtnuto que
impegnm 11 passagem de n.nimacs de grn.~cle porte, como sc;jam gndo 1•nccum, cnvnllar e mnnr,
§ 3°. A obrignoãn rlc cercn.r n.s propricclndes pnrn clete1·
· i10s limites rlcJlns n.vcs llnmcsticfis e nnimnes qne exigem t.n·
pnmes especines, cnmn sejnm: cabritos, cRrneirns c porcns.
cnrl~er1í pnr Mntn. exclnsivn clns respActivns prnprictnrins nn
rlctentores.
1\c~rescente-sc. rll'pnis cln pA.ln.vrn ''prcrlins". ns segtlintes: "nrl1n.nos c rnrnes",

,,
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§ 4. • Quando fôr preciso decotar a cêrca viva on
reparar o muro elivisorio, o proprietario teríL direito ele
entt·nr no terreno do vizinho, depois ele o ter Jll'tlYenido.
Este direito, porém, uiío obsta ú obrigação dé indemnizar
o mesmo vizinho ele qualqtJel' damno que a obra lhe occasione.
§ 5.' J~s cêrcas margiuaes elas vias publicas serão feitas e conscryaclas pela atlmiuistra0iío, a quem inc]Imbir
ns mesmas vias, ou pelas pessoas ou em•prezas que as explorn.rcm.

SECÇÃO VI
umnDA DA PUOPR!.I!1DA nE IMMOVE:L

Art. 594. AI ém elas causas de extinc~íio elos direi tos,
indicadas 1111 Parte Gcrnl, liv. Tlf, tit. JIT, ptJl'Clc-sc ·a proprieclarle immovel: .
I. Peln nlienação.
II. Pela renuncia.
III. Pelo abandono.
IV. Pelo pet·ecimento elo immovel.
§ 1. • Nos dous primeiros· casos deste artigo n e:ffeeti- ·
vidacle da .pe1•dil. ela propriedade depende da inscl'ipcüo
do titulo de transmissiío ou . do acto ele renuncia no registro prec1iul elo lognr da situa~fLO do immovel.
·
§ 2,' ·. O. immovel .. abandonarlo -s~1·á arrecadado como
.bem vago c passará para o dominio do Estado om que es·
tiver situado, ou ,rln União, se no Districto Fede1•al, decorridos dez annos.
Art. 595. Perde-se tambem a pro,priedade immovel em
consequencia de desapropriação por necessidade ou utili·
ditde publica:
·•
§ 1.' Consideram-se casos de necessidade publica:
I. .A defesa do territorio nacional.
·. ,;r ·
II. A segurança publica..
' :· ·
m. Os soccorros publicas, nos casos de calamiclne1e..
IV. A salubridade publica."'

. ..
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§ '1. 0

••••••• do vizinho, depois de o Jll'cvenir. Este
direito, porém, não exclue 11 obrigagão de indemnizar fiO vizinho todo o damno, que 11 obra lhe occasione.

§ 5. o Serão feitas c conservadas as cercas murginacs

das vias publicas pela administração, a qncm estas hwmn·
bircm, on pelas pcssoul:l, ou cmprczas, c1uc as cxplurarcm.

I

DA PERDA DA PROiPP.J\Jj)DADE IM:lVIOVEJ,

Art. 594; Além das causas de extiricção consideradas
neste cocligo, nrts. 165 a 183, tambem se perde a pl·or.rie·
dade immovcl :
·

§ 1. 0 Nos' dois primeiros casos deste ai•tigo, os c.lfoi· ·
tos da perda ilo dominio seriio.subordinaclos í~ transcrip~ii<>
do titulo transmissivo, 011 do nulo rommeiativo, no regis·
tro de immove!s do Jogar do immove!.
§ 2. o O immovcl abandonado 1trrecadar~se-á.

como
bcril vago, IJ passarÍI, dez atmos depois, ao clomiuio do Es·
tudo, onde se achar; ou uo ela União, se estiver no Districto
Federal.
.,
. , :rr,··:
Al't. 595, Tainbem·. se pcrc1o a propriec1acle immovcl
uwcliantc' desapl'Opl'iagiio por necessidade ou utiliclacle pul>licn.

',

..

..... ,
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§ 2.' Consideram-se casos de utilidade publica:
I. A fnudagão do povoações e de estal)elecimeutos ele
assisteuciu, eelucaçií.o ou instrucção publica.
II. A abertura, alargamento ou prolongamento de runs,
praças, canaes, estradas de ferro c, em geral, de qmLesquer
vias publicas.
.
III. As coustrucções de .obras ou estabelecimentos destinados ao bem geral elos habitantes de uma povoaçiio, á
decoração e á ~alubridade destas.
IV. A exploraGão de minas.
Art. 596. Em casos de perigo immiuente, como de
guerra on commo0iío, cessarão todas as. formalidades, e
poder-so-á tomar posse do uso, ou até da p1•opriedade,
quanto baste para o emprego do bem publico, ficando ao
p1·oprietario o direito ele indemnização. Nos outros casos,
o proprietario será previamente indemnisado e, se recusar
receber a indemnização, será o seu valor clepositado.

.~

'

•
•F.

CAPITULO III
DA. ACQU!Sl\lÃO Jll PJllRDA DA PR.OPitiEDA..DJU MOV.HU:.

SECÇÃO I
DCCUPAOÃO

.A.rt. 597. O qn~ ·SC apossa de uma cousa, de C[UC ainda
ninguem Hé apropriou ou ,jíL abandonada, aclquirc, clesde.
logo, a propriedade c1esta, se a oc::cwpação não !ôr prohibida
por lei. As cousas moveis tornam-se .st·m dono, ·quando o
proprietario as abandona com intenção de renunciar o seu
·
direito.
Art. 598. São cousas sem dono e sujeitas á npro·
priaçíio:
I. Os animacs bravio~, emquanto conservttul sua !18·
tural liberdade.

...···::·".~...
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III. A coustrucçãu de obras, ou e~tabelecimentos, de~
tinados ao bem geral de uma· localidade, sua decoração c
ltygiene.
Art. 5U6. Ern ctLso de perigo irnmiuente, como guerra,
ou colmuouão intestina, t:eosarão as regras impostas IÍ desupropriação legal, podendo as autoridades competentes
mpossar-se do u~o, ou cl!L propriedade, até onde o bem publico o exija, rese1·vado ao proprietario o direito a indemnização posterior.
Paragr·apho unico. Nos demais ·casos o proprieLario ser·ú
préviamenLo indemnizado, e, se recusar u indemnizat;ãu, consiguar-se-Jhe-á judicialmente o valor.

DA OOCUP.AQÃO

Art. 5!J7. Qu.;m •e asijtmhur·eal' de coisa abandonada,
ou. aindtL JJÍIO ap!·upriada, para logo lhe adquire a proprietlttdo, não sendo essa occupação defesa p_or lei.

Parng!;ll!lho unioo. Volvem a não Lot• dono as cousas mo~
vois, ftnnndo o sou as abandona, com intenção do .t•onuncinl-as.

I. Os nnimnes bravios, emqua?Lo entregues a suu
natural liberdade.

·,
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.·336

;\NN,\~S

.

.

-

·,·

'

.:

....

-~ ~·-··

'•

·...

IJG SllNAIJO

Projecto vindo da Ca:nara dos Deputados, sob ·n. 1, de 1902

II. Os mansos e domesticados que não forem assignulados, e não tiverem o habito de voltar ao logar onde cos-.
tumam recolher-se.
·
III. Os enxames ele abelhas, ánteriormente apropriados, se o clono ela colmeia os não reclamar immediatamentc.
IV. As pedras, conchas c out1·as substancia minerncs,
vcgctacs ou animaes arrojadas ús praias pela mar, se não
apresentarem signnl dé. domínio anterior.
.
CAOA

.Art. 599. Observados os regulamentos administrativos
sobre a caça, pó de esta ser exercida niío só nas terras pu·
blicas, · senão ainda nas particulares proprias e alheias;
neste caso, com permissão do· respectivo dono.
Art. 600. Pertence ao caçador o animal por ellc apprehendio. Se o caçador fôr no encalço do aniroul e o tiver
ferido, foste lhe pertencerá, embora outrem o tenha app~c·
hcindido .
.A.rt. 601. Não se reputam animaes· de caça os domes·
ticados que fugirem a seus donos, emquanto estes andarem
á sua procura.
.A.rt. 602. Se a caça ferida se acolher a . terreno cercado, murado, 'vallado ou cultivado, o dono deste, . nílo .
querendo permittir a entrada dó caçador, deverá entregal·a
ou expulsai-a.
Art. 603. Aquelle que penetrar em. terreno alheio para
caçat•, s~m permissão elo dono, pão só perderú para este. a "'
caça :que apanl1a1', mas tambem responderá · aillda pelos
damnos qn ~ causar.
· ·
· · · · · ·· ·
PESCA

Art ..G04. Observados os rcgulamelltos admiu'istrativos,
pôde ser· a. pesca exercida nílo s6 em aguas publicas, senão
tambcm pas particulares proprias o alheias ; peste caso,
com permissão do respectivo dollo.
·
Art. 605. Pertence ao pescador o peixe:cque apanhar
. o o. que perseguir,. arpoado; tenha-o .embora outrem appre· ..
hen'dido.
·
·
·
.
'
~:.
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JJ ........ , uo Jugm·, onde .cusLmuctn t•ueulhet·-so.
:\ccro~uullLIJ-se, depois da pulavt·a «reuolber-se», as
sl•gu i 11 tes.: «suh·o a hypoLJiosu elo urL •. 001» .,
III. . , .... , se u dono ela colmeia, 11 que pertenciam,
os uão re~lmum• iwwec1iatamente.

...

IJA CAÇA

Art. 599. · Observados os regulamentos 11c1ministrntivós da ea~a, poclci'Ú ella exercer-se nn.s tel'!'ns publicas, ou,
uns pm·ticulllrus, com licença ele seu clono.

Art. GOl .
. cura.

cmquanto estes lhes anelarem ii. pro·
'

.
"

Art. G02. . . . . . . .•, terá que a entregar, ou e::-apellir.

1ht. 603. :Aquelle, que pcuetrm• cm terreno alhciv,
sem licen~n ele seu dono, para caçar, perderá pnra este a
caga, qnc apanhe, c respondcr-lhc-ít. pQlo. clmnno, qnc lhe
. causo.
DA PESCA

Art. 604. Obsc1·vnrlos os rcgu!amer,tos administrnti.
VOR, licif;o é pcsenr em nguns publicas, ou, m1s pnrticnlares,
com o consentimento elo seu dono.
Art. G05. Perterwe ao pcseauor o peixe, que 11escnr,
c o qne, nrbondo, ou !'nrpatlo, perseguir, embora ontrcm o
colh~.
Vol, V
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Art. 606. Aquelle . que pescar em nguas alheias sem
pcrmissiío do dono, nüo só pcrdorú para este o peixe que
apanhar, mas tambenl responderá ainda 'Pelos damnos auu
causar.
Art. 607. Quando aguas particulares atravessam ter·
rcuos de diversos c1onos, cada um dos ribeirinhos tem di·
t•eito de pescar, de seu· lado, até ao meio deli as.
INVJJJN\JÃO

Art. 608. O que acha cousa alheia perdida é obrigado
a rostituil-a a sou dono ou possuidor legitilno.
l>arngrnpho uni co. Niio sendo conhocido o dono ou vos~
suidor, o inventor devo procm·at· doscobril-o. So o não dos~·
cobrir, deverá entregar a cousa achada ti. aulol'idudc compotonlo do Jogar.
Art: 609. O que restituir a cousa achada, nos termos
do artigo precedente, terá direito a uma recompensa o ú
indemnizaçüo pelas despezas que houver feito com a con.
sorvar,iío e transporte ela cousa, se o dono nüo preferir
abandonal·a.
Art. 610. O inventor responde pelos prejuízos causados ao pr01prietario ou possuidor legitimo, quando tiver
procedido com d6lo.
'
Art. 611. Se decorridos seis mezes depois do aviso
duelo ÍL autoridade, ninguem se apresentar justificando o
domínio sobre a cousa, serít esta vendida em hn~ta publica
c, depois . de deduzidas do preço as clespezas feitas e a

i
I

rI

!
I

I.',.

~

•,.

t

r.
•••
j:

~

rocómpensu, o r•emunesconto per•tencerá u.o l<:$htdo onda u
cousa foi uchudu.

L.

'rHlllSOU.RO

Atot. 612: O doposilo tmtig;o de moeda ou de oou8us
preciostts, eillot•l'(tclo o os'concliâo, elo cu,io clono nito lm
nwrnorin, se fôr cusunlmcnto aéltado cm predio nlbeio,
clividir-sc-ít por• eguul cntr•c o inventor· o o clono r.! o pro-.
dio.
· . AJo L. U13. Se 1'ôt• ach1tdo pelo dono do JWeclio, ou por
Ojlot·urio sou incumbido du pesquizu, ou por terceiro nüo

'•

.·•
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•
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.i\l·t. 60G. Aqnclle, que, sem permissíio do propl·iuta.
rio, pescar em agua~ alheias, perderíL pura ellc o,. peixe que
apanhe, e responcler-lhe·Ít pelo damno, que lho fnga.

Art. 607. Nas uguas particulares, que atravessem ter·
rcnns rle muitos donos, cada um dos ribeirinhos tom direito
a pesem·, de seu lado, at~ ao meio dellas.

Art: GOS. Quem quer que nchc cmsa alheia JlCrdilln,
hn-do rcstitnil·n.' ao dono ou legitimo possuidor,
·
J>at·agL'tiJJ!Jo unieo. Não se cun!JccowJo, o inveulor J'aL'tt
JJOL' clcsuobril-o, e, quuuclo so lho não tlo]JUl'C, ouLr·ugurít u o!Jjuelo uchaclo ú uuloritlucle compeLculc uo logur.

.. '

Art. Gl1. Se, decorridos sois mczes do aviso ;Í autori·
clucle, uiugucm so apresentar, que mostre domitJiu Hóbrc !l
coisa; voudcr-so-ú cm hasta publica, o, deduzidas elo prer;o
as despezas,·mais 11 recompensa elo invr.ntor (art. 609), ll0l'·
tuucuríl o remanescente ao Estado, onde se deparou o obj C·
cto perdido.
DO THESOUfiO
i,~J·l. G'l2. O doposilo tlllligo do rnoodn uu uoisu pl'e·
· eio,uA, onlor!'Uclo, ou occnllo, de U!ll,Ío clouo uüo lJU,iu nwmnt·iu; so alg-uom oasuulmonlo o uohur orn Jl!'oclio nlhoio, rli-

vidir-sc-Ít por egual entro

ü

proprictario deste c o inven1;or.

Jht. 613. Se o que achar fô1• o ~enhor elo prcc1io, n.l·
gmn operal'io seu, mandado em pesquizn, ou terceiro .uiio

.. ··.
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uutorizado, pel'lcncerú. o thcsomo pot· inteiro ao duHo
do preclio.
A!'L. 614-. Se fôr o.chado no lel'reno 1d'orado, será di-

vidido entt·e o empbyt.eutn c o inventor.
AI-L. 615. O deposito achado dei:xn. ele ser tlwsouro,

se alg·uem justificar a propriedade dello.
SECÇÃO II

Arl. 610. O que traballmndo em malerin }Jrimn produz cspecic nova J'ica sendo pt•opt·ietat•io doslu., so a matúl'itt m·a sua, uo menos em parte, e nüo puder sct• redn-

zidn á ftlrmn anLign.

Art. ú1i. Se a mntor·ia i'ur toda alheia c não i'ôr possi-

.vcl sua roducçúo á J'órma.. antiga, a novu especic pm·tenccr·ú. ao OSj)ecificaclor de boa J'é, e sendo pruticnvcl <t.rc-

ducçiio, a especíe nova pertenoet•á ao dono dtL malm•ia ·
prima. Ocorre o mesmo se a especie niío l'eductivr:l ú
1'órrna anl.erior tivet• sido obtida rle rot\ J'é.
. •'
--. . \.....
. .•.....

Art. G18. A pÚtc j)l'ejudicado. nos casos dos ru'Ligos
pmcedentes, ~uJvn tL disposiçüo çln. ultillln. pado elo artigo 6·171 sorti. indemnizada do prejuízo soffr!do. Em todo
o caso, se o ])l•cço da obra exceder consideravelmente o
valor d11 muteria, portencerli a nova cspecie ao espeói-.

ficudor.

·

\·

Mt. IHll. A espociJ'icuçlíto pl·otluzidt~ pot• algum dos
ny m·L.. 65 confer~ u Jn•opt·ioç!udc uo
espccllwadot·, mus .11uu o thspcnsn·da mdemruzuçuo. ..

modo~ ,.designados
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fllltorizndo pelo dono elo }lredio, a este pertencerá por ínid·
ro o l:hcsouro .

.A.'.'1;. Gl4. Deparando-se cm terreno aforado, partirsr.-ít cg·m:Jmcntc cntl'e o inYentor e o emphytenta, ou Hf'l':'t
1lnste por: iJrteil'o, qnandn elle mesmo Hejn. o inventor.
Al'l.. GJr.. Deixa. de consider·nr-sr l.hosolll'n o rleposito
nchndo, se algnem mostrn.r que lhe Jlertence.

I

I
'I

Art. GlG. Aqucllc, qnc, trn:bnlllanflo em materia prillln., olrth•m: cspecic nova, clcstn, será pJ·oprictario, se o. mn.i;el'in era sua, ainda qne só em parte, e niío se pmh'r restituir Ít :fórmn. anterior.
Art. Gl7. Se todo. nmateria fG1· o.lbei11, ê não se puder
reduzi1· à fórma procedente, será elo especif:icndor ele hon.
!:é a c~pecie nov1i.

~ J.' Mns, sendo prnticavcl n t•cduc~üo, ou, qunndn lmj1rntinavnl, se n cspceie nova. se obteve de má rc:, pcr•t.~nr.·er:í
no· dono cln materin prima. ·

§ 2. n Em qualqu~:~r caso, porém, se o preoo rla miio de
ollJ•o. excodm• considemvclmr;nl~ o vnlot• da matr~•in p1•irnn,
11. cRpeeie· nova será elo especificaclor,' .
Art. (!JS. Aos pro,iudicndos nns lrypothcsos rlns dois nl'l.igns lll'ücedon!cls, monos n ultima do art., ôl7, ~ J .•,, enn·úúJ'JWntn ri r.specifica~iio illl'r.du~tivel obt.idn ·r.m má fc\ sr l'e·.<nr·c.dní o rlnmno, que soffJ'N'em.
AI'!.. ti IO, A •'spe~ifienc:io obf.üln i•o1· nlgnmn dn s mnnel!'as do nrt. 65 nttJ•Ibue a propriedade ao espcciflcadol',

mns nfio o exime. ii. inclemuizaçiio,

3~2
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SECÇÃO III
OONFUSt\01 COMMIX'PÃO ll AOJUNQÇi(O

Ai·t. G20. As cousas porl.onconl.es u. clivol'sos donos,
eonfundida.s, misturadas, ou ajuntadas, sem o conscnLI. n;1nnt.n clollcs, conl.lnnu.m n yorlc~lcr.t·-l~lCs, caso soja posstvol sopn.rn.l-ns sem dol.et•wraolw. Ntto sendo posstvol,
011 oxig·.inclo n. sc]mruç:ão clespozus excessivos, os mesmos donos ficam possuindo o todo indiviso, nu propol'oiio elo vulot• clus cousns, no momento da uniüo.
Se umn elas cousas, pot•ém, pude!' ser considerada
princlpttl, o seu proprielm·io udquil'irtí a propriedn.clo do
todo, o inclonmiwrú os outt·os.
Al-L 021. Se ·a mísl.m•a, confusão ou adjuncçiio foi
.1'oil.u elo mt't J'ú, cnbor1í A ot/l.ra pm·lo escolher onll'c gnn!'dm· o todo, pagando u porç.iio que nüo l'ôt• sun, ou abundonnl' a qno lhe J10!'I.oncot·, meclinnte inclomnizar,ii.o complot.u.
Art. 622. Se da mistura de materias de nn.tnrczn. rli·
versa se formar novn. espccie, a cmrEnsão terii a natmozn.
elo especificnniw para o cffeito ele attrihuir o clominio no
t·e.~peetivo autor.
'SECÇÃO IV
USUC.-I.PIJ\0

:Art. 623. Adquirirá o domínio da cousa movcl o que
a possuir como proprin, selit interrup~ilo e sem opposigiio,
dnl'antc tres n.nnos.
·
A posse que não se fnndn.t• em ,iusto .titulo, on tôr
inquinada dA mít fó inicial ou superveniente, 11ilo produ·
~irít o nsncapião.
Art. 62•L Se a posse ela cousa movei se r)roloJJgnr •pnr
· rler. annos, proclu7.Íl'IÍ. o nsncnpiiio, imlepenclmito de titulo
on elo hna fé.
Pnrngl'np!Jn nnlcn. 1\s rlisposicõns dos twt.s.· fi77 o 5!íR são
npplionveis no nsuonpiiio rlns oousas moveis.
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COMMI~~'.i'i.O

E J\:D,TUNC()ÃO

. Art. G20. . .. a pertencer-lhes, sendo possível sepa.
ml-n.s sem clcterioraçiio.
§ 1. o Não o seu elo,· ou exigindo a sepnrnção clispemllo
excessivo, subsi~te imliviso o todo, cabendo, na sua posse,
n cadrt um elos donos quinhrw propor~ionrt! no valor da
cnisu., eom que entrou para a mistura ou aggregn.do.
§ 2. o Se, porém, uma elas coisas ·pttcler considerar-se
principal, o dono sel-o·í~ do todo, indemnizando os outros.
ML. 02'1. Se n confusão, adjuner)iio, ou misLurn so
opcron ele mií. fé, ú. outra parte cnberá escolher entt.e gun.rrlal' o torlo, pagnnclo a •]lorção, quo niio fôt• sua, ou remm·
ci:u· ns f[llO lhe portoneerem, meclinnte inclomniznção com·
pleto..

DO USUCAPIÃO

:Art. 623. , , , , o que a possuir corno Ana, sem interrt\•
pr;ão, nem oppoRio,ií.o, clnmnte, . ,
Pnrngrnpho tmi·co. Niío gnrn nsucnpino n posso, ~uc so
nno figuro om ,insto titulo, bmn como n inrtninnrln, original 011
Anpm·von ionlemonf.e, do m1t f{J.
Arl .. n2:,., , . , 1wodn~ir:\. nsu~npiliío jnrlcponrlontomonto
r.lo titulo 011 hon fó. ·
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SECÇÃO V
TRADIÇÃO

Art. 625. O clominio das causas nüo RC trm1Rferc por
dcchtruçii.o ela vontade seniio acompanhada ele tr:uli~iío;
esta, porém, ·se snhentencle quando o tt·nnsmittento fica
possuindo pelo eonstituto pussessorio.
·
Art. 62G." Se 11 cousa alienadu estiver na posse rlc terceiro, ohterít o aclquirentc a posse inclh'ecta pela ccssíío
que lhe fizer o .n.Jiennnte de seu direito Íl. restitui não ela
cousa.
Parng·rapho nnico. Nos casos deste nrt.igo c do anl.oco~
dento, a acquisicão da tlosse .indirecta equivale :\ t:•ndicão.
Art. 627. Feita 'IJOl' qnAm niio é proprietnrio, 11 trn· .
cliniio lJÍÍO opérn trn.nsfereneín de domínio; mas se o adquirente estiver de hoa fé e o n.Jieuante adr1nirir .depois 11
propriedade dn cousa, revalida-se a trnn.Rferencin, qne
retrotra!JC no momento cln tracli~iío.
Nilo opéra tam bem a trnusferencia ele clominio 11 trn·
di~.ão qnnnclo é nullo o acto que lhe serve ele titulo.

CAPITULO IV.
SECÇÃO I
DIREITOS E DEV'Er.ES DOS COl\'DOMINOS

. _.
.

Art. 628. Nn Jll'oprieelnele em commum 6 licito a cncln
conclomino:
. · I. Usar liv1•emeute ela cousn, segundo o. clestino elelln,
e sobt•e a mesma exercer todos os direitos compatíveis com
o estado de indivisão.
·
·
II. Reiviudical-a de .t.erceiro.
ID. Alheiat• n .respectivn pat•te. inclivisa on gravai-a.
.~··
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' DA Tn,\!DIÇÃO

i\t"t. G2.i. O dominio das cousas não se tmn fere pdos

...

contt.·aetLIH uutlls rln. trurli~fi.o. l\Ias esta se srd•entendc, quando o trOIIHlll ittm11:e ennl:i mín. :t pnssu ir poJo ~onstil:n to l'llS·
SCSHOI'ÍO, (Art. 080),

,

Pnragrnpl>o tmico. Nos casos rlost.o artigo o rio nnlocodcnto, parto fin·nl, n neqnisi~:ito dn: posso im!il'':nl.n NJIIÍI'ain :'l ·
l.i.'!HJiiJÜO,

IIII

I

IIII

11

Art. G27. Feita por rJuem não seja p1·oprictul'io, a tl'U·
diiJfiO não nllwin n. pl'opl'iodndll. Mas, se o ndllllÍI'éllli: •:sLil'éi.·
de boa rr;, o o nlicnnnlc ndquiril' tlopois o domilJio, llOnsirleJ·n-sn
t'el·n!idnde a transl'el'illlcin e nplll'ndo o rl'l'eito dn lmdil;iio ·rJ,:scl•:
ÕlllOIIlCJ!ln do sou neto •
.Ptwut:;t•npho unicn. Tnmbom

ni~o

l.t·nnsl'ci'C o dominio n

Lradiciio quando livcl' pot· Liltllo um nlllo nullo .

•
nos rimmtTos

Ti: nn:vEnro~

nos

co:woMr:o~os

Art. G28. Na propriedade enl commmu, com propriedade, on condtlmiuio, catln couclomino on cousorto póclo:
I. Usar livremente da coisa conforme seu dcs1;i no, e
sobre clln oxoreor todos os dh·citos compativeis com n imli·
. visüo.

.

'
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Art. 629. O condoinino é obrigado a CO!lCOt•rer, no. pt•oporçiío ele sua parte, para as clespezas ele conservação ou
divisão ela cousa e snpportar na. mesma razão os om1s n
que estiver elln sujeita.
Se algum elos COJlclominos não se conformar com isso,
cliviclir-sc-ÍI. a cousa, respondendo o quinhií.o ele cacla um
por sua parte nas clespezas ela divisão
.Art. 630. As cliviclns contrnhiclas por um elos conclominos cm proveito ela comrnnnhiio, e durante ella, obrigam
o contrahcnte, mas cabe a este acoito regressiva contrn. os
outros.
Se algum elos conclominos não annnir a isso, proccder-se-á na conformic1nclc ela 2' parte elo nrt. 629.
Art. 631. Qnnnclo a divida tiver sido contrahicla pot•
ioclos os eonclominos, sem c1cterminaoiío ela parte ele cada
· nm na obrigaoão, e sem estipnla~ão ele solielarieclaelc, cntcncle-sc qpc cada nm se obriga na proporoiio de seu
quiuhiio .
.Art. 632. Cada conclomino responde, para com os outros, pelos frnetos que tiver percebido dn consn commnm
c pelo clnmno que lhe houver cansado.
Art. 633. Nenhum dos eonc1ominos p6cle fazer moclifieaoií.o na cousa commum, sem consentimento d.os outros.
Art. 634. E' licito ao eondomino pedir a todo tempo .
'clivi.siío ela cousa commum ;· é valido, entretanto, o aceôrc1o
de manter n. indivisiío, por tempo que não exceda cinco
nnnos, sendo permittido prorogal-o.
Art. 635. Se n divisiío fôr com1igíío estnlieleeic1a pelo
'clonc1or ou testnc1oJ•, entende-se ·que o foi s'6mente por cinco annos .
.Art. 636. A divisão entro com1ominos é simplesmente
'clcclnrntor.ia e não attrilmtiva ela propriedade.
.
.Art. 637. Qnnndo a cousa fôr indivisivel ou se tornnl'
impropria para seu clestiuo pela. clivisiío, e os conclmninos
não eoncorclnrem na ndinclieaoíío a um s6, mecliantc inclr.mnisnr,ií.o nos outros, sci;ft venc1ic1a, e partillindo o preoo,
preferiurlo-so na venda o cçmclomino no estranho cm egunl,..
; •'
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Art. 029.

. .. os ouus, a que estiver sujeita.

Parngrnpho unlco. So com ,sso não se •conformar algum
rios condominos, sor1í dividida a cousn, responll(JIHio o qn inluio
rio onda um pela sun pnrto nas rlospozn~ rln rlivisfio.
Art. 630.. . ...... ; mas nssegmam-lhc ncoiío regrcssi·
vn. contra os demais .
.Paragrnpho unico. So algum dellos não annuir, procor!or-so-;\ conformo n soguncln par. lo rio artigo nnl.orior.
MI.. C.~ I.• Quando a rlivirln honvor sido conl.rnhirln ·1101'
l.orlns os conrlominns, som so r.liscl'iminm.· n parlo rlr. cnrln
nm na obriga0ão collcctiva, nem se estipular soliclariednac.
entcncle-se que cada qual se obrigou proporcionalmente no
son qninl1fio, on sorte, nn coisa commulll.
Art. 632. Cada consorte responde nos outros pelo~
f:rnetoR, que percebeu da cois11 commum, o pelo clnmno, qno
· lho cansou.
· .Art. 633. Nenhum dos com-proprietnrios póclc n.lterm~
11 coisn commnm, sem o consenso r.los outros .
.Art. 634. .A todo tempo serÍI licito f\0 cnnr.lomh10 Old·
gir n divisão da coisa commmu.
Pnmgrhpho nnioo. Podem, porém, os •consorl.os necordnr
que fique indivisr. por torino niío maior tiu <>ÍIIIHJ auuus.
Sllsccp!.ivnl de prorogncüo nltoriol'.

Art. 63i. Quando a cousa fô1· inclivisivcl, ou se tol'llar,
pr.ln. incliviRilo, improp1•in. 110 seu clesti110, e os consertes nilo
qni?.orem n.r.ljmlif'll.l;n. n. 11111 só, imlemnizn,nrlo os antros, serii
venclicln c rcpn1.·tir.lo o preç'o, pt•o·fe1•inrlo-sr., na vcncln., mn
condições egnne,q elo of.fortn, o conclmnino 110 os1;rn.nho, ontl'l'

' '
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cln.clc de coudi~ões de ofJ'erta, e entre os coudominos o
que t.ivcr na consa bernfeitorias ele mais valot· e, 1111 f.n.Ua
do born l'eil.orins; o elo quinliüo maior.
Art. 638. E' vedado a qualquer conclom ino, ~cm Jll'C·
v.io eonsc11timento dos demais, dar posse, uso c gor.o 1la
propriecla1lc a estranhos.
At·t. 639. O condomino pócle fazer valer a Slllt posse
coutt·a os ontros, con1o qualquer outro possuidor.
SECÇÃO II
.ADMINISTRAQJ\0 DO CO)>."POli!INIO

Art. 640. Quando por circumstancias ele facto on por
desaecordo, não :rôr possível o uso e gor.o em commmu,
resolvcl'iio os couclominôs se a cousa eleve ser nclmi:nistrntln,
vr.uilida ou alnguda. Se t(}(lns concordarem em qnc niío
seja vendida, competiríL ÍL maioria resolver sobre n. aclministrnr,i'ín on locação ela cousa commnrn ..
Pnrngl'npho uni()(). PJ'onunoiando-so a muiot% ]leia arlmini~l.l'noão, escolherá tnmhcm o ndminisl,rndot•.
Art.. 641. ·No cn~o de ser alugaeln. n. cousa eornrrium,
o coudomiuo sc:rí1 preferido ú pessoa estranha, cm egunldade de condições.
Al·t. 642. A maioria scrú calculada não pelo numero,
scniío pelo vn.lor dos quinhões.
·
·
As cleli.bera0ões não tlêm força ele obrigar, so não forem
tomadas por maioria absoluta, isto 6, cxccclcnte ú. nJCtnde
elo vnlot• total.
.
IInveuclo empate, cleciclirú ·.o juiz, a re~ucrimo11to f!I:J
qnalquer condomino, ouvidos os outros.
'
Art. 643. Os. fructos ela constt ~omumm, não ltn.Ycndo
em contrario cstipuln~ií.o ou disposioão de ultima YOntaclc,
serão pnrtilhndos nn propor~iio dos quinhões.
Art. 644. Nos ~as os ele elu:v.ieln, estes preslll1lQlll-SO
egunes.
At·t. 645. O comlomiuo que administrar ~cm opposiciío serúrepntaclo mandaturio dos outros.
Jv:·
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os eondominos o que tiver na coisa boUlfeitorias muis valio·
sas, c, não as hnveudo, o ele q1únhão maior.
Art. 638. Nenhum eonclomino pódo, sem JÍrévio eon·
~euso elo.~ outros, dar posse, uso ou goso cht propriec1aclB u
estranhos.
Art. 639. O condomiuo·, como qualque1• outro IJOSSUÍ·
dor, poc1erít defender a sua posse con:tra outrem. ·

D,~

AD)I!NISl'l':.AÇUO DO CONDOM!N!O

§ 1. • Se toclos concordarem que se não venda, Ít maio·

t·ia (art. 642) compctir{t deliberl~r sobre a
locnGi:o da coisa commum.
§ 2. 0 Prouunci!l.lldo-se a maioria. ·.~

adminil:trn~üo

ott

A.rt. 641. Resolvendo-se ulugar a coisa commmn '(art.
642), preferir-se-ú., em condições cguues, o conclomino ao
estranho.

i\.s deliberações niío ohrigm•ão, nfio scnrlo tom fi.•
clns po1• mnior.i;t absoluta, isto é, por votos que representem
mais do meio. do valor total.
§ 2. o ITavendo empate ...
§ 1. 0

Art. 645. O collclomino, t'[ue administrar sem opposi·
çiio· dos outros, présume-se muúc1atnrio conunum.

;

•

.
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J~rt. 646. Nos casos omissos set·üo applicttdus Ít divislí.o
as regras ele partilha ela herança. ·

SECÇÃO UI
<JONDO~IINIO

IJI;J l'AllBDES,

CEUCAS,

)!Ul\0~

1!'

VM,LA~

J~rt. 6'17. O conclomiuo por meiaaão do paredes, cêr·
ca~, mttros e vallos regula-se pelos principias geraes ela
Sec~1ío I deste Capitulo e pela Secaiio V, Capitulo II deste

'l'itulo.
.Art. 648. Todo o proprietario que tiver clircito ele eDil•
~trnir parede, c8rca, muro ou vallo mt cxtremiclacle ele
mu immovel, tel-o-ú para adquirir meiação tm parede, cêrca,
llllll'O ou vallo do vizinho, pagando-lhe metade elo valor
actuul da obra e do terreno .

sol'ÍL

.Art. 649. Nito havendo accôrelo sobre o <preço Lltt obra,
este fixado por peritos a expensas ele ambos.

_1\.rt. G50, Qualquer que seja o preço ela meiu~ito, cm·
quanto o qnc pretender a divi,~ão uiío o pagar ou dcpositm·, nenhun1 uso poclerá fazer da pa1•eac, mury ou· outra
SECÇÃO IV
COMJ?ABCUO
11

Art. G51. No compascuo cm prcclios pnrticulnrcs, 11iio
estubdcciclo por servidão, caso cm que sm·it rcgnlaao por
preceitos desta, obscrvar-se-ito, no que forem upplicavois,
as disposições deste Çlar>itnlo, se não houver outras declarttçõcs constantes elo titulo da sua .coustituigito.'-".,;
] 1tlil'UB'l'ltJ)ho uniuo. O compnsono nos terrenos haldios c
rmbliuos será regulado pelo quo dispur.cr a lcgisln~üo mutliolpul.
~

'•''·'.

: '
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.
J~rt. 646. Appliamu-sc, nos ottsos Olflissos, í; di visão uo
aonclomiuio as regms de partilha da herança. (Arts. 1.780
o seg.).

.'"

ii

iii

..,..

DO CONDOMINIO

ll•~! 1.'1\1\EDI~S,

OEIIOI\8 1 MUIIOS

J~

VALT,A

.Art. 647. . ...... regula-se pelo disposto uesto codigo, arts. :559 a 593 e 628 a 639 •
Art. 648. O projJrietat·io que tiver direito a extremnt·
um immovel com paredes, cercas, muros, valias, oa valia-

dos, tcl-o-í; oguulmeute a adquirir meaoão na parede, muro,
valla, vallaclo, ou cm·cu. do vizinho, embolsando-lhe metaclu
elo qnc actualmente valor a obra e o terreno por clla occupaclo. (Art. 732).
Art. 640. Não convindo os dois no preço da obra, arbi trar-se-ú mediante peritos, a ~xpeusas de ambos os coufiuantes.
..

DO OOM!P.ASOUO

.Art. fi5l. Se o compascuo em p).'eclios p!Lrticulm·es .~ôr
estubolceido por sorvicliío, reger-se-ÍL pelns normas clestn. So
J1iío, ohscrvar-so-ír., no que lhe fôr applicnvel, o 'c1isposto neste en:pitulo, caso Dlltt•a coisa não estipule o titulo .ele ando
resulte a conmnmhíio ele pastos.
Parngt•nplro unico. O compnseno om l.m·ronos baldios o
publicas regulut·-su-ÍL pulo tlisposlo nu lc~islnvüo municipal.

..
. _:

.·
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O.A.PI'.rUT.JO V
DA PROPlUEDADE RESOLUVEL

Art. 652. Resolviào o clomb1io pelo implemento élc
condição, cntemlem-se tmubem resolvidos os c1ireitos reaes
concerliclos mt peuclencia ela mesma, c o ilroprictnrio cm
favor ele ctucm se opera a resolução Jlóde l'eivinclicut· :t
cousa elo poder de qttcm a ele tenha.
Art. 653. Se, porém, se resolver J)elo advento ele tcnuo
ou por outra canRa supcrvcJJi.eJJtc, scríL o ilO$SUidor considerado propl'ietarlo perfeito, até o clia da resolução, substituindo as alienações c os om1s reacs por elle constit~d~
.

CJU?I'l'ULO VI

..

.

-'

DA P.P.OPIUEDADE LIT'rE:l1ARIA, SCIENTIFICA E .ARTISTICA

Art. 654. Ao autor de obr:t littcraria, scientificrt ou
nrtistii:a pertence o direito exclusivo elo reproelnzil-n.
§ 1 o. Os herdeiros c successores do· autor gozarão dcsso clireito pelo tempo ele sessenta aunos, a conta,r do clia
do fa1lecirneuto elo mesmo.
§ 2.' :M:ol'l'endo o autor sem herdeiros on snccessores,
a obra cnhc no. clomiuio commum.
Art. 655. Goza elos eliroitos ele ailtor; para os effeitos ·
· ceonomicos garantidos por este <Jodigo, o editor de obra
composta ele artigos ou trechos ele nlitores cliversos, J:orlllanclo um toclo, como jornaes, revistas, cliccionarios, eneyclopeé!ias c selectas.
l'nmgruplio mlico. Cntla uulor cunsot·vn, neslo ouso, o
diruilo uulot·ul sobro a sua prouuccão, c potlot·ú l'OiWOduzil-u
cm scpm·udo.
·;·
~\rt. 656, O· ctlitot· exe1·~c tmuhem os c1ircitos a crno
so refere u artigo antecedeu te, quanclo a obrn' fôr ano·
nyma ou pseuclouymn•
•
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..

·~~-'

.

-.

'•.

SESSÃO EM 13 DE SllJ:ElllDRO DE !012

3ii3

Emendas offc1·ecidas pela Commiss~o especial do Senado

ArL. G52 .... concedidos nu pcndcncht dclll\, e o pl'O·
pricLul'io ..•
Acorescrmle-so, dopois du. jJtLillVL'tL «Ooncli(!ÜO», u.~ seguiu ll•s : «pdo u.d vento de lei' mo uu ctlllsLL ô upurvcnicnlc».
Al'L 05::3-

§ 1. o

•••

~upp!'iw~.-so.

a pontar do dia do seu fallecimcnto.

~ht. G::íG; Gúsit llos direitos de nntor, pm•n os cfrc~itos
.economicos por este eodigo asseguraclos, o cilitor ele puhlica0ão composta do artigos on tt•eehos elo autores diversos,
l'cuuidos num todo, on clistl'ibuidos em serias, taes com!J
jornnes ...
.Pm•agmpho uniuo. Cadn autor conseL·va, uoslo caso, o seu
direito sobro a sua !)l'oducciío; o.••

Vol,

v·
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l'aragrapho unico. Quando o nulot· se fizct· conhecido, assumirá o excrcicio do seus direitos, sem pre,iuizo dos direito~
adquiridos do cdilor.
Art. 657. O direito autoral é extensivo ÍL traducção
de obra jú cnhida no domínio commum e ú que houver
sido permittida pelo autor da obra original ou, na falta
deste, pelos seús herdeiros ou successores; mas o traductor não pócle impcclir outra traduo(liio, que niio seja mera
rcprocluc0iio da sua, salvo se o autor lhe ti.ver coneecliclo
este direito.
,
Art. 658. Quando uma obra feita por co!laboraçfw niio
· fôr susceptível de divisão nem estiver comprchcnclicla na
disposição elo art. 655, os collaboraclores gozarão, não havendo ''onven0ão cm contrario, de direitos cguaes, não
podendo qualquer clcllcs, sem o consentimento elos outros,
sob pena de .. .:~mnisação por perdas e damnos, reproc1uzil-a, nem autorizar a sua reproclucçiío, salvo quando feita
na collccção de suas obras completas.
·'
Paragrapllo unico. Fallcccndo um dos collui.Jomdorcs som
herdeiros ou suoccssot·cs, o seu direito accrcscc aos sobrovi.vcnLcs.
Art. 659. No c'aso elo artigo antcdor, havendo de~
accôrclo entre os eollaboraclores, deeidirú 11 muioril1 uumerica, c, em falta desta, o juiz, a rccgwrimeuto ele quulquC'l'
c1elles.
§ 1." O collaborador dissidente púde recusar contribuir 'Para as tlcspczus da reproducçiio, abandonanclo sua~
partes nos lucros. Pócle egualmcntc proliibir que seu nome
figure na olll'n.
§ 2. • Cada collaborador pócle, entretanto, individualmente c sem assentimento dos outros, fazer valer seus (lircitos contra terceiros que não sc,jam legitimas representantes c1ós outros.
Art. 660, O autor de composigiío musieal, feita sobro
texto poetico, póde executa!-:'., publical:a ou trarísniittir o
seu direito, inclcpenclcnte ele autorização do.'"':esêHptor ;
este, porém, eleve ser inclenniisiiclo e eonsct:v~i~ 'direito ÍL
reproclucnüo do texto sem musica.
-:".:. :' · ,
Art. •661. Aqnellc que, legalmente aútorizado, reproduzir uma obra . ele at·te, por processo artístico cliffercute
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Parns-l'nplw unico. Mas, uu~lu caso, quuu~o o uulo!' :;c
do!' u conhecer, ussumirú o exu!'oiuio de 80US diroilos, ~cm
Jlrujuizo dos adquiridr~ oolo odilor.

Art. 657. Tem o mesmo direito de autor o tt·adnctor
do obra jíL entregue ao domínio cOJÚmmn e o escriP.tur do
versões permittíclus pelo autor da obra original, ou, em s11<1
falta, pelos seus horcleiros e successorcs. 1\fas o traclncLor
11iio so póde oppor a 110va traducçiio, salvo se fôt• sirnple~
rcvL·oducçiio ela sua, ou se tal direito lhe deu o autor,

"ht. 658. Quando ttlllll obra, feita em collaboraçiio,
nií.o fôr divisível, nem couber na di~posiçiio do at•t. 656, os
collabot'IHlot•es, niio havendo convenção cm contrario, terão
outro si direitos cgnucs; niio podendo, sob pena ele rr.spon·
cle1· por ÍJerclas e dumuo~, neulnun clclles, sem <!OnseJJI;i.
lltento dos outros, l'Cprodnzil-a, nem lhe autorizar a roprrJ·
clucçiio, excepto quando feita na collecção de ~uas obras
l:Ornpletas.

•·
· .Al't. 659. · No caso do a1·tigo antc1·ior, clíYergiudo os
collalJoraclorcs ..•
§ 1. 0 Ao eollaborador dissidente, porém, fica o direito de não contribuir para as dcspczas de ret)roc1ucoiin, l'llmmciauclo a sua parte nos lucros, bem como o ele vedar que
o· seu Jwmc se inscreva nu obra.
§ 2." Cada collaborador p6de, cu L-reta!lto, iucli virlualmentc, sem acquicseeneia dos outros, defender os propri<'•S
direitos contra terceiros, que daqucllcs niio sejam legitituos
l'Opreseutantes.
Art. 660. . , , elo cscriptor, indemnizando, porém, 11.
oste, que COllSCl'VIlrií. direito á reproducçíio elo texto sem a
tnusica.
·
·

Art. 66J. Aqnellc, que, legalmente n:ntorizndo, l'Cpru.
duzir obr~ do arte mediante processo m·tistieo clifferente,

lt> •.•
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ou pelo mesmo processo, ha I'Clltlo novidade na composi~iiu,
set•Ít consiclerudo antor cm relaçiio ú cópia.
Goza, egualmcnte, dos dil:eitos de autor, sem depen·
dencitt de tm Lnrizaçiio, o que ussiút l'llJll'Oduzir obra que
tenha cahitlo 110 tlomiuio llllblico.
Art. 662. Quamlo mn11 ohrn tlwatral ou musical é
publicadn e cxposttL ÍL vendn., cutenclc-sc que o 11ntor consente 1111 sua repJ•cscuüu;iio ou exccnçiio cm qualquer lognr
onde não se exigir retribuição pela sua !\UCli~ão.
Art. 66:3. O direito autoral sobre composições umsicaes compreheudc 11 facnldudc de íaze1· combinações c va·
riaçõcs .sobre motivos clu obrn original, ns quaes pnssuriio
a pertencer 11 seu autor, com as mesmas garantias do di·
reito elo autor da obra original, quamlo feitas com o con·
sentimento do autor dos motivos.
Pwragt·àpho unico. A cessão de art.igos joruulislicos .uiío
- proctuz cfl'eito, salvo convcn~úo cm •COittl'nt·io, além do prazo do
vinte dias, a coutar da sua publicacão. Fi.l;do os se prazo, o
nulo r rucobt•a a plcuit.ulle do seu direito.
Art. 664. A ces~iío, on a het·an~a, quer dos clircitos
ile antor, quer ela obra ele arte, !itterntt1ra ou sciencia,
11iio transmittc o clircito ele moclifical-a. Este clireito poderá, entretanto, ser exereiclo pelo autor, cm cada nova
Clliçii.o, respeitados os elo e<litor.
Art; 665. A União e os Estados potlet·ão clesll!proprinr
por utiliclade publica, mediante in<lemnisação prévia,qunl·
quer obm publicada, cujo clono niío quizer reeclital-a.
A.rt. 666. Pertencem ít Uniiio, nos Estaclos e aos M:nui;
cipios:
·
·· -· ·· · - · · · · · ··· ·

I. Os manuscriptos de seus archivos, bibliothecas- c
repartições.
II. As obras encommcncluclas pelos respectivos. govor·
nos, e publicadas Ít custa elos cofres publicos. ·p~·; ·
PaNII:;ri\JlhO unico. :'ião se c•nnprchcndem ,uitÇiiJij;•ieclnde
elo Est.udo us obras simplosmenl.c subvcnciouildt\'géjiolir .Uuiiío
Estados ou 1\lunicipios.
.
.;·:'.;;:. :_ ·
At·t. 667. As obras ptlblicadas •pcl~~G~vol'no Fcileral,
Estnílonl ou. !IIuuicipal cahcm no dominio commttm quinze
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ou pelo m~smo proeesso, havendo na. composi~iío noYidnde,
sm·í1, CJ.Unut.o h cúpin, considerado autor.
l'uragrnJlhO unico. Gosa, egunlmeute, rio~ tli1·citos de
nulO!', sem dcpendenciu de autorização, o que ns;;im rep!'fltluzil'
Olll'a ,iú r.ntmguc no dominio eommum.
Art. 662. Pnlllicada c exposta Íl. vcncln uma obra. t:hc1ll·al ou musical, entende-se annuit· o autor n.. que se rcpl'esente, ou cxeente, onde quer fJUC a swt nudi~iio JlÚo fôt•
t•ctribuida.
.
.
Art. 663. .Aquelle, que, com nutoriza~iio do compositor ele uma obrn musical, sobre os seus motivos escrever
com biua~ões, ou vm·.inções, tem, n respeito destns, os nwsmos direitos, e com ns mesmas garantias, qne sohrc nrJnella
n sen autor.
Parag1;npho tiu,illo.

, .. pu!Jlicnção. Pinr.lo cllo, l'I1CoJn•n o

riulot• em toda a pleniludo o s'm dit·eito.
Art. 664. . .......... de moClifical-a. l\fas este poderíL
ser exercido pelo autor, em en.cla edição successivn, respeitados· os do editor.
Art. 665.

Iiii

'I
I•

I
I
I

. .. cu,io clono a uiío quizet• reeditar.

Pnrn::n•nplm unieo. Nilo r.nom, JlOI'rm, no diminio rln Uniün.
rio Esiníln, ou Llo )lunici}lin, as ob1·ns simplüsmnnto ]101' clles

snbvonc ionndns.
·
·
Mt. 6fi7. As ohrns pnblicadas pelo governo :feclet•nl,
estndunl, ou nnmicipnl, niio sendo netos publicas c clocumen·

'
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anuas depois da publica~fio, excepto os netos pnblicos o os
clocumentos officiaes.
Art. 668, Ninguem p6de reproduzir qualquer obra
que ainda não tenhn cahiclo 110 domínio commum, sob pretexto de nnnotal-a, commentnr on melhorar, sem pcrmissiio do autor ou de seu representante. As 1mnotaçõcs on
commentarios podem, entretanto, ser publicados em sopnrndo, formando obrn indcpcnclcnte.
§ unico. A permissiío confere ao autor dn reprodncailo
os direil.os de que gor.n o aul.or da obra original.
·
Art. 669. A permissií.o do autor é tambem necossn.rJa
para se fazer resumo on compendio de snn .obra e dÍI, a
quem os fizer, o direito conferido Íiquelle relativamente (L
obra original.
Art. 670. E' egualmente ne!Jessarin, e produz os mesmos effeitos cl11 permissão elo que trata o artigo antecedente, a liccn!:)a elo autor da obra primitiva para a!guem
tirar elo seu romance uma peça theatrnl on pôr em verso
11 sua obra cscripta cm prosa, c vico-vorsn, on extrahir cln.
snn obra o assumpto, o· plano geral e o clesenvolvimento
rlos episodios.
Siío livras ns parodias que niío forem nma vcrclndeirn
reproclnc!)ÍÍO ela obra original.
At·t. fi7l. Niío se consiclern. offensa no direito autoral:

...

': ~. ··:
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tos officiaes, caem quinze annos depois ela publicaçíío no do.
minio commum .
Art. 668. Ninguem p6cle reproduzir obra, que ainda
nií.o tenha cniclo no clomiuio eommmn, a pretexto ele annota.l-n, commental-a, ou melhorai-a, sem permissão do autor
ou seu representante.
§ 1. 0 Podem, porém, publicar-se em separado, formando obra sobre si, os commentarios ou annotagões.
§ 2. 0 A permissão confere ao reprocluctor os diréitos
rlo autor da obra original.
Art. 669. A permissão do autor, necessaria tambcm
para se lhe reduzir a obra a compendio ou ·resumo, attribue,
quanto à. estes, ao resumidor ou compencliador os mesmos
llireito's daqnelle sobre o trabalho original.
Art. 670. . .. primitiva a outrem, para de um romance
cxtrahir peça theatrnl, rccluzir a verso obra em prosa, c
vice-versa, ou dclla clesenyolver os episocl·ios, o assumpto e
o plano gernl.
Po.ragrapho unico. São livres as parnphrnscs, qno n4io
forem 'verclndcirn rcproclucciío da obra original.

Art. R7l. Niío se considera o:f.fensn aos direitos ele
Mltor:
I. . .. c a inserção, ainda integral, ele pequenas composioões alheias no corpo ele ohrn. maior, contanto qne esta
nprcscinte caracter seientifico, ou soja compilação clestinncln
L\ f.im litternrio, cliclnctico, ou religioso; inclicaudo-se, porém, a origem, ele onde se tomarem os excerptos, hem como
o nome elos autores.
II. ... ou seientifico, publicados noutros diarios, on
periodieos, mencionando-se os nomes elos autores c os elos.
peJ•ioclicos, ou ;jornnes, ele oncle forem trnnseriptos.

m. . .. ' ...

I
I

publicas, ile qualquer nntnrc?.n.
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IV. A reproclueçiío de todos os netos publicas c documentos offieines da União, dos Estaclos e dos l\{unieipios,
. V. A citnçiio em livros, jornacs ou revistas, de passagens· de qualquer obra com iJJtuito de critica ou •polcmica.
VI. A cópia, feita a mão, ele uma obra qualquer, com·
tanto que não se destine ii venda.
VII. A rcproclucção, no-corpo de um cscripto,de obras
de .artes figurativas, comtanto que o escripto seja o prin·
cipal c as figuras sirvam simplesmente para explica~ão
·do texto, sendo obrigatoria a indicação elo nome do autor
ou da fonte que foi utilisaeln.
VIII. :A 11ti:lisação de um trabalho de nrtc figurativa,
para obter-se alguma obra nova.
IX. A rcproducção da obra ele arte existente rias runs
, c praças.
X. A rcproducção ele 1•etratos ou bustos ele encommciuellt particular, quando feita pelo proprietario dos objc.
ctos eueommendn.dos. A pessoa retpreseutada e seus sue·
· cessares immceliatos podem oppôr-se ÍL ~eproducção ou pu·
. hlica exposição do retrato ou busto.
Art. 672. E' passivei ele cessão o direito do autor elo
ligar o seu nome a qualquer producto ele sua iutelligencia.
ParagraphÔ unico. tDat'l\ Jogar á i ndomuisacão por perdas
o damnos a usurpacão llo nomo do autot• ou a sua suhstituiciío ·
pm• ou~ro, ·niío havendo •nouvencfio que a legitime.
O autor ela usurpação ou substituição é,· demais, ohri- .
gado a inserir na obra o nome do verclaelciro autor.
· Art. 673. Não constituem direito autoral,· para goza.
rem ele garantia, os escriptos prohibidos por lei e que por
sentença forem mauclaelos retirar ela circnlnção.
. .Art.674. Quem •publicar obra incdita ou. reproduzir ·
obra cm via ele publicação 011·já publieac!a, pertencente a
outrem, sem autorizn~ão ou consentimento . cleste, perderá,
em beneficio elo autor ou proprietario, tóc!os.-os exemplares
da reproelucçiio fraudulenta que forem ·iipprehendiclos, c
pngarú, além disso, o· valor ele toda a .é'cl.icçiLo, menos os
ditos exemplares, pelo preço por que os·legnes estiverem
Íl venda, ou em que forem av~liados.
·
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V.TT. ....... c n~ figuras sirvmn s•:imrntr. pnrn cxplien.r o. texto, niio se porlcnrlo, porém, ·•leixnr de indicar os
nomes rlos 11.11tores, ou as fontes utiliznrlns.
·

VTTI.

. , . fignrativtl., pnro. se olitcr ol.n•a nova.

L\:. A reprodneçiío ele obra de nrtc ...

.Art. 672. E' susccptivcl de ccssiío o direito, qne assiste no 1111tor, ele ligar o nome n todos os seus prorluetos
in te!! cctnnes.
§ 1. o Dnrú. Jogar ít •.•
§ 2.~

O nnt01~ (ln. nsurpa~ão, ou substitnir;iío, scrií., outrosim, ohrigaclo n ...
.Al't. G7a. Niio firmam direito de· nutol', pnrn rlesft·nctlll' n. ga~·nutin !ln lei, os cscriptos por esta defcsns, qne
forem por scntençn mnndnclos retirar da eirculn~iio.
Art. 674. . .. n outrem, sem outorga ou ncqniesccnein
rloste, olém do pcrllel·, em beneficio do nutor, ou pl'oprict~.
rin, os el>emphwes clu ropl·otlnc~iio frandnlentn, qnc se np·
pJ•ehcnclet'em, pngnr-lhe-á o valor de todn. n. etligiío, menos
e~scs cxemplm.·cs, ao prc~o po1• que estiverem í1 vcmlQ os
gcnuinos, 011 em qne f.ol'em tn·nlinclos.

'I
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Paragrapho unico. Nilo sendo conhecido o numero do
exemplares fraudulentamente impl!'essos o distribuídos, pagar~ o transgressor o valor do mil exemplares, além doR
approhendidos.
Art. 675. Quem vender ou expuzer á venda ou á lei·
tura publica e remunerada qualquer obra impressa com
frnucle serÍI solidariamente responsavel com o ecUtor, nos·
termos declarados no artigo precedente ; e, se a obra i:ôr
impressa no estrangeiro, serít o vendedor ou expositor rosponsavel corno se fôra editor.
Art. 676. Quem publicar qualquer rnanuscripto, sem
permissão do autor on ele seus herdeiros O\t representantes
será responsavel por perdas e cl!irnnos. .
Paragrapho unico. As cartas-missivas nüo podem ser publicadas sem permissão dos seus autores ou de quem os represente, mas podem ser .iuntas como documento cm autos
.iudiciaes.
Art. 677. O autm· ou proprictario, cuja obra fôr fraudulentamente reproduzida, poderá, logo que tenha conhecimento do facto, pedir a apprehensão ·dos exemplares
reproduzidos, sem prejuízo do direito do indemnisação por
perdas e darnnos, ainda que nenhum exemplar seja encontrado.
Art. 678. Para gozar do direito autoral, o autor ou
proprietario de .qualqlter obra reproduzida pela typographia, lithographia, graVltra, moldagem ou por qunJqucr
outro modo, deverá depositar, para o respectivo registro,
clous exemplat•es na Bibliothcca Nacional, no Instituto Nn·cional de Musica on na Escola Nacional de Bellns-Artes
da Capital Federal, conforme a natureza da proc1uc~iío.
As certidões de registro induzem á. propriedade da
ohrn, salvo prova em contrario.

..·

TITU!JO III

Direitos reaes sobre cousas alheias .
CAPITULO I

_...

~·

DISl'OSIOOlllS GIDRAI!IS ·

Art. 679. São direitos reaes, além da proprieclncle :
J. A Emphyteuse.
.'

...

.

.. ·.
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Pnt·agPatlho unico. Niio se conhecendo o numero .• ,

Art. 675. . .. c rcmtmernda, uma ohr11 impt•essn com
frmHlc, sct•i't soliclnriamente responsnvel, com o editor, nos
tet'ttHtS <lo ltl'l:igo nutecctleute; c, HC a nlll'n :l'tir estmnpncln.
no es!:t•mtg-eiro, rosponrlorú cnmo crlitnt• o vonrletlor,. ou o
expositor.

Art. 077. O antor, ou proprietnrio, enja obrn se reprolluzir J:rmu1nlentnmcnte, poclerii, tmtto que o saihn., requerer n apprehcnsfio i!os exemplares roproclnziclos, subsis-

tindo-lhe o direito ÍL indenmizagiio rle Jlerclns c clmnnos,
nincln que nenhum exemplar se encontre.
t• ·'

Arl .. G78. Pnrn. clesl'ruct.n.r o seu rlireito, o nutot• ou
pt'O]Wicl.n.rio cln obt•n. divulgada por l.ypogrn.phia, lit.hor::r.·apltin, ~;·rn.vm•a, moldn.gem, ou qno.I<JUOt' oul.ro syslcmn.
de t•r•prodneç~ilo, rlcposil.rm',, com rlesl.ino n.o rog·isi.J'O ..•

Pnrngrnpho unioo. As certidões do registro indnzom n
pt•opriodndo •••

Dos !lireitos renes sob1·e as cousas alheias

Art. G7!l.

··-:'
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II. As Servidões.
III. O Usufructo.
IV. O Uso.
V. A IInbitaçiío.
VI. As Rendas constituídas cxpre~snmcnte sol1re os
immoveis.
VII. O Penhor. ·
VIII. A Antichrese.
IX. A Hypotheca.
.
Art. 680. Os direitos reaes sobre cousas inoveis, quan·
elo constituídos on transmittidos por actos entre vivos, ad·
qnirem-se sómentc r.om a tradição.
Art. 681. Os direitas reacs sobre immove.is constituidos on transmitticlos por actos entre vivos, aclquil'em-se
tmicamente depois ela inscrip~iío, no registro pt•cdi~l, elos
J•cspectivos titulas, salvo os casos expressos neste Cocligo.
Art. 682. Os direitos reaes passam com o immovcl
para o domínio do compt•aclor ou successor ; os demais se
haverão como obrigações pcssoaes.
Pnt•aSl'npho unico. Os impostos que l'Ct•tlcm sobre pt•·cdios
.Lmnsmlf.tcm-stl aos adrJn i rentes.

C.APITULO II
DA Eli!PIIYTEtJSE

Art. G83 . .A cmphytense ou a.foramento · result11 rle
neto entre vivos on de ultima vontade, pelo qunl o Jll'O·
pl'ieta.rio nttribuc n outrem o dominio nti~ ·elo immovel,
pnganclo o emphytcnta no senhllrio directo uiun pcusiio
nnnnnl c.crtn c invnrinvel.

Art. G84. O contrato de emphyteuse é perpetuo. A cm·.
phyteuse por tempo limitado consiclei·n-sé' aJ•reudamcnto e
emi1o tnl é rcgnlnda.
_,;;.:;. .
Art. 685. Só podem sel' obje_c~à do emphyteuse t~1·rns
ni'lo Ctl!tivtLdns ou terrenos que se destinem 4 eclificnçno.

··, •::'.
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VI. As rendas c~pressamente constituidas' sob~e immoveis.

Art. 680.
025). '

. .. só se adquirem com a tradição. (Art.

Al't. 681. . .. entre vivoP só se adquirem depois ela
tt•ansct·ipçiio, ou da inseri pç~iio, no registro predial dos
l'fJJ'eridos _títulos (arts. ~34·, n. I, e .857), salvo os casos
neste cocligo expressos.
Ao art. 682, suppr.imam-se elo art. as palavras-" os
demais até final".
Pnwagrapho unico- Redija-se assim:
Parngrnpho · unico. Os impostos que recai! em sobre prodi os transmittem-se nos ndquirentes, salvo •constando da escriptura as certidões do recebimento pelo fisco dos impostos
devidos
c em caso do venda cm prncn até o equivalente do
<.
prcco da arrcmntncfio .

•4.rt. 683. Dú-sc a emphyteuse, aforamento, ou erupritzamento, quando, por acto entre vivos, ou de ultima vontade, o propr.ietario attrilmc a outrem o clomiriio util elo immovel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitue emphyteuta, ao senhorio directo uma pensão, nu fôro,
·
·
annunl, eertó e hwarin ve!.
Art. 684. . .. c como tal se rege.
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Art. 686. E' da substancia do contrnto de em}Jhyteuse
a escriptura publica.
Art. 687. Os bens emphyteuticos transmittem-se por
herança nn mesmn ordem cstabelecifl.n pnrn os bens allodines no I,ivro IV, Titulo II, Capitulo I ; mas, não podem
ser divididos em glebns sem consentimento do senhorio.
Art. 688. E' obrigado o emphyteuta a sntisfazer os
impostos· e os onus reaes que gravarem o immovel.
Art. 689. O emphyteuta não póde vender nem dar em
pagamento seu domínio util, sem previo aviso ao senhorio
directo, para. que este exerça o direito de· opção ; e o se- .
nhorio directo tem trinta dias para declarar, por escripto,
datado e. assignado, que quer a preferencin na alienação,
pelo mesmo preço e nas mesmas condições.
Se dentro do prazo indieado ·não responder ou não
offerecer o preço dn alienação, poderá o foreiro effe·
ctual-a com quem entender.
Art. 690. O direito de preferencin compete egualmente ao foreiro, no caso de querer o senhorio vender o do·
· mini o dircto ou dai-o. em pngamcnto. Para este effliito,
:ficará o dito . senhorio sujeito á mesma obrigação que é
impostn · ao foreiro, em analogas · ch·cumstancias.
Art. ·691. Se o emphyteuta não cumprir o preceito imposto pelo art. · 689, po'derá o senhorio dirActo usar, não
óbstnnte, de seu direito de preferencia, havendo o predio
do poder do adquirente, pelo preço da acquisição.
Art. 692. Sempre que se realizar a trnnsferencia do
domínio util, por venda ou doação em pagamento,o senho·
rio directo, que não usar· da opção, terá direito de receber
do alienante o laudemio, que será de dous e meio por cen·
to sobre o preço da alienação, se outro não tiver sido fi.
xado no titulo de aforamento. ·
··
. Art; 693.'. O foreiro não tem direito á remissão do fôro,
por esterilidade ou destruição parcial do predio· emphY.teu·
tico, nem pela perda total de seus fructos ; póde, porém,
em taes casos, nbandonal-o ao senhorio . directo e fazer in·.
screver o acto de renuncia, independente de . seu assenti·
mento.
· ·
· · ·
..
Art. 694. O emphyteutn p6de doar, trocar ou dar· em
dote o predio nforado por, cousa n.ªo':fungivel, avisando to
senhorio directo, dentro de sessenta .d1ns, con~ados do acto
'
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. Art. 686-

Supprimn-~u.

Art. 687. . .. ordem ~stabelecitla · rt respeito dos allodiaes neste codigo, nrts. 1.607 n 1.623; ...

Art. 689. O emphyteutn, ou foreiro, nüo póde veut1er
nem dar em pagamcnt,o ~ domínio ntil..

Art. 690.

Compete igualmente ao foreiro o direito de

preferencin, no caso de ... á mesma obrigação imposta, em
semelhantes circum~tancias, ao foreiro.
Art. 6Dl. Se o emphyteuta niío cumprir o disposto no

· ~rt, 689. . • havendo· do adquirente o predio pelo preço

da acquisição.

·

Art. 692. . .. se outro niío se tiver .fixado no titulo de
aforamento;

Art. 693. . •. ; p6de, em taes casos, porém, a bando·
naJ-o ao senhorio directo, e, independentemente do seu COll·
senso, fazer inscrever o acto ele renuncia. (Art. 697);

. Art. 694.. E' licito no empbytenta elo ar; (lar em dote,
nu trocar· pol': coisa niío fungi:vel o predio 'aforado. . . sob
pena. de continuar responsavel
. pelo pagamento do fôro.

'
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da transmissão, sob pena de ficar..responsavel pelo ·pagamento do fôro.
. Art. 695. No caso de ser penhorado o predio emprazado, por dividas do emphyteuta, o senhorio directo deve
ser citado para ass;atir á praça, e terá preferencia., que1•
no caso de arrematação, sobre os outros lançadores, em
cgualdnde de condições, quer no caso de adjudicação, por
falta de lançadores.
Art. 696. Quando o predio emprazado vier a pertencer
a varias pessoas, devem estas, dentro de seis mezes, eleger
um cabecel, sob pena de se devolver no senhorio o direito
de escolha.
.
Feita a escolha, todas as acções do senhorio contra os
foreiros serão propostas contra o eabece1 , salvo a est11 o
.direito regressivo contra os outros pcla.s respectivas quotas.
Paragrapho·unico. Se, porém, o senhorio directo convier
na divisão do prazo, cada uma das glebas cm que fOr dividido
éonstituirá prazo distincto.
Art. 697. Se o emphyteuta pretender abandonar gratuitamente ao seuhorio o predio aforado, poderão opporse os credores prejudicados com o abandono, prestando
caução pelas pensões futuras, até que sejam pagos de suas
dividas.
Art. 698. A emphyteuse extingue-se :
T. Pela natu1ral deterioração do predio aforado, de
modo que o seu valor não equivalha ao capital correspon·
dente no fôro e mais um quinto deste.
TI. Por commisso, deixando o· foreiro de pagar as pen·
sõcs devidas, por tres anuos consecutivos, sendo neste caso
o senhorio obrigado a indemnisar as bemfeitorias neces•
sarias.
.
' .
III. Falleccndo o emphyteutn, sem herdeiros; salvo o
clireito dos. credores.
Art. 699. Todos os aforamentos, salvo accordo entre
as partes, são resgntaveis trinta annos dep.ois de constitui·
dos, mediante pagamento de vinte .. pensões annuaes pelo
foreiro, que não poderá no. seu coú~~ató' .re.nun~iar o djrei·
I. o uo resgutc,nem contrn.rwr as .chsposwues tm pet•fl.ftvns
(leste ·capitulo.
. · . , .· .·
.·

~·
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Art. 605. l•'uzeudo-so peuhortl por divid1ts do emphy·
tenta, sobre " preclio empruzudo, seriÍ citado o seuhot·io Llh
recto, para assistir ÍL praGa, e terú prefercncia, quer, no
caso de arremataGiío, sobre os demais lançadores, cm con·
clições eguaes, rruer, em falta clelles, no caso ele adjudica·
~ii o.
Art. 6D6. Qunuclo o predio emprazado vier a perten·
cer a vurius pessoas, estas, dentro em seis uwzes, elegerão
um cabecel, sob pena de ...
§ 1. o l!'eita a escolhtt ...

§ 2. 0

Se, ÍJorém, o senhorio directo ...

.Art. GDS.
I. Pela natural deterioração elo prcclio afot•ado, quau·
do chegue a niio vt1lel' o capital correspcindeiJtc an ...... .

li. . .. ~.onsecutivos. caso em que o
muizm•ít dns bcmJ'citorins. neccssnrias.

~enhorio

o indc·

I.
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III
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Art. 700. A sub-emp!Jyteuse estít sujeita ús mesmas
disposições que a emphyteuse. A dos terrenos de mat:inha
'e
. .accresciclo~t sci·ii i·eguladit ein lei . espeCial.
.

'

II'·. .

CAPI'rULO III

í.

DAS

S~RVrDOES

PREDIAJJJS

SECÇAO I
COl-:S'f!~Wl\:ÃO DAS ~ETI\'lDOES

<ht. 70J. ·.A servidão predial é cstabelcéida ~obt;c um
predio em favor ele outro, pertencente 11 diverso dono. Em
t•azão clella, o proprietario do predio serviente é impedido
de exercer alguns de seus direitos dominiaes, ou . tem de
tolerar que o proprietario do predio dominante se utilise
•lo serviente para certo fim:
Art. 702. A servidão. não· se presume ; na duvida c •
predio é reputaclo livre.
,
Árt. 703. As servidões não apparentes só podem ser .
estabelecidas pot• meio de iuscripção no registro· predial.
.A rt. 704. A posse continua e não contestada da ser'
vidão, por espaço clé dez· ou vinte .annos, nos ternios do
art .. 556, ·autoriza .o . possuidor a inscrevei-a em · ~im nome.
no registro predial, servindo de titulo a sentença que jul. .g~r consummaclo o usucapião.
Pan·agrapho unico.
o possuido1; nüó'tiver titillu, u fora7.0
do usuoapiiio scrú do trinta annos. · · ..
.Art. 705; O clono de· uma serviclií.o tem direito de fazer
- todas as obras necessàrias para o uso o conservação clella.
Se. a servi dito pertencer a vnrios predios, serão. as despezas rateadas entre· os respectivos donos. .
.
Art. 706. As obras a que se refere .o artigo nntcccclentc elevem ser feitas pelo clm1o do prcclici· dom inantc, ·salvo
disposição expressa no titulo:t:l.,.
. ·
· Parngrapho unico. 'Quando.:;:á:iobrign•;iio incurnbit•. uo dono
do Jli'Oclio s.:•t•vinn-le, csle podct;rt:i_Q.~Q.nct•at;-so, abandonando a
j1ropried~d~ ao duuo uo dominurífÕP'
·
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Art. 700.

Piit•agraplw unicu. A Lios terrenos Llu tiiaritiha é accresciuos t'ct;ular-se-li por lei cstweiul.

7tn.

a

• .Art.
ImpÕe-se servidão predial a um preclio em
fiiYor de oütro, pei-tci:tcente ít diverso dono. Por ella perde
o proprietario do predio serviente o exercício de algúris de
seus direitos dominicaes, ou fica obrigado a tolerar qúe dello
se utilize; para certo fim, o dono do predio dominante.
Ai't. 702. · A servidão não se presumé : reputa-se, na
tluvicla., não existir.

Art. 70±. A posse incoutestudtt.e continua .de rima servidão por dez ou ... , servindo-lhe de titulo a sentença...

··

..
AJ·t. 705. O dono ele unut servidão tem direito a fazer
toclns as obrni; necessal'ins ÍL sua eonservnQiio e uso. Se a
sel'\'iclíio pertetwt~r n mnis ele um predio ...

. .. do predio dominnntc, se ci contrm•io niio
1lispnzcr n titnlo expressamente.
Art. 706.
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Ar!:. 707. Au rlono elo preclio servientc não é licito
mubnrnç;ar ou clil:ficultar, por qualquer modo, o legitimo
cxcrcicio da servidão.
Art. 708. Póde o clono elo preclio scrvientc mudar a
servicliio ele um local parn outro, eomtanl:o que o fuça tÍ
sun custa, c em nada diminua as vantagens elo prec1io clomiuun te.
Art. 709. O exercício tln servidão eleve restringir-se
í1s ucccssiclncles elo predio dominante, e evitar, quanto pos·
~ivel, maior encargo ao preclio serviente.
.Pat•agt·apilo unico. ConsLiluida Jlfil'a doLcl'rninado .l'im, 11üo
púuc ser ampliada a outr·os, sal\'O o disposto no arLigo seguinte.

Art. 710. Nas serviclõcs ele transito, a mais onerosa
)uch:ie a menos onerosa, e a menos onerosa exclue. ri mais
:onerosa.
Art. 711. Se as Ilcecssidatlcs da cuHüm elo preelio clolllimllltc l!xigircm maior extensão Ít servidão, deve ci clono
. elo SCI'VÍCiltC Kllpportal-n i lll.l\81 tem direitO ele ser inc1emni·
Bnclo, mt razão elo excesso.
· ·
P!l!'agrapliO llllico. Se, pm·ém, a ma.ior oxLensão · l't)!' devida ú mudanca· do modo ele exercer· u servidão,' pot• exemplo,
so se JH'OLcndor eonsll'uir um edil'icio cm Lcncno anLc!'ior-.
mm1te destinado :í culLuru, pôde o dono do pr·edio. servientc
.oppor .. sc ú oxlousão dn nwsma· S!.l'l'Vlclfio.
Art. 712. As servidões precliaes são imlivisiveis. Snb'

....

sistcll!, no cnso ele Jl!lrtilha, em beneficio de cucla um elos
quiuhõcs elo p1·cclio clomiunntc, c continuam a gravai• cada
nú1 élos do tírcdio servi ente, salvo se, por ~sun mttnrezn
on por scn destino, só se .applicnrem n uma parte clêtcr·
minncl1t elos predios.
·
"

,.,

SECÇÃO l i

'•

EX1'INCI.),\0 DAS SE lWIDOl!lS

,.

Art. 713. A servitlão, ~ma vez ;iiiscripta, sp~:so·~cxtin
g-uc. om rclttt•ilu u 'terceiros uolo ti'!ii1êcllnmcnto, salvo o
u;LSO do dcôlljll'Oj!l'itt~IÜO.
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Art, 707. O dono do prcdio scrviente nfw poderít emhill'nr:nt' de morln nlgnm o uso legitimo da servidiío.
· ·

•

Art, 708, Parle o dono do preclio serviente remover de
um local pam outro a scrviclfLo, contanto que o fngn 'á sua
custa c niío climinua em nada as vantagens do ·p1•edio (1,-,.
minnnte..
·
At•t, 70!1. RcKtt•iugir-sc·ÍL o uso da servidiío ás uc~es- i!!P
siclutlr,s do tn•edio tlomiilfllltc, cvit.tudo, quanto possível, n:,r• ;,
gl'IIYILl' o encargo ao predio :~crviente.
Parag-rap!Jo unico. Constiluidn para certo l'im, n· set·l·idfio
nüo se fJÓcle ampliat· n oult•o, salyo,,.
.·
Art. 710, Nas servidões ele 'transito a ele maior inclt~e
a de menor onus, e a menos exclue a mais onerosa.
Art. 7l.J. Se as necessiclacles ela cultura elo preclío tlomiunntc impuzcrem .ÍL servidi"to maior largueza, o clono 'do
serviente é obrigado n. soffrd-n; mas tem direito a ser· lntlcmnizlulo 11elo excesso.
Paras-t•apllo un ico. Se, porém, esse accrescimo ele encargo
fur clcviclo a mudanca na mancit·a ele exet·cct• a scrvidüo; como
so, JlOI' oxornplo, se Jll'Clencler eclificat·
. cm lcrr·eno -até.;untüo
elcstinnclo a eulluL'a, poclet·ú ollst.al-o o dono elo prcclio SC!'~
vi ente.
'
·
Art, 712. , . , salvo se, por natureza, on clcstino, ~ó ~o
npplic·nJ•em n ,f,0J'h1. pnl'to de 11111, on rle OTJÍ:l'o,
·

.

.

DA T~X:I:T:\"C(l,\0 PAS SEl1V!l)OiiJS

Mt. 71~1. Snlvo nns tlcsnill'oprinçücs. 11 scrvicliín; 11111A
1"07. tJ•nnscdptn. s•Í se oxtingue. com respeito n torccit•os,
1(11n11do cnnccllndn.
·
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. Art. 714. O dono do predio serviente púdc obrigar o

do dominante a consentir nc:i can~ollnmcnto, e promovel-o,
'apezar ela opposição: deste :
·
·
·
I.. Quando o titular tiver t•ennnciado a sua. servidiío.
. II, Quanc1o a ~~ryieliío f~r de passagem, que tenha.
cessa,lo pe.lll. abert~1rn de· estrada· publi~a,' accessivel' ao
preclin dominante.
·. . · ·
·
·
· · IIL Quando o dono elo predio servi ente resgntnr a
servidiío.
·
· ·
··
·· .·
· . · · • Art.. 715. As servidões prediaes extinguem,se :
.
I. Pela reunião dos dous pre.dios no dominio dá Inesmá pessoa. . .
. . . .. . . . .
.
. . .
II. Pela suppressiío elas respectivas llhras por effeito
de oontrato ·ou .de outro titulo expresso ..
III. Pelo não Jl~Q, chn·ante dez 11nnos coptinuos.
.
Art. 716. Quando as referidas servidões se acharem
ipscriJ!ttts_ a perf~i~iío fio ~~ntra~o ~n, a consummaçüo da
prescrJPÇII~· .fnle !!~ jl~tmgmr, co11ferJra. apen~ts ao dono do
· predie! servieí:jte p 4iréito c]e as fàzer cancellar. · · ·
Art. 717. Se o .predio dominant~ estiver hypothecado
c a servidão fôr mencionada no tittilo hypcithecario~ será ·
tambem preciso o consentimento dô credor para o ciínccl- .
· himcntci dn servidão~ · · · ·
·
·
·

·~ ',, ... ,
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Do usufructo ·
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CAPITULO IV

Art. 718. O direito renl de auf.erir ·de uma cousa ·os
provcitoli e utilidade a qne el!a se presta póde estar temporariamente separado lla .Propriedade, e co,nstit_ue ·usu- ·
. .
·
.,- . "'...
- ....
f rue t o.
'
'
''
.·
Art. · 719. O nsufrncto· pó de rllr.alilr. em.· um ou 1nn1s
l>~n.~,. mnveis on immoveis, llnJ~''nm pntri'!lorfio inteil'o. ou
em B~rte r]est:n. PcírlÀ tnm hem !Lmitnr·s~""ll ·certo.q pr0ye1f:os
e utJ!Jclades.
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E1nendas offerecidas
pela
Commissão
.do
. .
.
.·. .
..
. ' especial
. ..
. Senado
' ..
'

. A1;t. 7.14 ... o tlono ti<~ prcclio Rcrvicnte tem tl ir cito, P<l·
los JJWJOS ,]ndwu~cs, ao ~unccll!ti)!Clltq cht iuscripçiio, cuthura
o dono elo' pred10 dommautc lh'o impugne:
·
f. Quando o titnlat• honver.,,,,,,
,J'

•

..
Art. 716. Extiuctn, por alguma clns causas clb artigo
anterior,. a servidão prcc1ittl trnnscripta, ·fica aq dono do
prcdio servi ente' o direito a. fazel-n canc~lln.r, mediante n
provn. ela cxtincçiío.
. ·.
. .
· . ·
Art.'.717. Se o .pNclio ciominante estiver hypothecado,
c a servidão se ·mencionar no titulo hypothecario, . serú
tn.mbcm preciso para n cnrn•cllnr,· o r,onsentimento elo ertl·
dor.

'·· ...

',

...

At't. 718. Constitue usni'ructo o rlircito real ele frttir
ns utilidades c frlÍctos de uma coim, em(\111lr:to temporariamente. clestacadll
· ·
'
. . -.· .da prôpricclade.
.
. ,
'

-

__

Art. 719. , , , em um pntrimouio int.!ir~. ou pm·tP. deR·
te, abrnn~l'nrlo-lhc. nn tncln m' t1rn pn1·k ns 1rnetn~ \l 11tili·
cln'des,
·
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-

- Art. 720. O usufrncto de inunovcis, quando nii.o resulta d~ rlireito de fnmilin, depende Cle inscripgiío no registl·o
preclml.
Art. 721. O usufrúcto estende-se aos .nccessorios e nccrcsc.imos ela cousa, salvo disposição em contrario.
Art. 722. O. nsufructo é inalienuvcl, salvo se a alieno..
ção J'ôr feito. ao nu'· proprietario ;o seu exerci cio, porém,
póclc SCJ' cedido por. titulo grn.tuito' ou oneroso.
··. ,_,·;·
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-Art. 723. O usufructuario tem o direito ele posse, uso,
nclministraÇiío e_ per'cepçiio dos fructos.
_
Art. 724. Quando o usufructo recúe em titulos ele' crerlito, o usú:l'ructunrio tem o clircito niio só ele cobrar as
respectivas dividas, mas tam bem· o de empregar n importancin- dcllns. 'l'oclavia, o emprego corre por smi conta (l
risco, c, cessando o usufructo, tem o proprietario o- direito
ele exigir o dinheiro em especie, em Iogar ele novos titulos.
- Art. 725. Quando o usufructo recíte em apolices- da diviela publica ou tit!tlos semelhantes,_ ele cotação -variavel,
a alienação clelles só pócle effectuar-sc mediante nccm·do
prévio entre o usufrnctuario e o_ proprietario.
Art. 726. O usufruetuario faz seus os fructos nntn·
rnes, pencl~ntes ao tempo ,•m que ·come0a o nsnfructo,sem ·
obrigaqiío ele pagar clespezns ele proclncçiio, snlvo cliJ•eito .
llflquirido ele terceiro.
PnPug'!'npho tln iro. Os rr-ue los nnturucs, por•lm, pcndrn l.es
no tempo cm que cessa o usuJ'nwto, pertencem ucr prorr·iclnrio,
cgunlmento sem cornponsncões ele dospezus.
. .
Art. 727. As .crias dos nnimnespertencern aousn t'ructunrio, cleclnziclo. o numero necessario pmm compl~tar o
_que tinhn o gnr1o, qnnmlo começou o nsnJ'r11oto .
.Art. 728. Os frnctos civis vencidos na dntn cm ~no
começa o usnhucto pertr.nccm no proprietnrio, c os vénci·
. elos 1111 _clntn om q11e cesso o usnfrncto sno cl_o nsnfrnctnal'io.
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Art. 720. . .. , qunuclo niío resulte elo direito ele fnmi·
lia, tlepcnclerú ele trnnscripc;iío no registro prNlinl.
Art. 721. Snl vo dispof<içiío em contrario. o nso rrncto
cstcndc·RC aos nt!cessm·ios rla coisa c seus nccresciclo~.
Art:. 722. O usoJ'mcto só se pó de tt·n Ílsfcrir, por aliellfl9iío,ào proprictario ela coisa; mas o seu exerci cio póde
ccder·sc por titnlo gratuito ou oneroso .

. DOS ·DIREITOS DO USOTI'RlTCTTJAniO .

.Art. 723. O mo:f:t•nctum•io tem direito

Íl.

pr,sse, uso;, , .

Art. 724, ... o nsofructnario tem direito, não 'só a
cobrar as respectivas dividas, mas nincla n. empregar-lhes a
importancia recebida. Essa a.pplica~iío, porém, corre por sua
conta e risco; e, cessando o nsofrneto, o proprietario póile
recusar os novos títulos, exjginclo cm especie o dinheiro.
.

.

· Art. 725. Qna11Clo o :usofructo 1;ecae sobre apolices .. ,
a aliennçiío clelles só se effectnarii mediante préYio nccordo
entre o .nsof:rnetnn.rio e o clono.
J\l't. 72G. Snlvü direito n.dqnii'irlo pnr ontrcm, o nr.o·
ft•m•.tnnJ•io :l'ar. sonK os frnctos nn.tnrnes, pcllclcntes nn cnmer;fll' o mnl't•nr.tn,· sr.m clWfll'!l:O ele pngnr ns rlPspezns rlr. p1•n.
rlncçíí.o.
·
·
Pnt·n:;t·nrlln unlco.
JWI'i.mlf'rm no· rlono, tnmllr.m ~rm
Crlmpr.n~nçii.n da~ dosrozns.

Art. 727. . , . no nsofrnctnn.rio, clerlnzirlns qnnntns bustom, pnrn inteil·m· ns r•n hnc,ns ele gnrlo cxistrntes n.o romcr•nl' O \lROFl'lWl:O.

• "\rt. ·72R: Os :f:rnet:os civis vmwiclos nn dntn inicinl do
moft·ncto JWrtcncem no Jll'OJll'ictnrio, c no nsof:t·nt'tnnrio os
v~1wirlos 1111 clntn t'lll qnc cr.ssn n nsoft•nctn,
·

:

;
,:.: '' ·.
~
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.

..

Art~ 729. () usuft;uctnario pódc clesfructnr por si, ou
mediante arrendamento, o prcdio usufruído, mas niiõ mu'dar o gcncro de cultura, sem: licenc;a elo proprictario oi.t
ll!Itprjz,açiío. expressa rio tit!lla ·,; snh:o se ~o~ algum outro
btulo, cqmo ele pae ou ele marido, bver direito de fazei-o.
. Art~ 7~Q. Se o usufrn()tO rec(le em florestns ou mimis,
podem ó proprictario' e o usufructuario prefixar a. amplitÜde elo gozo c o modo d~ exploraçf!p. . ' :
. ' .·.· .
· · Art. 731. As cousas ·que se consomem pelo_ uso cácm
immceliatnmcnte no domínio elo usufructuario, mas fica
este ·ohr.igado a restituir,· findo .o usufructo, quantidade
egual elo mesmo gencro e qunliclacle, ou, na. falta, . o seu
valor, pelo preço corrénte ·no· tempo da restituiçlto.

Pnragrnpho unico. Se, porém, as referidas .cousas fomm
avaliadas. no tituiG constitutivo do usufr·ucto, ·salvo. clausula
expressa em contrario, o usufructua•rio ó obrigado a pagnl-as ·
pelo proco da avalincão.
·
· .
. Art. '732. Q usnfructuario niío. tem dirl)ito. 4 parte do
thesouró achado por .outrem, riein ao preço pago: pelo vi- ·
sinho. do. predio USUfruÍdo,. para' O~ter ,mellt)ÍÍO da parc•le, .
cerca, muro ou valia. ·
·
·
. Art. 733. O disposto na segunda parte elo· artigo arite~ .
cedente não terá ·applicaçiío, quanelo o· nsufrncto i'ôr de
universnlirl~é!e on ·i! e IJUcitn pnrt~ rle ben~. . ·
·

~-;~:-;,·
·~·

~.

·~··'

·'.

;

.
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·.··~·

"
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Art. 734. O usufrucitunrio deve, autes ele entrar . ·na
. ·posse elo usufrncto, fazer ÍL sua· cu~ta inventario dos bens.
que recebe, determinando o cstaclo cm que se acham e dar .
· cat~ção, fidejussorin ou real,. so lhe fôr exigida, ele velar·
peJa .Stta COll~Cl'YnÇÍI.O e cntr~gn, findo~ O llR,ufructo. ~
Art. 735. O usufructuar10;· que nao qtuzer ou .0110 puder dar cauçiío sufficiente, perderá· o dh:eit_? .ele n~ln:'inis
trar o nsufructo · e, neste caso,· os bens scrno admtmstrados pelo pro'prietari~, que fica:í1 éibrigâ?o, mediante cau~üo, n ontrcgn.r ·a ri nsnfrnctttnrlO o rend1mP.nto rlelles, ele-

: .. ~·

'•'

·-
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Art. 729, O usofructurario póde usof.ruir em pessoa ...
mns niío mudar-lhe o gencro do cultura ......... ; Hnlvo se
pm· nlgnni nntro, cúmo oli'tde 'pae, ou mnrido, lh.~ .,o,uher tal
cl irflito.
. · ·
' ·

. .·
'

A1~t.

780. Se o usofrneto fôr do florestas, ou minas,
púclo .o dono e o ilsofrnctuario pl·efixnr-lhn. a extensiio ·do
gosó e a máneirn da exploragiio. ·
··
· .. · · . ·
At·t. 7:H. ~\s coisas que se consomem pelo· uso, caem
para logo 11.0 ilomiuio M·usofrnctuario, fi canelo, porém,
est.e obri-gado a restit.nir; f:inclo o usofructo, o equivalente
em genero, qualidade c quantidade, ou, niío · sendo possível, o sen valor, ·pelo pre'~o co'rrentc no tempo ela restitui-

'

~

::

.·--..--..
'

;.•

~iio,

nt1

elo

· Art. 782. . .......... menção _Cl)lpamclc; erren., murn
vn.Jlo. ·(Al't. 648).
'
Art. 733. · Niío: procecle o disposto nu segunda parte ·
nntececlente, qunJ?dO. , ,

..

nrti.~to

DAS OBR!GACOIDS DO USOFRUCTUARIO

Art. 734. · O usofructuario, antes de assumir o uso·
f.ructo, invcntarinrí~, í~ sua ci.lsta, os bens, que receber,.
011 renl,. se lll 'a exigir o clono, ele vclnr-lhe pela conscl'VR·
c;iío, e cntregnl-os findo o nsofrueto.
·Art. 735. . ...... entre ns qnncs se inclue a qnnntin
t.nxniln pelo jnir. em T'PllllllÚ1l'R~iio rlo nrlministrnrlor,'

' '

'

I
:lSO
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dmidas ns dcspezas 'da administração, entre as ·qúaes .~o in·
cluirít n. quantia mnrcuda pqlo ~ir. pura pagamcn1:o do
tmbalbo do administrador. · ·
·
Art. 736. Niw é obrigado á caucão :
I O· doador que reserva pai·a si· o ustlft·ncto dn cousa
doada.:
·
·
·
.
·
·: II. O pae c a miie usufructnnrios rlo~ lwns :ele· seus
filhos menores.
·· ·
· ·'
·
· · · ..
. Art. 737. ·O usüfruetuario não é 'obrigado a pagar as
deteriora~Ões reRultantes elo CXCrCÍÍlÍO reguJur dO USU·

i'l'lJCto.

·

· ·

·

· ·

·

· Art. 738. Incumbem ao· usufructuario :
J. As despezas ordinarias ·para consêrvnção dos uelis
no estado em que os .recebeu.
.
II. Os fóros, as pensões e os impostos renes dl viclos
pela posse ou rendimento ela cousa usufrnidn:
· .:.:\rt. 739. Incumbem no proprietario as reparações ex"

· traordinnrias c as que não J'orcm modicas; mas o usu- fructuario eleve pagar-lhe· os Juros do capital clespen- ·
elido, ·quando J:orei11 ncccssarias ti. conscrvaçih, ou
auamenüu·om o rendimento du eousu usuf•·uida. ·

•'

II.· O pae e n miic usnfruetuarios dos bens de seus
filhos m·enores. ·
Pnrngr·apho unieo. · Niio so considemm mociicns as desnc?.ns
quo excederem cious lCI'COS dos mndimenlos Iiquiclos do ~Hil
UllnO •

.Art. 740. Se a cousa estiver segura, cabe ao usufru·
· etun.rio n obrigação ele satisfar.er as eontribuiGõcs elo. se·.
guro, durante ·o usufructo.
·
Se o seguro fôt• feito pelo usufructuario, deve sel-o .
elo modo que o direito contra o segurador pertença ao
proprietario.
·
.
.
Em qualquer hyothese. o direito do usufruetuario fica .
· subrogado no vnlot• da inclemnisaçiio do seguro;
Art. 741. Se o usufructo fôr ele cousa. singular ou tle

pnrle clella,o·usul't·u.cLmwio só serti o))J'Igu.clo no~ J.ut•os rluH

cliviclns que n cousa gnmntc, quallClo isso fôr ·expresso no
titnlo re~peetivo.
.
.
Se fôr de nm pnkimo11io ou pnrtc deste, o usufructunl'io
serÍt obrignclo pelos jmos ela clivicln que gt•nvflr o usu·
frueto.
"
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~·
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Mt. 7:36.

I.

Ü cloat!ol', ljliC SC l'CSel'VIll' U USOfl'UCto

tla

COJSa

cloncln.

JT. Os pues, usofrnctuarios dos bens dos filhos meuo-

l'CS, . , •

Art. 738.'
I. As clcspczas ordinnrins ele conserl'açíio ..•

J\r!;. 7:30. Incumbem ao dono as reparn~ões extmorcliIHll'ins c a.~ que níio :!'orem ele custo modico; mas o usofructnnl'io lhe pn.garit os juros ...
.I;

ParaS'l'UJllto un.ieo. Não se considet•ntn modicas aô desJlexus supct•iot·cs a dois Let·oos do liquido rendimento de um

anno.
;\rt. 740. Se a coisa estiver segurn., iucmnbe an usnfructuario pagar, clm•twte o usofructo, as contribuições (lo
sr.gnrn.

··-;·

§ 1. o Se o usofrnctúario fizer n seguro, no proprieta'rio cahel'ÍJ o direito delle restÍltantc eontra o segnraclor.
g 9 o

:s -·

]~m CJI11l]quet•

'

''

hypoLhcsc ...

Art. 74J. . .. , on de parte delln, só responderá o nso. f't•nctnnrio pelo ,inro dns cliviclns, qne ella garantir, CJitllnclo
esse onns J'ôr expresso no titulo respectivo,
Se fôr de nm .pntrimonio, ou parte deste, serÍJ. o nsofrnetnnrio obrigado nos -juros dn divida, C[llC .onerlll' o pa·trinwnio, ·ou !L' ]Htl-1 o. iii:!Jle, soln\1 que rccuit: .o nsoft•ncto.

.

..

'•

"

.. ......
: ,l_'

' .
. ·.:~~-.
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Proiéêto

vindo da Camua. cios Dépuiados, sob n.

1, de 1BÕ2

.Art. 742. Se um edifício sujeito a usufructo· fôr destruido sem culpa elo proprietario, lliio será este obrigado a
rcconstruil-o; nem o usufructo se· restabelecerá com a reeonstr.ucção,, .ú s~;w ,eu,sta; m~~;s •. ~e o pre4io. estavà segu.ro. a mdemli!Saf.liLO paga. fica SUJC!ta ao ontls do ustifructo.
. . Se a indemnisação do seguro fôr applicada á . reconstrucção do prcdiii, restalielecer-se-á 6 usufructo. . .
.Art. 743. •rambem fica subrogada no onus elo uimfrricto, em togar do prcdio, a indemnisação paga, cm virtude
·de desapropriação, ou por terceiro, em consequencia de
perda ou de deterioração devida a culpa ou dólo.
·

s:EdÇio iv
mXTINCCÃO DO.USUFRUCTO

,'-.

..,_.,.

..

.Art. 744; Ousufructo .extingue-sê i
I. P.ela. morte do. usi.lfructuario;
II. Pelo terino ele sua duração.
III. Pela cessação da causa de que se origina.·
IV:· Pela destruição da cousa, se· não 'fôr fungível,
guardadas as disposições dos arts: 740, 742, 2' parte, e
743 ..
V. Pela consolidação.
VI.. Pela prescripção. ·
.
VIT. Pelo abuso. do usufructmü·io, alienando, dcterio· ·
raudo, ou deixando arruinar os benR, ·por falta ·.de ríípara-

çõesf!t~i~:~~à~õí:iiitiffild~ \isutrüciõ' êíii iãVõr· de citias. oíi

!llàis pesso.as, "e:xtinguir-s~,á: .P.ar_cia~e!lt~, pe~o _faUeciinento de cada uma, . salvo o d!l'etto de accrescer, quando· ex. prcssiúnerite conférido.
. ·.
..
•. . . • . . .
· .Art. 746. O usufructo .constituido,.em favor de pessoa
jut•idica. é:xtingue-se com esta, óü. rio fim de cem ai:mos, da
data em que começou a ser exercido; . . . . .

. '. . . .. . ...

,';;,

·-.-.<·~-.\,"

··.

.

CAPITULO V
DO USO

o
us~iirio tcin direitil do -fruir .&,utilidade
da cousà dá,dà em uso, .iJidlito baste para ~a.ti&J:Íiçáo de'
âi-t. 747.

,.,.

.... .

&uáii .neeessidades

pi!ssoa'es é 'de

suá. familiâ.
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· At~t. 7,1.2,
ueiu o tisoft•t:t·ti ,;e t;cstnbele~ci·íl, se
[ll'll[JI'ietnrio l'PeOÍIS[l'Uil; Íl Sllll ULllitlL O iir()djiJ: Uias; SC
ellc esta l'll seguro, ...
O

.•'.

Art. 743. . . . . . . . n indemnização paga, se elle fôr
clcsnproprincllí; ou n iinpodancia di:i damno restit·cido pelo
terceiro i·esponsavcl, no _cüso de dmniiificaçãÕ, on j>crda.
·> -.

.

• • - J~

'

DA EX'l'INCÇÃO DO USOFRUC'l'O

Art:. 744.
·.·

:rv. ....... da coisa, não sendo fungivel ..•

,.•

'·

VII Por culpa do usofi·uctuario, quando aliena, de·
teriora, ou deixà arruinar os bens, não lhes ücuclindo com
os l'eiiaros ele conservação.
_
-Art. 7-15. - Constituido u usufructo em favor de clois
ou 'mais indivíduos, extinguir-se-ÍL parte a parte em relação
a cada um dos que flillecerein, salvo se, por estipulação· ex·
pressa, o quinhão desses couber aos sobreviventes.
..:\1-t. 746. . . . . . exti'ngrie-sc com esta, ou, se elln perrlurar, aos cctn: _annos da data cm qne se começou a exercer.

A1't. 747. O usuario fruirá a utilidade da coisa dada
Clll \ISO, fllill!itÚ O CXigit;iiiu tis nCCessidâdes, pesSOru!S ~U!lS 6
d<' swi faniilia.
· ··
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.Art. 748. As necessidades pesspaes elo 11suario serão
julgadas em rela0iio a sua concliçiío social e ao Jogar oncle
viver.
Art. 749. As necessidades da f'umilia do nsuario com·
prchenclem :
I. As ele seu conjugo.
II. As de seus filhos não casados, ainda que illegiti·
mos.
III. As elas pessoas de seu set·vi~o domestico.
Art. 750. São applicaveis ao uso as disposições relnti·
\'as ao usufructo não contrarias ít natureza cleste clireito.
CAPITUT~O

. •'

..Art. 751. Quando o uso consistir no direito de habitar
grntuitamente· casa alheia, o titular deste direito não n
póclc alugar, nem ·emprestar, mas simplesmente occupal-a
com sua familia.
.
. .Art. 752. Se o tlireito real de habita0iiO fôr constitui·
do ein favor de duas ou mais pessoas, qualquer dellas que
habitar só a casa ltiío terit obrigação' de pagar nlnguel ÍL
outt·a ou íts outrns, mas não lhes póde impedh que exer·
~am o direito que lltes compete, quando o queiram fazer.
. Al't. 753. Sií.o applicaveis á habitação as clisposições
relativas ao nsufl·u~tn niín r•nntral'ins á .natul'CZII deste di;
rei to.
C.API'l'Uf;O VII

' ·.. I

DAS

·-

Vl

ltl~~J)AS

CONS'!'l'.l'UJI)AS SOS;:li:

l:ll:IJI)YJ~IS

Art. 754. No ettso de cleHttprnpt•in ;ito por necessidade
ou ntiliclade publica ele Jn•cclin sujeito ít. comtituiçito ele
renda, o preço elo immov~l gruvaclo serír applieaclo 11 con"
stitnir nova. O mesmo oeeorrerít quanto ÍL indemnisnuiio
elo segliro .
•<\rt. 755. O pagamento da reudn coustit;uitltt sobl'C um
immovcl incumbe, de· pleno dit·eito, no mlquirente do pre·
clio gruvudu. E~üt ob1•igu~ito estcudé-sc t'ts rendas "?,ncítlns

-.o.;

r->

"<-'~~. . . 1:;

~ :1'. :~:~·>~~;\

,_

.
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.A.rt. 748. Avalinr-sc-itu as necessidades jlessoaes do
ustlario, coufo1•me a sua conuiçftu social e o logar oud~
YiYCl'.

Art. 749.
II. .As dos filhos solteiros ainda t(Ue illegitimos.
'•,_

At•t. 750. São a.pplicaveis ao uso, no que não fôr cou:
lrnt•io ít sua nntureza, as dispos1ções relativas ao usofructo.

Art. 752. Se o direito real de habitação fôr conferido
a mais ele uma pessoa, qualquer clellas, que habite, sósinhn,
a cnsn niío terít ele pagar aluguel Ít outra, ou Íls outras, mas
não as póde inhibir ele e:s:ercerem, qucrcnelo, o direito, que
tambeml!;es compete, de habitai-a.
Art .. 753. São applicaveis ít habitação, uo cm que lhe
niio contrariarem a natureza, as disposições· concernentes
ao usofructo.
-

Art. 754. . .... , ele preclio sujeito a constituição ele
renela (nrts. 1.424 a l.43l), applicar-se-á em constituir outra o preço elo immovel obrigado. O mesmo destino terii,
mn caso annlogo, a indemnização do/seguro.

Vol, V
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antes da aliena~iro, ·salvo ·o :direito regressivo d() auqui1;en~
te contra o alienante.
Art. 756. O immovel sujeito a prestações de renda,
pôde ser. resgatado, pagando o devedor um capital em especie, cujo rendimento, calculado pela taxa legal dos ju·
ros, garanta ao creclor riina renda equivalente:'
.Art. 757. No caso de fallencia, insolvencia ou exllcuçiío do predio gravaclo, o credor da. renda· tem prefel'enuia_.IJ.OS ... outros. c~edores pai·a haver o capital indicado
110 artigo antecedente.
··
·
.. Art. 758. A renda constituída por clisposi~ão de llltima. vontade, come~a a ter effeito desde a morte elo constitüinte, ·mas niío valerá contra · terce.jros adquirentes, cm·
quanto não fôr inscripta no. competente registro.
Art. 759. No caso de transmissão elo predio gravado
a muitos ·successores, o onus real da renda continua a posar sobre todas as· suas partes.
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.Art. 760. N.as dividas giu·antidas 'poi: périlior; áüti~
éhresc OU hyPotlieca, a êoúsii Cladâ em garantia fica SU•
Jéib, pÚl; vinéi.llti i;eál, ao ciniipriiüeuto 'ela obri~aijiío..
Art. 761. Sómente póde · empenhar, dar éni ii.üticlirese
qu hypothecar quem póde alienar, 'e só podeni ser dadas
em penhor, antichrese ou hypotheca as cousas que podem·
ser alienadas. · · ·· ···
·· · ·
·
.
.
Paras:ra\pho unico. O (dominio superveniente l'evalidn,
desde 'a inscrip'Ção, as garantias i-enes 'estnbel~cidns por quem
possüiii. ; ti ,..,.,..
êoüs~ ~ titulei i:lii firiipdoiario. .
··r- ;,
·· ·o'"'"' .- ••">·•.>"..-, ·, ,,·:
· Art. 762. A, cousa commum. a chve1•sos propr1ctartos
niío pócle ser dâda cm garaiitià i·~íil Üa 'sua tôtdiidnd'Éi sêm
o consentimento de todos ; mas cada um póde individualmente tlnr em garantia real a parte que tiver, se fôr diYi·
sivel. a cousa, c só li respeito clessa parte vigorará !L indi·
visibilidade cl!L hypothcca.
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Emendas offereciilas peià. Commiss(io especial do Senado
"ht. 750.. • .... u~~egure

Art. 758.
te rcg!stro.

•

..

tlas

ao

credor rcwla

'Jl1 ui niluu te.

. .... , emquuuto não iuscripta. no eompcteu.

..

Art. 759. . .... da renda eontinúa a gruval-o em to1s suas pa!•tes.

..

•
· .Árt. 7Gi. · Su ÍlqtieÜÍl. qiie pótl~ alienar, poderá Jiypo'
tlicenr, diü; eih aiitichresii; OÍl empenhar. Só ns c.oifiàS que
se podem nliéiíili·, pdderiío ser d!idas eil1 penhor, ailtichrese,
óu h;Vpotheca;

'

.

3SS

Projecto. vindo da Camara dos. Depntaclos,
sob
.'
. n. 1, de 1902

o

..A.rt. 763.
pagamento de uma ou mais prcstaeões ii a
clivida não importa clesoneração correspondente da· garantia, ainda que comprehenda diversos bens, salvo clisposição
expressa elo titulo ou da quitação.
Art. 764. O credor pignoraticio ou hypothecario tem
clireito ele executar _a cousa empenhada ou hypothecacla e·
fazer-se pttgar de prcferencia aos outros credores, guarda·
da a prioridade da inscripção, quanto Ít hypotheca.

.

a

;·''

Art. 765. -O credor antichretico tem clireito de reter
cousa em seu poder, emquanto a divida niío fôr paga.. Ex·
tingue-se, porém, esse_ direito, decorridos trinta annos, ela
clata da inscripção. ·
Art. 766. Os contratos ele penhor, autichrcse c hypotheca devem declarar, sob pena de não vnlérem contra terceiros ·:
I. O total da divida ou sua estimaçfto.
II. O prazo fi.'Caclo para pagamento.
III. ~\ taxa. elos juros, se houver.
IV. A cousa dada em garm1tia com as suas especifica·
ções.
Art. 767. A divida considera-se veu1,icla :
I. Se a cousa, que fôr objecto ela gai·antia, soffrcr cleteriora!)iio ou .depreciação, que tórnc, insufficiente. a·. mes.ma 'garantia c .se ,0; deveclor, -il;ltimaclo, niío a reforçar•. ' •'
.. II.-·Pcla insolve!Ícia· uu· falleneia. {lo clcveelor..
. .
· ·· III.· Pelit impi:mtuaÜdaclP · no· pagamento . el~s · presta~
~ües, sempre qtic a divida fôr estipulada por este modo.
Neste easo o recebimento posterior· ela prestação atra- ·
zacla importa rennncia elo credor no scn direito ele exe·
cução immediatn.
IV. Pelo perecimento elo objecto ela garantia que estiver segmo, on pelo qual responder terceiro, pela iuelc- ·
mnisaeiío. ficando esta c a elo sinistro snbrogaclas cm beJJcficiu· elo ~redor, t[UO ~obre ella tcrít preferencia até o seu

.integJ•nl

t

.

rn~rnmeutn.

"
·~-J

tt.
~

""

II

'

;li

'

I
Enu;ndas dierccidas ])ela Commissão cspactal do 'senado

..

·Art. 763. , .. uilo impot;ta exoneração correspoúclente
ela gnrnntitÍ, ainda qnc esta cmnprehencla varias hcns, salvo
clisposigiio expressa no titulo, on mt fJUitnt}ilo .
Art. 76~. O credor hypothecario c o pignomticio têm
o direito ele excutir a coisa hypothccndu, ou empenhada, c ,
preferir, no pagamento, a outros credores, observndu, qun.nto ÍL hrputhecu., a prioridade na inscripçiío.
..
Ao urt. 764 - Acct'éticeute-Hc: "ExcepttUL·He tlérita regrn 11 dil'iilu pt;oveniente ele salarios elo trabalhador agri·
cola, afim ele ser pago pelo ·proclucto da colheita para 11
qual houver concorrido com o seu trabalho, preeipuamci1te
a quaesquer outros creditas". ·
Art. 765. O ct·eclor itntichretico tem clireito a reter
cm seu poder a coisa ... decorridos trinta· annos elo dia ela
transcripção.
·
· Art. 766. Os contractos ele penhor, antichrese e hy·
pothecn declararão ...

.At·t.. 767.
r. Se, cletm·iorn.nd~-se, on clCl[ll'Ceinnclo-sc a coisn clnda
cm scgnrn.n~n, ,]esl'nlenr n. garantia, c o errclot·, intimnclo,
n niio rcfor~nr.
.
II. Se o devedor cair nn insolveuciu, ou fallir.
III.. Se ns p1.•csta~ões niío fo].•em pontualmente pagas,
j;o(]l!. YOY. fj!H\ r]t>Sh~ morln RC ÍJr;hm• nstipnJnrlo O ]lllg'alllC11tO.

Se

IV.
pcL·eccr o ohjecto claclo em garantia, hypothesl
!ln qual a inclemnir.n~iio, estando elle seguro, ou hnveudo.
qliem 11 tenha nfinn~nrlo, se snln·ogal:ÍI llll coiHn destrnitht,
cm beneficio ilo credor, 1t quem nssistirÍI sobre .ellu·pref:e.,
rcnein nté 9 sc11 completo reembolso.

.

'

.....
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v>E>eía desapropriação cia cousa dnda. em . garnntia,
depositanclo.se a parte elo preço, que fôr neeessnria para o
pagamento integral do credor.
J>aragt·arho unico. Nos casos dos ns. IV o V, o vencimento da hypothecn, antes do prazo estipulado, sú l.út':\ lot;ul'
se ti desaproilriaçiio ou o sinisko se ve1·il'icar no ob,iecto da
garantia, ~uo fl)r singullll' e unica, subsistindo a divida rnduzida com al'espectiva gurantia 'sobt•c os demais beis, niio desapropriados ou dcsti·Úidos ou damnificndos. . .

Art, 768. O vencjJ!Iento antecipado da divida nos careferii!os nfto imnorta o <los juros correspondentes ao
prnzo cstipt~laclo nincla niío decorrido.
· Art. 7M. Salvo' clausula ·expressa,· o terceiro que pres·
ti~ g!lrantiiL real por divida alheia, n.iío fica obrigado a substituil-a ou reforçai-a, no caso de perecimento, deterioração ·ou cleiireciação, sem culpa sua. .
.
Art..770, E' nul!a a clausula que autoriza o credor pi·
g~pra ticio, mltichretieo ou l1ypothecario ~ ficar com o ob·
jecto ela garantia, se a divida não fôr paga no vencimento.
Art. 771. Os successores do devedor lião podem remir
parcialmente o penl10r ou a hypotheca na proporção dos
seus quinliõcs ; qualquer delles, porém, pócle fazei-o no
todo.
~os

P1wagrupho uuico. O ·hcr·dciro ou successor· que J'izm· a
rcmiSflio fica subrogado nos dit•üitos do (!l'edot• pelas quotas
que houver satisfeito.
Art. 772. Quando,executndo o penhor ou a. hypotheca.

prod.nct? . l!ÍIO uast~l' paf'a pagamento da. divic]~. e -eles·
pezas JUd!eJaes, cont.mnara o dcvcclot· - olmgailu ·· ·pessoalmente peJo l'CRtant~. . ..
.

O

CAPITULO IX
Do penhor

SEC.ÇAO I
DIS!'OSICOEJS GERAES

.Art. 773. O penhot• é constituido pela tradiçií.o off.ecti. l'll do conRn movel nlienavel, fftita pelo devedor ou .por
teJ•eftiro no credor ou a quem o rftpresente, para garantin
da divida.
·
· •
1

..
•.

~-·
~

'

~·

..
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.

V. Sn se rlcsa[ll'Oprim· a wisa rlnda cm garantia., de·
pnsitnmlo·se n ..•
Pa.rag·t·apho unico. Nos casos dos ns. IV c V, sú se vcnr.cr·ú a bypoi.Jrcca antes do· pmzo estipulado, se o sinistrq, ou
a ctcsapt•o[lriacão recair sohrn o obj~c.t.o dado cm garantia, o
esta não abrrmgcr· outros; subsistindo, no caso contrario, a
. divida reduzida, com a :respectiva garantia sobre os demais
. bens, não desapropriados, damnificados,. ou destruidos •
.Art. 768. O nnteeipado vencimento da divida nas
lrypotheses do artigo ant•:rior, § uuico, niío importa o dos
,Íllros. corresponrlentes no prazo convencional por decorrer:
· Art. 76fl. . .. , ou i;efo_rgal-a, quando, por cnlpn. n.lheia,
se perca, deteriore, ou desvalie.

Art. 773. Constit:uc-se o penhor pela trndiçiío effectiva, · CttJC,. em garantia. do .clébito, ao credor, ou quem o represente, faz o devedor, on alguem pm; ~lle, de \lm objecto
mo,•el, susceptível de alienagíio.
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Art, 774. O penhor se constitue sobre uma cousa movei, cuja posse compete ao creelor, salvo no caso de penhor agrícola ou pccual'io, em que os ob.iectos continuam
em poder elo devedor, por effeito· ela clausula "consti.
tuti".
.Art. 775. O. instrum~nto elo penhor convencional eleve
declarar a importancia ela divida e indicar precisamente
o objecto empenhado, ele modo n clistíngnil-o ele outros ·
ela mesma. especie.
·
Quando o objecto elo penhor fôr cousa fungível, bastará declarar a. sua qualídncle e quantidade.
Art. 776. Se o contmto fôr feito por instrumento particular, clcvcrít sct· nssignaclo pelas partes e passaelo em
duplicata, afim ele ficar um exemplar· em poder ele cada
um elos .contratantes c ser devidamente inscripto.
Art. 777. O credor pignoraticio não pócle, paga a divida, recusar a entrega ela cousa a quem a empenhou.
P6de, porém, retel-a, até ser indemnisaclo elas despezas devidamente justificadas ~ne tiver feito, nií.n sendo
occnsionnclas por culpa sun.
Art. 778. Pócle cgualmcute o creelor exigir elo devedor n satisfaoão elo pre.inim ~nc houver soffriclo por vicio cln cansa empenhada.
Art. 77!J. O credor pignoraticio é obrigado, como elepositario :
I. A empregar llft grtitrllu do v~uhor n cliligeilcia exigida pela natureza da cousa.
II. A entregai-o com os respectivos fructos e accessões, uma vez paga· a elivieln., observadas as disposições
dos artigos antecedentes.
III. A entregar o excesso do preoo sobre n. divida
pagn., quer por excussão ,judicial, quer por venda amigavel, quando esta lhe fôr permitticla, por elausnln expressa do contrato ou -procm·acão especial elo eleveclor.
IV. A iuelemnisar o clono pela perda ou deterioração
occnsionncln por culpa snn.
· .
.
· Art. 780. No cnso do n. IV do artigo antecedente,, n
importaucin da reRponsnbilidade elo credor, p6ele ser ·coml'el1Snda un divida até n concmrente fJllRlltia ..
.
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Art. 774. Só se pócle constitu.ir o penhor com a. posse
dn coisa movei pelo credor, salvo ...

Art. 775. O instrumento do penhor coJwcncional, ele·
terminarÍi prccisnmente o valoi• elo débito c o objecto empenhnclo, cm termos que o discriminem dos seus congener~~
... bnstnrÍl ilcclnrnr-lhc n qunlidade e ·quantidade.
Art. 776. Se o r,outrncto se fizer mecliante instrumento particular, seríL firmado pelas partes, e lavrado cm cln·
plicata, ficando nm exemplar com cada um elos contrahP.n·
tes, qualquer elos quaes póde levai-o ú trauscripção.
Art. 777.
Póde retel-a, porém, até que lhe inclemnizem as despe·
zas, devidamente justificadas.,,

Art, 779.
.

..

'

III. A entregar o que sobeje elo pre1;o, quauao a diviela fôr paga,· seja vor excussão judicial, on por renda
nmigavel, se lh 'a permittir expressnment~ o r.outrncto, ou
lh 'a rtutorizar o devedor mediante procuração especial.
IV. A resarcir no dono a percla on d~teriora~iío, de
que fôr culpnclo:
·
.
··
.Art. 780. No. cnso elo artigo· nutecedente, u. IV, póde
C0111j)C!1Sl\l'·Se na clivid.n, até Íl COllClll'l'Olltt! ftlllllltia, fi illl]lOr·
tnucin da rcsponsu bilidndc do credor.

•.
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'

.

'

:::ECÇ.ii.O II
l'E!'IHOP. LEGAL

Art. 781. São crerlores pignornticios, sem rlepcnclencia elo convençito :
.
I. Os hospecleir(Js, estajaj!t(:leiros oti forueccclorcs de
pousal11l ou ~liiueJ:ltO, sobre 11s bagagens, moyei;, joins ou
dinheiro que os seus consumidores ou freguezes .tiverem·
comsigo nas respectivas cnsas ou estabelecimentos, pelas
despezns pu consumo que n!Ji tiverem feito..
·
II, O clono do predio rqstico ou mbano, sobre os bens
movei~ fJUe C) rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o
mesmo predio, pelos alugueis on rendas, .
Art. 782. ·A conta elas dividc1s comprehendidas no numero I elo arti'go antececleut'o deve ser organizada sobre
tabella impressa e exposte ostensivamente dos pregos da
hospedagem, da pensão ou dos generos fornecidos,· sob
penn ele nullidncle elo penhor.
·
Art. 783. O crcdOl', ·em cada um dos casos do mesmo
artigo; deverá tomar cm garantia um ou mais objectos
até ao valot· da divida.
·
Art. 784. Os credores comprehendidos no referido ar·
tigo podem fazer cffecti.vo o penhor, antes de recol'l'rerem
V. autoridade judicinrin, sempre que I1aja perigo n(l ele·
DIOl'fi,

Art. 785; Ton1ado o penhor, o credor devet•ú,acto con·
tinuo, pedir a sua homologação, offerecendo com a conta
· circumstaueiauu ilus despezas elo devedor a tabelln dos
preços c a rela~ão dos objectos tomados, e pedindo a ci·
tnçüo do obrigado, afim de pagar dentro de vinte e quatro
ho1·ns ou nllegnr n defesn qne tiver.
SECÇÃO III
l'.EJNHOU AGltiCOLA

Art. 786. Podem se1• objecto do penhol' ag1daoln ;
T. 1\fachina~ e jnstrnment~s aratorios e ele locomoçiio.
II.· Colh~itns Ún4cnte~ . on em -í•ia de forma~iío no
nnno corrente.
..
·
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DO PEXfTOR r.EOA'L.

Ar·t. 781; Siío er·erlores
rlc COUYCJ11;iío:

pignoraticio~,

indep~n<leute.

J(,CJJ[C

.Art. 782. A conta das dividas onmnernilas no &rtigo
ntltc'cecleutc, 11. I, será. cxtl•nhida co'nforme· a tabella inrpr·essá, ·previa _c ostensivameuto exposta nn · cnsa, .dos pre't(,g . ..
J\rt. 783. Em anda nin elos casos tlo m·t. 781 o et•odor
tomar em gnrantin; .•

pr:derí~

.-\rt. 785. Tomado o ·penhot•, reqncret•ú o- err..lor, neto
continuo, n homologaÇiío, npt•cscntnndo, com a conta por
tliCJJor -<lns- despezns do ·devedot;,- á ta hclla ·il;:,,:; · preçiÍs, ;ítm tu
ó. relaçiío dos objectos retidos, c pedindo IL llitt•(•lio clelle,
pm·n, cm vinte e quatro horas, .pagar, on nll~gar. clefesn.

DO PEXHOR AOnTCOLA

. 1. . ' . nrn to rios, 0\1 ele locomo()ii~, . .
..
Jl; ... , ou em via ele formnçiio no nnilo do contt•acto.
Aeere.scente-se, clepõis da pnlnvru "corrente", o. se·

•

auo
P~ojecto vindo da Camara· dos Deputados, sob. n, 1., de 1.902

III. Fructos' armnzonados, em ser, ou beneficiaclos e
ncomlicionodos para a venda.
IV. Le11ha cortada ou madeira elas mattas preparada
para o córto.V, A11imaes ele servino orclinm·io de estabelecimento
agrícola.
·
Art. 787. O penhor ngricola só poclerÍL ser estipulado
pelo prazo ele 11m anno, podendo ainda ser prorogaclo por
seis mezes.
·
Art. 788 .. Se o preclio estiver hypothecaclo, não se po~
cleri't sobre elle constituir pe11hor agrícola sem annuencia
elo credor hypothecario, dacla no proprio instrumento ele
constituição elo penhor, sob pena ele nnlliclacle.
Art. 789. O penhor ele animaes eleve desigual-os com
a maior precisão, assim como declarar o lagar em· que se
acham e o seu destino, sob pena ela nnllidacle.
Art. 790, O devedor só pócle vender o gado empenhado, precedendo consentimento por escripto elo credor.
Art. 791. Se o devedor pretender. vender o gnclo empenhado on, ·por negligente, nmeaçar prejucliear o credor,
poclm.·ú este pedi!• que .se,imn os auimaes depositados em
poder ele terceiro, on exigir o pagamento immecliato . da
divida .
.Art. 792. Os animaes ela mesma espeeie, comprados
para substituir os mortos, ficam suhrogaclos no penhor,
.Pnrngrnpho nnico. Esta substiluir;íío presume-se, mnH
níío vnlo contra l.ercoit•o, se não oonRlm• de cleclnrncão· nddicionnl ao respectivo !.Hui o,
·
•

Art. 793, O penhor. de animaes
maiot· ele dons annos, mn.s pócle se1•
perioclo, elo que se fnri'L n averlmgiio
Vencicla.a prot·o:::nçiio, eleve se1•
do ou reconstituído.
'

'

•

não aclútitte prazo
prorogaclo por eguctl
.no l'espeetivo titulo.
esse pi:mhot• executa·
'

•

I

'

. ..

-;/.

'

'.'.'

,,.,

•
,,· '
•.·

..

·.:.

;~.:-.

'' -...
:'J •

8~SSÃO J~.II

J3

Emendas oíferecidas pela

U~ SJ~'l'JlliLUJ\0 OJl

Conunis~ão

1012

3U7

especial do Senado

'giliütc ·: ";·lúà.l.·esulü>lil i] e pré vili enltlll'a, <JUcr de prodnc~iío e~puiltanca do ~ólo" (redac~ão Ruy).

V. Animaes elo serviço ordinario ...
Art. 787.. O penhor agrícola só ss príde coJJVencionar
polo prazo de nm anno, ulteriormente prorogavel por~ seis
lli.CZes.
Art. 788. Se o preclio estiver liypol:hcc;ttlo, JJÚO se p~
clerií, pe!Hl· ele nulliclacle, sobre ellc constituir Jlenhor agri·
wla, sem an11uencia do credor h:l"JlOthecario, por este clnda
uo proprio instruniento de coustitnigiio ele peuhot•.
Art. 78!1. No penhor ele animnes, sob )1CIIa de nnlliclude, o instrnmento designal-os-ú com a maiot• precisão, particnlarizamlo, o Jogar, anele se achem, e •) t1estino, que tiverem.
Art. 7DO.. O cleveclor -11ão poderá veruler o gado rmpenhaClo, sem prévio consentimento escripto do erel11.1r.
A.rt. 7Ul. Quando o tleveclor pretenda vemler o gado
empenhado, ou,· por negligente, ameace prejudicnr o cre·
clrir, po,lcríL este requerer se depositem os animac;; sob a
guardn de terceiro, ou exigir que se lhe pague a clivicltL incnnt.in0nti.. .
'
Art. 792.
Ptu'UB'l'apho unico. . .... mas não vnlor(L contra Ler·cni r·o~,
se não constar de moncão addicionnl ao respcétivo ~ontrncto~
Art. 7fl:3. . •. por egual perioclo, averha11do-se a pro·
rogar:ão. no titulo respectivo ..
Parugraplw unico. Veucida a pt·o.roguc.áo, o pealror se>ru
quàndo. não silja reconstiLuido.

~cx~outndo,
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SEC(ÜO
IV
•
.:AU<;.'\0 DE T.!TULOS DE <..:1-:J~Dll'O

Art. 794 . A can~ão de titnlos de .credito inalienaveis
cquiparn-so ao ·penhor e valu contra terceiros, desde que
tiver sido inscripta, ainda que os mesmos titulos não te·
nham sido entregues ao credor. · ·
. At't. 795. A caução de titivos cm gni·antiil de outro
ií tambcrri eqiíijiili'iidii aô pei:iliíir, coiú iis iriodificíiijõiis éon;
stantes dos artigos seguintes.
·
. Art. 796. Esta especie de cauçiío s6 começa a ter cffcitii í:lêpbis dâ .tradição do titulo aô éredor, c..devê ser
prbvadii pbi' escrijitii nbs termos dos àrts; 775 e 776.
.
Art. 79i. Ai> Ci-edtn; jiôt• óstil cahçiio compete : .

'. .
I

l; O dii'eito de conservar e -i'ecilperar a posse dos ti-

tülos caiiciliriados, pot' todos os . ineios éiveis ou crimes;
contra qualquer detentor, inclusive o proprio dorio.
. JJ. o clh·eito de, fazer intimar o devedor dos mesmos
titulos, pai'a q\ie não jlaguc ao ci'edór . cjlic os. dêu em
caução, emquantó esta cliiriir.
·
. ·
· . III. As acções, os t'ecürsos ou as exccpiiiíes ilecessariiis para iissegüraió o J)rbprili dii'êito e 6 do credor dos titulbs;. coírió, se fosse. sêü procurador especiaL
.
· IV. o-: direitó lle receber ii .iiriportancia dds títulos
caucionados .c t•cstituil-os aü· devedor 'que ·tiver· iíôlVido a
obriga~iio que elles garantem.
. Art. 798.
caso do n. IV <lo m•tigo antecedente, o
crcdoi' da· c1ú1~ão fica· responsavel para com o credor elo
titülo cilüéiiiriildo, êoilio í:lepositai'io; pelo que receber além
da importanC\ia do seu credito. .
At•t.· 799. O devedor do titulo caucionado, desde que
i;eccbcr il iiitiii:iaçiiô dei n. II dõ mesmo artigo, ou se confessar scie11te ela cauçiio, não · óélêrú hlceber quit!i.Çiío do
seu creclor.
Ai·t .. SOO. O cii'eclor que, dopoi~ de cnilciónài• sou titulo
élQ ·c~;edito, clít quitii.~ãlí iio· ilevedéi!i, · 'flca; . t>clô .'níb~íi10 facto, obrigado a .pagar itnm~diatauwute .~ua.- obrj~:u~iio ; é
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At·t. 794. . .. desile. quc .fôt•- trauscri pt:1, ·ainda q ut:
titulos .niío hajam siclo entregues ao credor.
.

tl~·

·

Art. 705. 'J~ambem se· equipara ao peuÍ!or, mas cr>lll as
modiiiçações dqs· artigos seguintes, a caução de •ms ciri gu.
1;autia tl'é :oi~tri:ls. titulôs. _
_.
. . .·. . . .
.Ai:t. 79 6. Esbí Caüç~o prin!iiiJia :1 tiii· cffeito íion1 a
f;radigãó do titulo ao credor, C provur'sacli iibr cscriptn, liOS
têriiibs dbs àrts. 775 e 776..
Art. 797, Ao credor_por esta canr:iío compete o dii;cito
de :
Í. bonseÍ;VIll~ e recuperar,. .' '

'

.

" -

...

dos tÍhiló~ éauiiiim:h1os
pngou aO SeU credor, íimquantó dui;ai• ii Ôaucão.
(AH. 799).
. ..
.
III. _Usar das a~ções, recursos c excepÇões coniieilién·
tcs, pil.r~ assegurar OS _RCUS direitos, bein c,omo OS do ,credor
ciiiilêióliarite, 'i:oiiib. sil deste .fôra procurador espécià.l. .
. IV. _Receber a iiírportàric1n 4ôiditülôs c~hilioii~UiJs, e
reiititi.Jil;us aii devcdot·, qúando este solver â ólii:igiiciio por
~Jlcs glÍt;IIUtidii.
. .
•
.. · _ Ark :798 .. No caso c1o at·tigo anteccc1ente, n. IV; o credoi• · cauciónado ficari1, comô depositai-lo; responsuvel ao
credor_ cáuéioliarin, pelo que·receber ul.éin do que este lhe
devia.
.
·
. Art. 799. O devedor do titulo caucionado, tanto C[tle
receba .a intima()iio do art. 797; n. II, on se c1ê por scientc
cln llllUgão, llÍI O poclilrÍÍ receber quitÍlflÍIO do seU Cl'Cclor.

.. _. IL. Fa*-9r _intiíhiii: i\o cieV-ccior
QUO. ll!\0 ..

.

'

Art. 800. Aquclle, l[ll'e, sena:o crcdol' !lUlU .titUlo de
crotlito, depois d~ u tél; ciiiiili8oaai:i; Í[Üitiii· d dovedot•, fi·
cltl"1Í, po·I· cs~e facto, obrigado a $ttldat: iulUledil•tamellte a
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'
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o devedor que, scientc de haver sido caucionada sua obrigaçilo, acceitn quitação do credor .caucionante, fica solidnrimncnte rcspousavel por perdas e damnos ao caucionado.

SECÇÃO V
!NSCR!l'()ÃO DO

Pl~NIJOH

Art. 801. O penhor agricola deve ser inscripto no registro p-redial elo municipio on~e fôr situado o estabelecimento ..
Put•ngl'llJliJO unico. EmquanLo 1i.ão fôr cuncellndu,. u inscripcão eonLinunrít n produút• c1'1'cilos contra lcmeiros.
Art. 802. O penhor dos titülos de .bolsa deve ser avet•baclo nas repartições competentes ou. na sédc da· companhia.
Art. 803. O credor que acceitar em caução titulas ainda não integrados poderít, quando sobrevier qualquer das
restantes chamadas, executar logo o devedor que não · fi"
zer a sua entra da ou effectual-o sob protesto.
. .Art. 804.. No. segundo caso elo artigo antececlente,serii.
· incluida 1111 eliviela a importancia ela entrada feita palo·
credo!', sem ·prejuizo elo direito ·ele executar immediatii.mente o elevedor.
.
Art. 805.. o credor ou cleveelor póele fazer inscrever
o peuho1• na ausencia .ela outra parte, mediante a exhibiçüo do respectivo. titulo, com as firmas reconheciclits, se
fôr instrumento pnrticular.
.
·
·
Art; 806. 0 devedor tnmbem póde fazer éuncellm·. n
inscripção, exhibindo a quitação do credor com a firma
reconhecida, se constar· ele instrumento particular. O mesmo direito · compete ao nelquircnte do penhor por acljudicaçíl.o, compra, successüo ou remissão, exhibindo seu titulo.

SEÇ"\.0 VI
F:XTINC()ÃO DO PE:O!I·IOR
'I

' .

Art. 807. Resolve-se o penhor :
I. Pela extincção da obrigação..

..
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llivitlJt, cm cu;ia g'lii'U.utia prestou 11. ean~ão; e u clevctlol',
i1ue, scicmte de estm· caucionado o seu titulo tlc clebitv; ncceitnr quitn6ão elo c1•edor caucionante, l'CI'Iponderít solicluriumeute, cnm t•ste, por· pel'clas e clamuos no cnucionaclo.
DA T:o!SC1Ul'0Ã0 DO PENHOit ·

r

!

Art. SOl..
'

O penhor ug-ri•Jola scrít tr:mscripto no ..... ·

.

Pnt·ag·t·apho unico. EnHJUr.nl.o 11ão canccllada, corüint'm a
LnJnsct•ipção a vnlet· couil'a lorccil·os .
.Art. $02:· O penhor de titulas tlc lJolsa averbnr-se-ít
nns r·epurtições competentes, ou nn sécle da associ_a.ção emis·
snr:1 .
.At:t. 803. O credor, que acceitJtr em CHt10ÍÍO titnlos
niutln Jtfto integrados, podoní., sohráimlo qualquer ilas clmnmclas nltct·.iores excentar logo o cle\'Cclor, qne não rculir.c
a enfl·acln, on c:ffeitnnl-a soh rwotcsto.
Art. 804. Se, nos termos elo artigo antcceclcnl:c, se ef:. I:cctiJal', sob prot:est~1, n. entracln, ao clch.ito se adclie.iomwÍI. n
valm·' rlr•stll, rcsalvaclo no credor o seu tlirei1:o ele exccutur
in-cont.iuenti o devedor.
Art. 805. O credor, on o devedor, 11111 na n.nsencht elo
nutro contrahentn, pórlP. fnr.cr h•nnsc1:evcr o pC!lhOl', aprc~entauclo o J•espectivo instrumento na f:órma elo art. 140, so
i'ô1· particular.
·
'' ·
. .Ar·t. SOG. Poclct'ÍI. o creclot• fazer cuncellar 11 trnnscriPcií•i elo instrmnenlo pignuraticio, rvprescntanclo, com n J'irJua rc~:onhecicla, se o documento fôr pnrtienlnr, n quitnriio
do urcdor. · ·
.l'a·t·ugt•at1ho uriico. ·O mesmo ·direito compota ..•

..

:OA JllX'l'!NCÇ.\0 DO l'E·KiiOP.
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II. Pelo perecimento da cousa.
-III. Pela renuncia do credor.
IV. - Pela resolução do domínio da pessoa que o
constituiu.
V. Pela confusão das qualidades de credor e de dono
da. cousa na mesma pessoa.
VI. Pela adjudicação judicial, remissão ou venda elo
pcnhQr, autorizada pelo credor.
Art. SOS. A renuncia do credor, presume-se, quando
consenti!· na venda particular do penhor, sem reserva do ·
prego, quando restituir a posse delle ao devedOl' ou quando mumir ít substituição por outra garantia.
Art. S09. Operando-se a confusão s6mente a respeito
du uma parte da divida pignoraticia, o penhor subsiste
integralmente quanto ao resto.
C.API~'ULO

X

Da. antichrese
Art. 810. O devedor ou te1·ceil•o p6cle, entregando ao
cretlor um humovel, cedet•-lhe o direito do perceber os
frttctos e rendimentos em compensação ela divida.
§ 1°. E' permittido estipular que os fruetos e rcudi.montos do immovel, na ·sua totalidade, sejam percebidos
pelo credor, sómeute ú conta de juros.
'
§ 2°, O immovel hypothecado pócle SCl' eludo em antichrcsc pelo cloveclor ao credor hypothecario, assim como
u immovel sujeito ít antichrese pócle ser hypothecaclo pelo
ÜCI'Cc1ol' ao crec1or autichretico .
.Art. 811. O credor autichretico púcle fruir clh·ectamontc ·.o inunovel ou art·euclal-o a terceiro, salvo pacto 0111
coutrnrio, mnutenclo no ultimo caso, o direito .ele retenção
tlo inunovel nté ser pago.
.·
Art. Sl2. O credor nntichretico responde pelas clete-.
l'iornçõcs que o immovel soffrer, cleviclas ít culpa sun e PC··
los fl'Uctos que por negligencin deixou ele perceber:
Art. 813. O credor autichretico ·•póclc fazer vtÜel' seu~
.rllrcitu~ coutl'l\ u !lclqnireute do immovel, os credores chi-

,, •.. !
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II. Perecendo a coisa.
III. RenU!Jcianclo o credor.
IV. · Res~lvenclo-se 1t proprieclnde da pessoa, que o con~tituiu.
.
V. Oonfunàiuclo-se· na mesma pessoa as qualidlt(1es ele
croc.lor c dono da coisa.
VI. !>.anelo-se a acljudi.caçíio judicial, a remissão, ou a
venda ...
Art. SOS. l'l'CSlllJJe-sc u renuncia <lu credor, qnnndo
coJJscrJtir 1111. ve.m1a particular c1o peuhot• sem rcserVII· elo
prego, quando restituir a sua. posse .ao dc,'cdor, on quando
auJJuir• ÍL sua substituição por outra garantiu.
Art. SO!J. Opertl.udo·so a COJJfusií.o tiio sóutCJJto tllllllltu
:í. parte da c1ivicla pignoraticia, SLLbsistirú .inteiro o pouhor·
quanto au rosto.
·

· Art. 8.10. Pôde o devedor, ou ontt•cm pnt· ello, entrcganiln no cJ•cdot· 11111 imwovul, ccdel'·llw o direito de fWl'CC·
UCl', Clll COlllpCJJ.~ItÇÚO da divida, OH :f'rnctOS C l'9nlfiJJJCJitOS,

.

A1~t. 811. , .. lllnntcm1n 110 11ltimo cu.so, rrtó ser
o direito ele retcnçiío c1n immovcl.

Art. 812.

.

llllgo,

. .. pelas clcterinrn;çõcs, que, por culru snn,

n immovel soff:rcr, e pelos f:ructos, que, pnr sun negligen-

cia, r1cixnr ele porcellm'.
. .Art. 813·, Ü ered<i!'
direitos contra ..•

.

..

.
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-

·rogr:t.pl,wrios e os h~·pothecarios Jlosteriores Íl ínscripçiio
da nntichrcsc.
,
. § 1°. Se, porém, executar o immt!vel por fulta de pugmnento ela cliv.iclu. ou permittir (j\10 outro credor realize
a execuoft.o sem orpot• no cxeqnente seu direito de retenção, llÍÍll terÍL Jll'eferencia sobre O preço.
.
§ 2°, Niío a terá eguu.lmente sobre u iudemnisnçito
clu seguro, no cmso de. destruição do preclio, nem sohre o·
preao <ln desapropriuoiio por necessidade ou utilidade pu·
blica.

CAPI'l'ULO XI

•

Da hypotheca .
SECÇÃO I
DlSPOSIÇOES GERAms

At·t. SJ.l. A hypothecn rege-se pela lei civil, nincla. que
a oln·ign~ão se;jn conuucrciul e eommcrciantes ns pessoas
que n11lla intervenham. A jurisclicçíio é sempre civil.
Art. 815. Podem ser objecto de hypothcca :
I. Os immoveis.
II. Os accessorios elos immovcis ooujunctamcute com
elles.
:m. O domínio directo.
· IV. O domínio util.
V. As .estradas de ferro.
VI. As minas c peclreirns, independentemente do sólo
onde so acham.
Art. .816. A h~1lOthecn nbraugc todns as ucccssües.
mclhormnentos ou coustrucÇJÕes elo iunnovcl.
Subsistem os ouus rcucs constit1liclos c iuscriptos, nu·
tcriormente 1Í hypothec~t,. sobro o mesmo iJUmovel. '
Art. 817. O dono ·do immovel yiócle :constituir sobro
cllc outra lQ•pothecn·, em íavor elo 1nesmo 'ou de outro credor mecliautc novo titulo.
''
·

''
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§ 1. 0

Se, porém, executar o innnovcl por JJÍio pngn.
mcnt:o dn rlivirln, ou permit.tir que outro ercrlor o execnt:c,
smn oppô1· o seu direito ele rcten~iio no cxeqnen1:c, não t:cr·(t
PI\•Ú~l'etH!Íil sobre o preço.
·
·
~ 2. o 'l'amhrm nií•i 11 trJ'Íl sohre n iurlelllllÍZIH;Íio rln se;::m•o, rvumdo o prcdio seja destruido, ucm, ilú fc"tt' tle~II[Jl'O•
,nriurlo, sobre a •la desatwopriu~iio.
·

I
-·
=

. .Arl;, 81.4. .A l'r.i rln. lr;l'potlreea é 1\ r.h•il, ll r•ivil a sua
jmisdicr;iio, nindn rtuc a iliyiclR seja comnHn·cial, c commereinntcs as pnrtes.
·
· · ....

Al't. 817. O do110 elo immovell;ypothccndo J~oc1c courl1·itnit• sobro ollc, meditmte novo tittllo, Olltt•n. hypntlt~cn,
em :favor elo mcs!llo, llU de Olltro credor.

IINNA~S
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Art. 818. Vencidn n hypothecn posterior, reputn-se
voncirln n anterior, e o ~eg:undo credor não poderít cxor.utnr a hypotheen. sem notificnr judicialmente o primeiro.
Art. 819. A hypotheca anteriot• p6de ser remida. pelo
crcclor l1ypothecario posterior, quando se vencet·, desclo
que o clevcclor nilo se ofJ:erega para remil-a.
§ 1°. Para a remissão, neste caso, deve o credor posterior consignar n importancia da. divida e das dcspezas
.ilJ[licines, caso se este.ia promovendo n execução, intimando o crcdm· anterior parn Jevautal-a c o devedor parn. l'C·
mi l-n, se (juir.er.
§ 2°. O credor posterior que remir a hypotheca ante·
rior ficará, pelo mesmo facto, snhrogado rJOs direitos do
credor que lhe anteceder, sem prejnizo elos que lhe com·
petirem contra o devedor commum.
.Art. 820. H' gnrnntido egunlrnellte no adquirente do
immovel hypothecnclo o direito ele remil-o.
§ J.O. Se o adquirente CJllizor forrar-se ao effeito da
oxecuoão da hypotheca, dcverít notificar ·judicialmente,
rlentro de trintn dins, aos credores hypotltecarios o seu
contrato, declarando o preoo ela acquisioiío ou ontro
maior, para ter Jogar a remissão. ·
.
.A notificn~iío scr{L feita no domicilio, inscriptn ou por
etlitnes, cnso nhi se 11no nehe o credor.
·
§ 2°; O r.J•Prl<:>r notificado póclo_..requ.;rer, n<' )H'u.zo ns· ·
signaclo para opposição, rJue o immovo~ seja licitado.
· Art. 821, São nclmittidos n Jicitll.l' •·
J. Os credores hypothecarios.
II. Os fiadores.
III. O mesmo adquirente.
§ 1°. Não sendo requerida a licitação, o p~:~ç~ dn- ac-·
qnisição ou aquelle que o adquirente propu?.er;-'\<rel'ÍL havido pot· definitivamente fixado para -a .remissão do hnmoy~J, que ficarí~ l,ivre rle h~·pothocas,'. pago Ol] depositado o
d1to preÇo,
''
., ..

.

'
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Ar L. 81.8. Vcncidu n segundo. hypoLheca, vcncer-se-ú
eom ollu n onLcri.ot• j mas o credot• da segunda não a pociCl'!l. o.xueu/.m·, antes elo notii'icm· juclicio.JmenLo o da primmrn.
Art. 819. .A hypotheca anterior póde ser remida, em
se vencendo, pelo credor da segunda, se o deveduJ' JJáo ~e
oi'Ccrccer a remil·a.
§ 1. o Pura a remissão,. neste caso, consignará o se\(un ..
(lo credor n importnucia do débito ...

~
!I

.•

2. o O segundo credor, que remir a hypo/;hee.n ante-

rior, J'icm·íL "ipso facto" subrottarlo nos c1ireito3 (]esta, sem

ptl'juizo ...
J.rt. 820. Ao adqul:oeni.~ do imm;;,\·el hyp1'1!weario
ca.he egnalmcntc o direito de remil-o.
~ 1." So o adquirente quizcr forrar-se nos offeit.os da
cxccugão ela hypothccn., notificnrír..indieinlmente, dentro cm
HO dias, o seu contracto aos credores hypothecnrios, propondo, para n remissão, no minfmo, o preço por qne arlqui.
rin n immovel.
A notificação executar-se-ÍL no domicilio inseripto.
(Art. 850, § uníeo), ou por editaes, oe nlli não estiver o
C!'Cdor.
·
§ 2. o O eredor notifieado pode, no prazo n.ssignn\:lo
pm•n. a opposiçiio, rertnerr.r que ...

Art. 821.

§ l. o

propm:er, hnver-se-ÍL por rlefínitivnmcnte :fi-'
xn(lo pnra n. romissií.o rlo immóvel, que, pn.go on 1lcpositnclo
o rlito prc(;o, fiem.·íi. livro 1lc h;vpothocQR,
•••

4ü8
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§ 2°. Não notificando o nclquirente, nos trinta dias,
nos credores h~·pothcem·.ios pnra a remissiío ela hypotheea,
fica oln·igaclo : ..
I. A perdas r. damnos parn com os credores liypotluicm•ios.
IT. A's custas e ·despczas .iudicines.
III. A' differen~n ela avalingiío o ncljuclicação, se esta
se fizer.
§ 3o o inuuovel será penhorado c vendido por conta
elo adquirente, ainda quo queira clle pngnr ou depositar
o preço ela \'eucla ou avaliação, salvo se o credor cousentil' ou o preço ela venda ou a avaliação bastar para paga•
.monto ela. hypotheca ou se o adquirente pagar a mesma
hypotheca.
A avaliação nunca será menor que o preço ela veucla.
. § 4°. O adquirente que soffret· a desapropriação elo
immovel ou pela penhora on pela licitação, que pagar a
hypotheea, que a pagar pot• maior preço tjue o ela aliena·
ção, po1• causa da adjudicação on licitação, que snppOl'·
tm· custas e despezns juclicine~, ted ncr;iio regressiva eou.
tra o vencleclol'.
§ 5°, ·A licitação não póde ultrapassar o. quinto da
nvaliação,
§ 6°. A hypothccn legal é remível na fórma po1• que
o sito as hypotheclis especiaes, figurando pelas pessoas a
qne elh, 1jertencer, nqnclins qno pela legislação em vigor
ftwcm competeutes.
·
·
Art. 822. Até trinta nonos, contados da data elo con·
trato a hypothcca ele menor duraoão póclc ser prot·ogatla
por simples nvei•baçiio l'eqnerida por · ambas as partes.
Passado aqnolle prazo, a l1ypothecn convencional só pode·
l'Íl volet• scnclo rcconstituitla por novo tittllo e. nova in·
sc1·ipçüo, sem prejuízo da pl·ececlcncia que cntüo.'lli~ com·
petir,
.
.
...
Art. 823. O credor ela hyoi;hg_ca.Jpgnl; otr:qíiem rle cli•
reito o rep1•esento, pócle tamhem peclir quo se,ia rofor0ndn
com immoveis que posteciorJJlcnte o rcsponsnvel nc1quiri ,.,
o

'

sempre que justificar

in.~nfficieucia

dos especialisaclos.

o •

......•. '·:··. .
·.:·~

'
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I no !lO 1'1"
:1 :IMIH1O O lUl fJUiren
I1'WS C
nrt. 820, § ·1. 0 , os crt~doros hypothecnrios, :f.icn. obrigado:

JIT. A' di:l:f:cl'cnr,a. entre n nva.lin(liío e n lloiljnrlicnr;ito,
esta so cfJ:cctue.
~ 3. o ••• nindtt qne elle qneirn pn.grn·; ou depositar o
proao rln vontla, ou ela nvn.lio.~ii.o, mwepto se o credor con.
snntil•, se o prot)O rln venda on da nvn.!in.çiío bastar pnrn. asoh101ío cl:t hypothecn, on se o n,dqnircnte n resgatar.
A avnlin(;ií.n niio scri!. nunca cm preço inferiol' no da
ventla.
~n.~o

Dispol'ÍL de ncgiío rcgt•essh·n cont1~11. o vcm1edo-r
e n.<'lrJqircnte, fJl1e so.fft·er cxproprinoiío do immovcl mcclinn·
to Jic,itnaiín, ou penhora, o qnc pagar n hypothecn, o qne,
JlOl.' r.ansa cln. acl.indicn~üo, ou licitnçiío, <lesembolsn.r eom o
pngumcmto ela hypotheéll. imp'ortanciu excedente ÍL ela cnmprn, c o qne suppo1·tn.r cnstas e t'lespezn.s judiciaes.
·§ 4. 0

. .
S
o.lljljll'llllll·SC,

O

~

~

~o

,J,

,

§ 6. o ••• , figurando pelas pessoas, a que pertencer,
nR compcteutc:-; scgnnclcr a legislaçãr, ,;m -rigor.. ··

·
.\.rt. 822. llfedim~te simples nvcrbngiío, requerirln por
amhns ns pm~tes, poclerÍI. prorogar-sc n hypothec,n, nté porfazel' trinta flllllOS, cl1t da tu llo coutrncto. Desde qnc pct·façn
1a:intn mmos, só poclerÍI. subsistir o cont1·ncto tlc. hypothccn.,
J'ccoustitninclo-sc por unyo titulo e no1•n inscripçiín; c, nesse
nnso, lho scr1í mnntitla n.preccdenein, Cflle· entiío ll1o compe- ·

tit•.
A1·t. ll2:l O eredor ela hypotheen legal, on quem o represente, porlcrii, mos1:J•nnclo n iu;:nff"iuiencin. •los innnoYl'ÍN
espccinli~ndos, exigir que sejn reforçnda com outros, postct•ioJ'Úlonte odquil·idos pelo responsnvel,

HO

..

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. 1, 4e 1902

Art. 824. A hypotlti3ca legal póclc ser substituída pol'
cnuoiw .de titulas da divida publica federal ou estnc1oal.
recebidos pelo valor de sua cotação mínima no anno cor·
J•ente.
Art. 825. Nos casos de insolvencia on fallenaitt do
devedor hypothecario, o direito de remissiío devolve-se á
massa, contra a qual niío poderá o credor impedir o pn·
gamento do preoo por que foi .avaliado o immovel. O
restante da divida· hypothecaria entrará cm concurso com
ns chirograpl1arias.
Art. 826. P6de o credor hypothecario, no caso de
insolvencia ou :fallencia elo devedor, para pagamento •le
s1m divida, requerer a ac1jnc1icaçiío elo immovel.
Art. 827. Sfi.o nnl!as, cm beneficio da massa, as hypo·
thecas em garantia de dividas anteriores, nos quarenta
dias que precederem 11 época legal dil declarnçiío da insoJ.
vencia ou f.allencia.
Art. 828. Não se considera derogado o direito, que ao
exequente compete, de proseguir na excuçiío da sentença.
· contra os adquirentes elos bens elo condemnado; mas, para
ser opposto a terceiros, conforme valer c sem importar
preferencia, depende de inscripção e especialisação.
.
Art. 829. Os navios, mesmo em oonstrucçiío, siío susceptíveis ele l1ypotheca convencional.
As hypotlJeca.s sobre navios se regularão 'pelas disponições eleste Cocligo, salvo ns iuc1ivicluações rlo meclitlas
Jll'Opt•ins, que constnrúo ele regulamentos especiaes. .
Art. 830. A exeeUGÍÍO do .immovel hypothecado fnr-.
sa-ÍI pot' acçito executiva. Não' será: valida a venda ;jndi·
cial de immoveis gravados por hypothecas, devidamente
inscriptas, sem que tenham sido notificados judicialmente
· OR respectivos credores hypothecarios que niío f.o1•em de
Qlllllqnel' modo partes na execuçiío.

•
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Art. $2'1. Siio 1111llns, cm hcnePieio cln mn.Rsn, ns hypof;hccas eololwarlns, cm gm·anti11 elo débitos nnterioJ•cs, nos
qnnrenta !lias pl·cccrlentus Í/.l]cnlaJ•n.r;ií.u Jegnl do insulvcm:ia,
OU fJUChl'fl,

•

I

Art. 820. São susceptíveis do contracto ao h~·potllecn
ns .llflvios, ·posto r1ne ainda em oonstrncção.
·
. As hypothccns ele navios reger-se-fio pelo disposto ncs·
te cndigo e nos I'ogulnmeutos esper.in.AA, 1111~ s0ln·e· 0 nssum·
pto se expedirem.
·
Art. novo. O emprestimo com garantia hypothecar.in
ptíde ser effectnado por um ou mais prestadores de cnpitnes,
sendo licito a qunlqnei; imliviclno ou pessoa juriclicn hypo·
thecnr immoveis por meio ele títulos pnrcellnclos, nominnti·
vos, emit1;iclos ele nmn só vez .
.Pnragrnpho · unioo. A ·constituiciio dn hypothocn dovor1í
ser sompro por csoriptm•n pnbUcn; n cossiio elos titulas rio
urcditos hypothocnrios poderá S()r .renlizndn 11or simples clcnlnraoüu uu rnesnio iiLulo oom as nssigmlturus do oodonl.e c do
cossionnrio, foitr. n clovidn nvorbucüo no Tegis!.!'O do immo·
veis,

4J~
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SECÇÃO II

i- :
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.
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•

A1'1;. 831. A lei confere hypotheen :
1. A' mulher casada sobre os immoveis tl•l mariolo
pam garantia rlo dote c dos antros bens propJ•ios sn;jcitns
:í. ndministrnção delle,
IT. Aos dcsccnuentes, sobre os immovcis rlo nsecmlcn· ·
te ~nc ndti1inistrn seus bens.
. JTI. Aos filhos, so hre os immoveis do pn.e on dn. miío
qnr passar n. ont1·u.s nupein.s, antes de :rn.:r.er inventario do
r.,n.snl anterior.
IV. A 's pessoas n:ttlu·:1cs on juridic11..~ qnc 111iío têm
n•lministrnt;iio de seus hcJJs, Rohrc os ·hmuoYeis rh1s l'CI.lpe·
ctivos tutores, cm·nllores · nn udministrutlores .
V. A' l~uzeudn l'ublic:L, Federal, l~stmloul on 1\Jnnir<i·
pnl sohl'c os innnoveis dos !:hesom·ciros, collect.ore~, nrlmi·
nistrnJores, exnctores, prepostos, rendeiros e contratado·
l'"s <ln .renda.~ u findorc~.
VI. 1\o nffendido on nos seus herdeiros, sobre os rlo
•lPiinqneute. nntor ou cumplice, para satisfnr;iio .elo •lmn11o
MllSildn pulo àimc e pagamento dns cnstns jnclic'iaes.
VII. A' Fazenda Publica l!~ederal, Estadoal ou Mui:tici·
pnl ~oln·e Of: rl•m delinqllQlli:i's para o pugalllento das 1ic·
nas pr'•'nuiurins c custns. ,
v:rn. .Ao (~o-herdeiro. pnrn garantia elo sen quinhão
nu torna tln partilha, sobre o itumo,·cl ulljudicndo ao hcr·
deh·o repnneutc.
"\t·t. 8:12, As hypothccas legaes ele qnnlqtwr nsrH,.,j,.
rm nrnhnm caso valerão r.outrn terceiros, sem. a in<lispen·
su \'Cl· [urmnlirlnrlc dn. inscriptJÍIO e ospociulisnoão.
.Al't. 833. Qnnnclo os bens do delinquente nüo hnsta· .
rem ruJJ'll p:1 gnmento iutegrul das obri ~:aqões mcncion~~clas
uns us. VI e Vll do nrt. 8:31, ~n satisfa~iío do ofCourlido o
s"us hcl'tleiJ•os proferirá ás penas pecuuim•ios e onRtas ju.
r.1iciaes.
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J).\

HYPO'l'HJ~CA

LEGAL

AL·t. S:Jl;
I. . .. c dos outros bens parLiculures dclla.,
nclminisb·a~fio mnl'itnl.

~ujtlitos ÍL

II. . .. solmJ os immoveis elo ascendente, que lhes ai!- .
lllinist!'ll os uens' ..
III. ... do casal uuterior. (Art. 187, u. 2-.'TII).
IV. . .. que lJfi.o tenham lL nclministra0ão de seus bens,
sol.>rCJ os immovuis elo seus tutores, cnrnilorus, ou adndnistrudores.

VJ. ,\o offeudhlo, rm MR sens hcrclciros, sobre os
iwwureis do clolillqnont:e, pnrn satisfa~iio do clumrw cansa·
elo JICin tlclieto c pagnmento: das custas. (1\rt. 8·16, n. I).
VII. . .. sobre os ÍlnllJOYeis dos llclimjuuntcs, para 11
· cuwprhncnto elas. peuus pectwiarias. c. o pagamr.ntn .. (las

custas.·.

Art. 832. As hypotheéns lcgMs, tle

qnulf.[UCl'

wttut'C·
.ufio OS·

contrn. tct•ccil'u~,
e especi!Llizadns.
.At·J:. S:.l:3. Quando os bonsdo ct·iminoso niío hastnretu
}H li' a n solução i ntegrnl elas ohrignçõcH coutucradas no art.
831, ns. VI c Vli, ...
Z!l, IJÜO

taudo

YHleriio

in~cl'iptu.~

Clll C:IIS<.> JJ<!lllllllll

..
.
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.Art, 834. A ius~ripr;ão da hypothcca pcrdm·a cmr!UU!l·
tu subsiste !L obriga~ií.o, mas smL especialisação deve ~cr
rúuuvadtt no fim ele trinta aunos. .

;

SECÇ.iiü III
INSCRJPQl\0 DA lfYl'OTHECA
,.,

.

'

Art. 835. Todas .as hypothocas deverão ser inscriptu~ .
no registro predinl do logar da situação do immovel, c,
sem pro que o titulo se referir a mais de nm, situados em
Jogares differcntes, JL inscripçiio deverá ser feita. em cada
um elos 1·egistros.
Art. 836. Pura 11 inscripção elas hypothecas hrLVerÍL
cm cada cartorio do registro predial os livros necessarios.
Art. 837. As íuscripções e n.verba~ões dos livros das
hypothecas serão feitas na ordem em que forem requeridas, c esta é dctermiuad!L pela sua numeração súccessiva
110 protoeollo. O numero de ordem determina a prioridade, c esta a preferenei!L da hypotheea .

..

.. ··

. Art. 838. Quando o offic:ial tiver duvida sobre a legalidade da. inscrip~ão requerida, deverÍL clec:laral-o por escripto ÍL parte inteJ•essada clepois ele mencionar o pedido
no rc'spectivo livro, cm fórma de prenotação.
· Art. 839. Se as duvidas forem, dentro de trinta dias,
julguclns impl'Ocwhmt.r.~, :fn-r->m-Íl. a ins~.ripção com o mesmo lllllllel'O que teria na dat!L da prenotação ; no caso
contrario, terít o numero corresponelente Íl d!Lta em que
fôr de novo peclida, ficando sem valor a prenotaQão .
Art. 840. E' prohibiclo inscrever em um mesmo diiL
thms hypotlteeas ou uma l!ypotheca e outro direito J•eul
sobre um mesmo immovel,. em favor de pessoas diversas,
snlvo se fôr precisamente determinada. a hora cm que foi
. bwrarln a ~·espeetiva escriptura.
.
Art. 841. Quando o offieial do regi'stro receber segunda hypothec1t pn-ra h1screver, antes da primeira, a·everá
so brecstnt· n!L inscripçií.o, clepois de prenotal-a, até que G
iutercssaclo fa0a inscrever a primeh•a dentro de trinta
dias.

...

....
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da

Art. 834. Vale a inscripçúo
liypotheca, cmquanto
obrigação perdurar; ma~ a especializaçiio, em completando trinta annos deve ser renovada.

11

DA INSCF:Il'QÃO DA IiYl'O'l'HElC.A

'l'ochts .as hypothe<•as serii.u inscriptus JIIJ rcpredial do loga.r elo immovel, ou no llc cu.da um delles, se o titulo se rcfe1·ir a diversos .
J\J't. S:.lií.

~;btl'O

..
.Art. Sll7. As iw:wrip~óe:;; u ave1·bações, nos livros .de
hypotlte<ltts, seguirão a ordem, em que forem requerichts, veriJ'icanclo-se elht pela d!l sua numeração successiva no protocollo.
Paragrapho unico. O numero de ordem dclermint~ a priol'itladc, o esta a preferoncia enlre as hypothecas .
.Art. 838. Quando o offieial tiver duvida sobre a legalit1udc ün inserip~ão rcqueri<la, declaral-a-á por e;;cripto !lO
requerente, depois do mencionar, cm :forma do prenotagúo,
o pedido no respectivo livro.
Art. 839. Se a cluvich\ fô1· doutro cm trinta dias julg·tula improcedent.A, n inscripção .far-sc-á, com u .wesmo numerO que teria na ·data cht prcuotaçiío. No cnso contrario,
despresJtch esta, receber(t a inscrip~iio o numero correspondente ÍL data, em que se tórnar a requerer. ·
.'l.rt. 840. · Niiu se inscreverão no mesmo dia. cluas llY·
pnthecas, ou Ullla hypotb,eca e outro clireito real, sobre o
mosmo .iumovel, elll favor ele pessoas clivel'sas, salvo detel'·
minando-se precisamente a hora, cm ·que se lavrou cwda
túüii das eseri pturas.
•ht. 841. Quanclo, nutes rle iusc1•ipta a primeira, se
n.pi·cscnte no official do registro, pm·n inscrever; SC!,'ttnda
'l1ypotheca, sobrcestarít clle na inscripçiío clestn, depois de
lt preuotlu·, nté trinta di1l:li agmuclllmlo que o interessado
inscreva primeh·o Jt precedente.

...
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Art. 842. Compete tws iutereHsndos, mediante tt cxhi..
tlo respc~tivo titulo, rcr[ltercr 11 iusc1•ipçií.o tla hypotheca ; iucumbc, demais <lisso, promover 11 dn lcgnl Íts pessoas mcneionnda~ JlOH n.rtigos scgnintcs.
At·t. 84!3. A iuscrÍJli)Íin c especialisat;iw da hypothcen
legal tlu nmlher eastH1n devem ser reqlleJ'ÍcliiH pelo· marido
ou pelo pae.
·
§ 1°. O official publico que laYl'n.r n ,cscriptut·n do
clotc, ou ln.nt;ur cm 1wta 11 l'ela~iío dns bens proprios da
mulher, deverá, de of.ficio, avisar c1isso no officiul do re·
gistro ,prcdio.l.
§ :l 0 • Considcrnm-se interessados .em rcl}nercr 11 inscripl)iío desta hypotheca, no caso do niio o fttzct.' o pac on
o llUll'.ido, o. dotador, a. prnpria mulher c rJrmlquot• dos
seus parentes snecessiveis.
..
Art. 844. A inserip9ito c cspecin.lisação da hypoU.tcua
legal dos i11capazes devem set• rcqucridns :
I. Pelo pac, mãe, tutor ou cumdor, antes ·ele asHmnir
a adtuinistl·a~ão elos respectivos bcus, c ua faltn delles,
pelo 1\Iinistcrio Publico.
.
II. Pelo iuveuttn·iautc ou testamenteiro, autcs tlc L'fl·
· trcgat· o legado ou het·ança.
Art; 845. O escrivão <lo inventario logo quo s~ja nssi!,'lmdo o te1•mo de tuteln, eleve remettcr, ele of:ficio, c eom
n possível brevidnde tmut CÓ]1ÍLI. dclle· ao ol'ficial elo' l'egistro predial.
Jlnragrapho uniuo. Considct·n-se intcrcssnt.!o na ins~ripcfi.'l
d~sta hrpothcca qualquer pat·cnto suecossivol do· iucarmz.
Art. 846. A iusoripção da hypotheca elo offendi.do
·compete :
I. Ao tutor óu curador respectivo, se fôr incapaz,
quartto á satisfaçãq do clamno causado pelo Cl'ime.
II. Ao ~Iiuisterio Pttblieo, tJUilnto ús mnl.tns e custas.
hi~iío

•····
···.,
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Art. 847. Os i11tercssituos .uu inscrip0ãói•;l;is refet·idas
hyputlte~as porlnm pl·omovcl-a vor si ou-: · Llirigir·so nos ·
Clll'a<l•JI·•~s A'<JrllllR ou no llfinisterio Publico parn a vrumov~t·em, tlc oJ:fiuio, ~egnnclo lhes competir.
,,-·
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At·t. s,l,2. Corn.peto JIIIS iu1.t!I'L'HS1lllns, exlrihindu 11 I.I'II·H·
Judo da oser·iptlll'11 1 t't!'tllbl'er n irrscripçií.o rln lrypol;ilcua ;
irrr:ÜUIIJiudo csrecin!nrente prnmovcr n da legul 1Í.s pesHuus
detei'Jrrimrrlas nos :rr·l.ig-ns suguintcs.
A1•l;, M:l. .lrrt!llllll.;c o.ti mnriilo, m1 uo pue, l'equerol' 11
inHei'Í[I~iiu c espeeiulizu~ií.IJ rlrr h~·Jwthcea leg-ul dn JnuiiH!l'
CUSIItlll.

§ 1. 0 O o1'J'init~l pilblico, que ltrVl'nr.· 11 escrii•ttll'll. de·
dote, ou IIIIIIJII.I' u1n JiJ,tn 1t J't•lnr;iío dos lwrrs pnrticularcs da
mullH'I', uollliUU!Jil:nl.o-íl. "nx-ol'l'icio" no ul'l'íeiul ilo registro
pretl iai.
·

llri;. 8,14. Turnnn],e rcqnm.·e1· a insm:ipçfio c ospccinJi.
dtr. h,rpotl~t•u:r. 1"1.(111 df•S ine11p11zus:
J. "'" p;w, mfie,' tutor, nu <:lll'll.do1•, ;,.nt."s de assrrrrrir
a 11dnlirrisl.1'111;ií<• dos fi!Hpeetivos bens, e, em f11ltn dllqltelles,
:w Ministerio Puhlieo.
JJ. Ao invrn tnrinnf.f•, on no tcr~tnmcntcirn, n11tes de
cnt.I'Cg"lll' o legado, 011 n lwrttnt;a..
.Arl.. 845. O esel'iviio tln invt•ntlwio, em se nssifinnwlo
termo de tutoln, !'emcttcrii,
de of.ficio ...
..
zn~fio

P:u·ng,·apho unico. Na inscrir>ç!io dc8ht hypoltreca se ct•nsidri·ai•;í intt,r·e.<:'lftdo rrualrrue1· pllf'l!rrto ~ucccssivr·l elo incarar..
Art.. ílJii. A inscr·ip~iín da hypotliecn legn I rlo ofF.endidn eorrrpetc. ulém deste:
_a.
H.

J. Sí, clle :fôr i11eupnr.. ao !leu trrt.nr, nu curador, para
snt.isfn0iir• tlo cst.ntnirlo no art.. 831, 11. VI.
Jf. 1\o :lfinisterio Pnblico, pnrn o dispo~to no art. 831,

VJT.

.

·

Art. S·fí. . .. Jrypol:hecns p(l(lem pcssonlmcntc promn.
vel-a, ou sol ieitar· n sua promor;ií.o o.Fficinl 110.~ Cllrndore~ ~e
racs, ou iw llfinisterio Pnblico, segundo competir.
Yol, \'
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1\rt. 848. A inscrip<:ão ela hypothecn dos bens elos ·rcs·
ponsavcis para com a l~nr.cnda Publica deve ser requeri·
ela por elles mesmos, e incnmbe aos procuradores ou ·re·
pl'esentnntes da mesmn Fazenda,
Art. 840. As pessoas a quem incumbir a inseripçiío
c a especialisação elas hypotheeas legaes ficarão sujeitas
a perdas e dnnmos peltt omissão.
Art. 850. A inscripoií.o ela hypotheca legal e da eon·
venci anal deve cleclnrar :
T. O nome, o domicilio e a profissão elo' creclor e do
clcvcclor.
II. A clu.ta, nu.tureza. do titulo, valor elo credito. e o
ela cousa 011 sua estimar:ão, fixada por accorclo entre ns
pnrtcs, o prazo· e .iuros estipulados.
III. A situação, denominação c os carneteristieos ela
r.Oilsa. hypothecaela.
Pm·agt•apho uniuo. O ct•cdoi', além do domicilio proprio,
poder:\ designar ouLro onde seja ciLada.

·sECÇÃO IV
EXTINCÇl\0 DA HYPOTHIÚ:A

Art. 851. A hypotheca extingue-se :
I. Pelo clesapparecimeuto ela obrigar~iio principnl. ·
II Peln destrnir.iio da cousn ou resuh10üo llo élnmiuio.
IU. Peln. renuncia. elo credor.
I V. Pela remissão.
\T. Pela senteu~a passada cm jnlgnclo.
VJ. Pela prescripgão.
VJT. Pela nrremota~iío on neljuelicfl~ão.
Art. 852. A extinc•:iio eln. h~'Pothecn sií cou1c0n a tct•
effeito eontm terceiro: rlepois ele :wcrhn.cln. no respectivo
.
registro.
Art. 853, O cancellnmento cln insct•inriío ·116ele ser fei·
to em cndn nm elos casos ele cxti nc~iío de h~·pothecn, Íl
vi~ta ela respectiva ]Wovn on, inclrpcnclcnte dr-stn, a reqne·
rimento tle mubns as nnrtes, se forem cn]mzcs c conheci·
das elo official elo registro.

'

)
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Art. 848. . .. serÍI l'Cfjucridn por cllcs mesluos, incum·
hindo, c111 sun :l'nltu, nos Jll'oeurudores c reprr.scutantcs l'is·
~ues .
.......

'

• J,·l.,. •.••

.àrt. 850. A iuscrip~úo ela hypothcca, legal, ou con·
vonoional, ilecllL!:ará:

JT.

o

Jll'll~u

JJJ.

A data, a naturcr.a do titulo, o valor do credito... ,
c os Juros. estipulados.

"\ situauiiu, a dcnominaciio ...

l•m·agt·aplw unieo. ü et•cuor, ul•ím do SI!U dollliuilio l'cal,
JJOU~I'Ú dc~iguar UULl'U, omle IJOti~U Lallll!Clll ~01' cilado.

I

I

I

IV. Pela remissão.

"lt·J:. 85:3. A inscJ·ip•:íio rmnecllm•-se-fl., om· cnda nm (h)s
cnsos de ... e cnuhccidns ao ;,J'.Cicial d~ registro.

·. ·.
1
t'

I(
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Art. 856. Nas execuções judiciaes dessas hypothccas
não se JHtssari't carta no clono de JnaioJ• lan(lo, nem ao crc·
tlor adjudicatario, sem ser intimado o· representante da
F~tzcnda Nacional ou elo Estado, n que competir n respectiva preferencin, para, dentro de quimc dias, fazei-a va·
lc1·, pagando o pre!lo da arremata!lÜO ou adjudicação.
..

~::--'

~Õ·.·I
i

'

....

'

l•'El1rt0

Paragt·nrtlto tm ico. A llypoLiloen so r"sLt·i ngirtí rt linha ou
Iiuhus compt•IJhcndidas no f.iLuio e ao l'espc)cLivo maLcrinl de
explora~'ão, 110 estudo em ·l]uo se aulHl!'<llll no tempo da exu .. ·
l!llCiio. Mo não oi.Jstante, Jlodet·ão os crr.dorcJs ltypothecarios
oppor-siJ tí vcucla dn esLT·ada ou dcJ algumas de suas liltlnis ou
mm ae~ ou dr uma part.e eou~ide,t•avr!l do mat.el'ial de ex vloração, assim eomo ;í fusão "fJln outl'a eonlJ)anhin, sempre que
julgnrmn lliminuida 11 ga1•antia da diYida.

f_....

:•·'.

J~STH.\.DAô Dl~

Art. 854..AR hnwthccus so!Jrc as estradas de ferro
serão iuscriptas no mtmicipio da cstn\)ÍLO inicial da respe·
ctivn liuh a.
Art. 85ii. Os credores hypothecurios n.iío tum o direit.o
de emhnrf\0111' a exploração rln linhll, nem de oppor-se ás
moclificac;cics itliC tt achninistra<;ün .hllgar conveniente fll·
zcr no leito da. cstrnda, nns suas dcpemlencias, on no ma·
terial da cxplornç;ão.
·

1 '

'

DE

'l'lTULO IV
nECTS~L'rtO

'

PR.EDlot\L

.

.

Art. 857. O registro predial comprehende :
I. A inscripr;ão elos títulos ele transmissão ela propric·
elude sobre immoveis ·e dos de qnc tl'ata o art. 537.
II. A iJJscJ•ipção do$ titulas constitutivos dos clii•eitos
reaes sobre Íll\lllOYeis alheios.
. III. A iuscripção das hypothecas, do penhor c ela an·
tiChrese .
. Art. 858. Se o titulo elo transmissão fôr gratuito, JlO·
dorít ser Pl'Omovicla a iJ1scrip~ão
. I. Pelo pr·opl'io ndqui!·cntc .
.

''

~.

'

•'
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DA

Jc!Y•!'O~i'HECA

DE VIAS 1;-E-RP.E.-\.S

'Art. S5ii. Os credores hypotheenrios

11Ün

hm·a~ar n C'Xploraçii.o Ult linha, Jl~rn eontmri1u·
ea~Gcs, IJile a admioistrn<;iio deliberar, 11<> leito

pollem cmus moclil'ldu Pstrada,

nm snus <lepcndeneius, ou no se11 muteriuJ.

;

Paragraplto uuico. A hypoLiwca ser!'t (dPcumscripta ;í linha'
ou linhas espelliJ'kad:ts na r.s<H'iptm·a e ao l'c'fl'""Livo mnL<•t•ial

d<J

explot·a~ão,

no estado <!UI que ao tompo da execw;iio <JSLiNilo obstante, os credot•rJs hypoLlwca!'ios J>Oderfio OJlp,\r-su li venda da estJ•nLiu, :í de suas linhas, de s<ms ramnr.s.
ou de parte considct·avel do mal<!l'ial de c:q•!or:u;ão, hem mmo
1i fusão com outra eompanhia, R•lm[lre qu<J u gat•antin do d<Jl>ito lh·~ti pnr.I)<J<!L' ~0111 i~so cnl'l'nqur.ldda.
Art. 85G. NtiS ex~ençiies dessas h~·pthecns niio se passat•ít ciu·ta no maior lic.itnute, uem ao ercclor ncljnclicntnrio,
untes de SIJ iuthrwr o representante da li'azondu. N1wionnl,
on do J~stado, n qne tocnr ·n preiet·cncia, pm·n, rlentro em
quinze dius, ntilir.nl-n, se qnir.er, pugando o JH'CQO ela arJ·enwta~iío, on da udjntlicnçíio fixada .
wr~m.

. Em Yer. ele ;;:Registt·o predial'', dign-sc,: "Do Registro rle
.immoYeis",
·

.o\rt. Sii7. O registro de immoveis comprehcoi!e:
T. A trnnscJ•ip(;iío elos titulos rle trnnsmissií<l Jn.
pt·ierlnde.
n. A tl'tlllSCI'ipçiío elos titnlos

ru.

l'~llCS

~llllllli'I'Mlos

Jli'O:.

110 m·t. G3r..

A trnnscrip!)ÍIO dos tit\dos . constitutivos de Oll\LS
solwe coisns nllwiu~.

II ..
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II. Por quem de direito o represente.
III. Pelo proprio trnnsl'crcnte, com prova cl~ ncceitação •lo beneficiado.

I :.

Art. 859. A iuscripçiio do titulo ele transmissão elo elo-.
minio directo aproveita no titular elo domínio util e vice·
versa.
Art. 860. A iuscrip~ão ele direito real em fa.vor do
uma pesson faz presumir que esse direito lhe pertence.
Art. 861 Se o teôr elo registro precliul não exprimir
a verdade, poclerÍI. n prejnelicaclo reclamm~ sua rectificação.
l'ara.gt·aplio uuiiJo. ;\Lé a insurip<;iío do W.ulo ae Li'ansmissão, o ulicnunLil <í •uon~idm·udo dono do immovel e l'llspondo
pelos ·t·ospecLi \'OS ullllal'gos •
.Art. 8'62. As inscrip.,ões t1eveJ•fto i;er feitas no registro
da circnmscrip~ito onde· estiver situado o immove].
Art. 863. Salvo convenção em contrario, incum lJem
no atlqnirentc ns despezns ela inscripçiio. dos titulas elo
transmissão da propricdnrlc o no rlcverlo1• ns dn· iJls~rirGão
dos om1s reaes.
·

~l·!,.·...:

te

! ' .
I

t

•..
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;
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, ..
r
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LIVRO
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DIREITO DAS OBRIGAÇõES

TITUT.. O I
;

· ..:..
t
:;,

.·..

.Modalidades das obrigações

.

OAPI'l'ULO I
.

..

DAS OBIUGACOES

Sl~CÇli.O

I

OUntOAI)OES DE DAR COUSA CER'!'A

Art. 864. O r.reclor ·elo consn. certa não póelo ser nln·igne!o n 1:eeeheJ' cOJlsn. rlivm·sa nn elivirln niucln ~nc sejA
mms vnlJosn .
Art. 8Gii, A ohrignçiío elo elnJ• CO\Jsn r.rn•tn MmpJ•ohcn-

•

...

I

SESSÃO El\1

13
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IV. A

iuscrip~üo

das by110thecas e trn:Jseripyiío.

~\.ri;. 860. Presume-se pertencer o direito renl ÍL pessoa,
cm cu.io nome se inscreveu.
Art. SGl. ... poderÍL o pre,jndicarlo reclamar rtne se
J•ectifique.

Pamgt·npllo unico. Emquanto se não Lranscrevot• o l.il.ulo
rJe Lt·ansrnissfio, o alicnautc ·conlinüa a ser havido <Jomo dono
do irnJnowl u J•ospondo polos seus oncal'J;OS.
'() s
- j'·:cJ't·as as Jnscrtpçucs
.
. - 110 J~cgJs
. t ro cor..
J.\ t: I;, SI)_.,
, eJ•ao
t•cspont.l cn te ao logaJ•, omlc estiver o i mmovcl:

DO DIREITO DAS OBRIGAÇõES

Pas modalidades das obrigações

DAS OllnTOA.QOES P•EI !DAR COTSA. r::rmTA

Art. SM. O crcrlor rlc r.o.iMt r.r.rtn niío pórlr. ser olJrig-nrln n l'P.nr.hm• nntrn. ninrln qnc mnis valiosn.
A1·t. 86fí. A ohrigaqiio do c]nr coisn. certa n.brn.ngc-lho
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ele os aceessorios desta, posto que não mencionados, a não
ser que o contrario resnltc do titlilo ou das circumstannias.
A1.•1:. ·866. Se, no caso elo artigo antecedente, a ~ousa
se perder, sem culpa elo clevcclor, antes lln. tracliçii.o, ou
pr.nrlcntc a condição suspensiva, fica l'esolvicla a ·obriga.
çiio para urubus ns partes.
Se a perda resultar ele culpa elo devedor, rcsponclerú
este pelo equivalente com perdas c clamnos.
Art.' Sô7. Se houvct· dcteriornção sem culpa. elo devedm·, poderli o cJ•c.tlor ou t•esolvcr a obrigação ou aceeitm·
a consn, abatido rlo preço desta o valor iln detcriornr;ii.o.
Art. 86S: IInvcndo culpa elo dovcclor, pôde o credor
exigir o cquivnlcntc ou acccitnr 11 cm!Sa no estado em que
se achar, com direito de rcclnmm·, cm qunlrJl1Cl' elos casos,
inclcmuisa~ão ·por perdas e damnos.
Art. S!:ifJ. Até a traLlit;ão, pertencem ao devedor os accrcsc:imos c mclhnrnmeJJtos clrt cousa·, pelos quncs poclcl'ÍL
exigir augmeuto 1lo pre~o. Se o credor não annnir a c~sc
nugmento, poclcrÍL o 1lcveclor resoh·er a ohrign~ão,
Pai'I\B't'atlitn llllieo. Os fi'JJ·cLo~ poreclJidos rw1·l!menrn egualmonLe ao liCI't:•tlot· u os pmulent.cs uo cr·Nior.
Art. 870. Se u oln:oigação fiir. ele restituir -cousa r.erta
c esta se perder antes da tt·adi~iío, sem, culpa elo devedor,
soffret·i'L o credor n perda e resolver-se-ÍI a obrigação;
iicnnclo-lhc, porém, sulvos os d it•citos n.t~ o c1 ia. ela perda.
Art. 871. Se 11 cQusa se perder por culpa do devedor,
terá applic:ação o c1 isposto 110 art. 866, 2' parte.
Art. 872. Se a cousa se tictcriorar, sem culpa c1o c1c·
vcclor, reco bel-a·Ít o creclot· no estado ~m que se achar,
sem qnc tenha direi to de exigir indcnm isnção; se a dcteri.ot•nçüo fiO dúl' pot• cul]ll1 dn dcYodor, ob~Ol'Ytlt'·RO-!'t o
di~posto no nt•t. 868.
Art.. 873. So no cnso do art. 870 n. cousa tiver melhoramento ou nngmonto, sem clcspczu ou tt'nbrilhr, elo eleve. doJ•, lucrnrít o cJ•cclor o melhornmonto on augmcnto, sem ·
llagnr iudempiaaçiío.
·

'

'

I
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OS UC~CSSOI'iOH,

posto niio JlitJllCÍOIWtlos, sn]\'O ~L' t1
I.'CJstdtal' du titulo, on das circumstnncins do cns11,

CflllLI'lll'iO

Art. SliG .

• . . polu cquivu.lcntc,

mais

as JlOI'Cln.s e cln.nnws.

•\rf;, 8G7. Dctct·iOJ"acln. n coisn, niío sr.mlo " c.lovetlot'
mdprulo, podm•lt n et·cdor J'Osnlvol' n olll'igM;ií.o, on ncNdl:n.l'
a coi~n, nlmtidn ao sen pror,o o vnlr>l', qnn perdeu .
.Art. Srill. Sc•ndo culpndo o cle\'oliot•, po•lerÍI o crodnr
••xigit· o crplil'nlentc, 011 ncccitm· n cuísn no estncln, cm qne
so acho, com dil·c·if.o 11. !'eclnmnr, m1m on nnntt•n cnso, in·
<.loJnnizrH;ií.o tlns pcJ•tlns c clnmnos.
ÂJ'f:. 8(i!J, ~\.té n. trntliçiio pol'tonce no devedor 11. eoisn,
conJ os seus melhoramentos c aecrcscdc.los, pelos quncs )lO·
flm·ÍI. exigir llllg'JIICIIto no pre•;o. Se o credor n elle niío IIIL·
mdr, plicim•ft o ciel'nclor resolver a ohrignc!iio.
Pnrag.rarJlio unieo. 'faml•em os l't·udos pPt'eehidos sfio do
dt:VúdOl', .cabendo ao erNIOt• os pendentes.
~\rt, 870, S~ 11. ofJrig'HC~ÍÍ.u J:í'ir c]e I'CStituit• coisa Ht'fn.,
c esta sem culpa tlo devedor. se nnrdr•· nutes da tl'ltdic•iío,
soi'J'rertí o ct·edot• n pci;tla, c a ol;t·ig11çiío se r·esolvcr·ii, ~~~~~
vos, porém. a alie os seus diJoeitos nté o rlin. ela •perda.
·,
' o !1'1spost o no III' t.. cRt.('
c.. . .• VJ.,ornra
• '• ')O
~ pm.·t.c,
Ar..t 8 ~1

1\rt. 872. S!l a enisa restitnivel sr. cl~tcll'iorllr sem eulpa do c.lcycdor, recebel-n·ÍI. tal qual sc• ache, o ct•cclor, sem
clit•(•ito 11 inclemniza0iio; sll por cnlpa do ci.;veclnr, nbscrvarSC·Íl o disposto no nrt. 868 .

•I

I
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A1·t. 874. Se pam o melhoramento ou augmonto tiver

~.

havido (jespozn 011 I.J·n.balho do dovudoe, npplieat•-sc-iio
us disposir,:úos dos nrLs. 522 a 52·J..
.

-

Bm relngií.o aos fructos percebidos, observ:w-se-ít o
disposto nos arts. 516 a 519.

!
;

'

SECÇÃO TI,

;I.
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OBRIGAÇIOJUS DE DAR COUSA INCE.Rl'A

Art. 875. A cousa incerta eleve ser determinada, r.o
menos, pelo genero c pela qnan1:irln.rlf1,
Art. 876. Nas cousas determinadas pelo genero e ·pela
quantidade, a escolha perte.ncc no devedor, se o contrario
não resultar elo titulo dn. obrigação. Não podoríL, entretanto, pagar a peior, nem o credor exigir a melhor, quando
lhe couber o direi to de escolha.
Art. 877. Feita n cscolhn, regerá o di,~posto nn sccQão
anterior.
Art. 878. Antes da escolha niío poderíL o devedor
nllegnr perda ou deterioração ela cousn por f.orça mnior
ou caso fortuito.
CAPITUW TI
DAS OB)UG.AQOIDS DID F.AZIDR

.'

'.'

:Art. 879. Na obrigação ele fazer, o ereclor niío ó obrigado 11 aeceitnr do terceiro 11 prestação, qunnclo .f:ôr enuvcncionaclo que o devedor a faça pessoalmente.
.Art. 880. Se n prestaçfio se tornar impossível sem
culpa elo devedor, resolvcr-sc-ÍL. 11 obrigação ; se por culpa
do devedo1', rcsponclcrít este •por perdas e damnos .
.Art. 881. Haverá tambem inclemnisaçiio por perdas
e damnos, se o devedor recusar· a prestação que só por
el!e proprio possa ou deva ser satisfeita. :·;' ..-,:
Art. 882. Se o i'acto pncler ser cxe(nÍtnclo por terceiro, scJ'Ít. livre ao cJ•cclot· manclal-o cxecntm.· Íl m1stn do
drvcdrll', l1nvnnrln l'OfJllSll nu m<'ll'n clnsl.n flll ...prrlir inrlnlllllisar,íio por perrlns e damnos.

I
UllSS.\0 I'~[

13 om

Sl~l'EiVfUT\0 DIC

10!2

q27

Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado
.A1~t. 87<1. Se paea o mclhnrum~nto, nn nugnJUnto, elll·
pregou o devndoe l;eah:ilho, on dispcndin, vigoJ.•nrh " esl;ntltido n~>s aJ•ts. G22 n G2,t
J'ul'llgl'llplw JIIJÍrJu. Qunnl.o :wH J'/.'ucLos pcl'euhidnH.,,

Art. R7ii. A Buisa inr.crtn srmí. inrlicnr]n., ao monos, prlo
gctll!l'o e quuntirlntln.
A1·t. 87fi. , .. nlll'ign.~iin. Mas niin pnrlm•:í. rllll' n eoisn
poior, JJCIII srmí ohJ•igialn n prcstf\1.' n melhor•

.Art. 877. J~cit1~ a escollw., vig;oml'ÍI, o disposto 1111. seceiio nntnl'inJ•,
• J\ l't. 878. Antns rln oscnlhn, niin sorír. esensn. n.o rlcvcciol' n. pr!l'fla ou rlnl;r.rinrnr;iío cl11. coisn, n.inda rJn~ por caso
fortuito, on t:or~11. .maior.

Art. ~7!1,

... n acecitnll' rle tercr.iro n rprcstnr,iío .. ,

Art. 880. Se n prest11.~ão elo fncto se impossihilitnr
sem r,u]pn. do devedor, rcsolver-sc-:í. 11. obrignçií.o; se por
cnlpn rlo rlcvcrlor, rcsponrlerÍI. este peln.s pr.rrlns c rln.mnos,
1\J·t. MSl. Tncorrfl tnmhcm nn ohrign.Giio rlc inrlcmnir.nr pcl'rlns o rlnmuos o rlr.vcrlor, qne J'r.ousnr n Jli'Csinçiio n
elle s(, imposl:n, on sú por clle cxcf]nivcl.

I
I

I
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CAPITULO III
DAS ODJUGACOlõ!S DE NAO FAZEJU

Art. 883, A olJrignç;iío ile niio fazer iica oxtincta,
se to1·nm• ímpossh·el sem cnlpa do devedor.

.

Rll

Art. 884. Rmtlizado por eulpa do devedor o facto, a
cuja ahstenuão ~e obrigou, póile o credor exigir qnc cllo
o desfac;u, soh pena de ser desfeito Íl sua custtt, nlém.da
iudemnisuçiio de •po!'das e clamnos.

CAPITULO IV·

.Ar!:. 8Si3. Nas oh1·igações alternativas, a escolha cnbe
ao devecloJ', se outrn •:ousa 11iio foi cstipnlado. ·
. § l. · Niio pódo, porém, o devedor oiJrigiu- o credor
a rccebet• parte em nmn prestação c .parte cm outra.
§ ::!. ' Quando n. olwi:gnção constar . de presta~ües

......

i\..'

•

ntinunes, ficarít entcmli(lo que 11. opção ilcve set• feita
cada ntmo.
·
.Art. 886. Se de chias pre~tnções, não }mcler uma ser
objecto de obrigação, ou tornar-se impossivel, snbsistit•á
a divida em relnçiio á outra.
Art. 887. Se nenhuma das prestações se puder cun•·
prir pol' culpn do devedor, niío competindo ao credor a
· oRcolhit, iicnrú clle obrigado n pagar o valor da qttfl.: se
tornou impossível •]for ultimo e as perdas c damnos; ·.que
o caso determinm•,
Art, 888. Quando a escolhn couber ao croclar o uma
elas prestnç;ões se tornar · impássivel pot• culpa do elevedo!', o croclot• torú direito ele exigh• ou 1\ prcstaçi('o sub·
. sisteute ou o Ynlor da outrn, côin pe1•das e clamnoa,

·..~

,,

.

..

·.'.···:.

.. ,_.

.,.. ·.·•
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Art. 883.

I
I

l~xtingue-sc

a ubríga()iiu de uíio .l'nzcr, de:;do
do tlcvedur, se lhe 1:nt•rw iwpo~:;ivcl a!Jstcr:;e oln·igonn niio l'raticar.
·
.Art. 88~·. l'rnticu.do pelo devedor o acto, a cu,ia abslcn~iío se obl'igara, pói!e o credor exigir-lhe que o clesl'a()tr.,
~ob pe1m de se dc:;J:uze!' ú :;ua custu, reimrci.uüo o culrpado
p~rllus c dmunos.

IJUO, setn culpa
~e do J'acto, rJtiC

Art. SSG.

. .. :;c outra coisa lÍito se e~tipulou.

§ J. o Não podet'Íl, por6m, nwu grado ao credor, pt•estat• parte muua coisa, ou num facto, pat·te no outro facto
ou coisa.
·
§ 2. 0 Qnauclu n ohriga~iio f.ôr tle prestaaões auuuas,
. suheuteuder-se-ÍI, pura o devedor, o direito de exercer cttda

nnuo a opção.
.
Art. 886. Se. uma dus dtlas pre~tn0ões niio puder ser
nlJjccto L1c olJJ•iguçiw, on se tot·nat· Í!Jexeqtlivcl, subsistirá o
clebito r[ÚI1;11tO i't ontra.
.Art. 8Si. Se, por culpa do deYedol', nfio se pncler cnm·
r.•ril· nc.rrhnmu dus prestações, não competindo uo credot• a
escol!l!f., .ficnrít o devedor obrigado a pagai' o mlur da CJUe
por ultimo se impossibilitou, mais as perclus e clmnnos IJ!lC
D cuso detct•Jninar.
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Se ambos se tornarem impossíveis por culpa. do devedor, o credor poderíL reclamar o valor de qualquer com
iuclemnisa~ão de perdas e clanmos .
Art. 880. Se todas us prestaoões se tornarem impossíveis, se~ culpa. do devedor; extinguir-so-á a obrigação.

CAPI'l'ULO V
DAS OBLUGA\:O.ES DIVISIVmS E INDIVISIVEIS

Art. 890 ..;linda que tL obrigação tenha por objectu
divisível, niw púde o credor ser obrigado a recc:
bcr, nem o devedor ter a faculdade de pagar, por partes.
salvo se outra cousa se houver ajustado.
Art. 891. Havendo varias devedores ou varias credores em· obrigação divisível, esta presume-se dividida
cm tantas obrigações, cguaes e distinctas, quantos são os
credores ou os devedores.
.
Art. 892. Se a prestação não fôr c1ivisivel, será cada
. um elos devedores obrigado por toda a divicla ..
1'aragrapho uni co. O devedot• que a paga, suJJrogu-sc no
direito do creclot•. em rola~úo aos outros co-obrigados.
Art. 893. Se a pluralidade fôr ela parte dos credores,
poderá cada um <lestes exigir a totalidacle da divida; mas,
o devedor ou devedores se desobrig;;rão pugundo:
I. A todos conjunctamente.
II. .A. um delles, dando este caução ele ratificação dos
outros ereclo1·es. ·
Art. 894. Se um dos credores receber a · prestação,
os outro~ terão o direito de exigir-lhe indemnisagão peeuniaria. · correspondente Ít pa1-te, que a cada um delles
de1•erá caber na prestaciío.
·
.
Art. 895. Se um elos credores remittii", ii' divida, ·não
Jiearít a obrigaçiio extincta para eon);·~ os outros; mas,
estes s6 poderão e.xigir a prestagão, iléscontanclo a quota
tlo credor remittentc.
_,. ·· ..- ··
Parugrapho unico. O mesmo s.e · ôliservm•t\ ·no caso elo
tr•ansacciio, novacüo, oompensacüo ou confusão.
pr~stução

'
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I

Se, pur culpa Lln devedor, ambas se tol'lwrem iucxequidos
!luas, além dtL indemuir.anão. pelas perdas e clttmnos.
l'rlis, porlerÍI. o credor reclamar o valor de rjuulquer

.

I

..!I

...fi...
......

Art. SOO. Ainda que a obrigagão tonlw por objecto
prestação divr.~ivcl, não póde o credor ser obrigado a receber JW!' pal'tes, se assim Jtão tijustou.
Art. 891. ... rJUantos os credores, ou devedores.

Art. SD2. Se, hnvcndo varios rleveclores, a Jll'csta~ílo
não J'ôr divisivcl, cada um ser!Í qbrigado pela divida tocln.

Art. S!J3. Se a .'Pluralidade fôr dos credores, poderú
cada um destes exigir a divida inteira. Ilfas ...

.A.r1;. R04. Se 11111 s6 dos credores rcec ber n prestação
pnt• iuteiro, 11 cncla um elos outros nssistil'ÍL o direito ele exigir-lhe em dinheiro n parte, que lhe cnilm no totnl..
Art. 805. Se um dos credores remittir n divida, a
niío' ficnrÍI extincta pnrn com os ontros; mas estes só a poderiio exigir, cle~~ontada a quota elo credor remittcnte.
obl'ign.~ií.n

,
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Art. SDG. PeJ.•clc n qnnlicludc ..ilc indivisivel a obrique He rcsolvet• em. perdas e damnos.
§ 1. o Se parn esse efl'eito h ou I'Cr ~ulpa de todos os
cle1·edorcs, responderií.o todos por parte:; cguacs.
~ 2. o Se :J'ôr de· um delles a culpa, 1'icarão os outros .
c1csonerados. e s6meute responderá este 11elas perdu.:s e
gn.~iío

dumnos.

·
OAPI'fULO VI .
Das obrigações solidarias

•

SECÇÃO I
DISPOSIÇOES GERAES

Art. 807. A soliclar.icdacle níio se presume; resulto
cln lei' nu cht vontade elas partes.
Pat'al(J'aplHI umeo. Jltí-Hn soliLluriedado quando cm 1:r.•.Jn
nwsn1a oi.H•iguçilo eoncm·t·em diversos credm·cs mi·divctMs dr.•··
v••dor·es, ·cada um delles pela totnliclndo clciln.
Art. 898. A obrigação solidaria póde set• pura e simples para um dos co-credores ou eo-devedores, e condicio·.

ual ou a prazo parn o outro .

SECÇ.~O

H

SOLIDARIEDADE ACTIVA

Jn·t. G:lO. Cada um dus

~,:··:

•

~recl(lrml sn!idnr.io~

tem dh•oito

de exigir do clovedot• o cumprimento ela prestação, por i11·
t't..ir·o. ·
Art. 000. Emquuuto alguns dos credores solicliu-ios
não demandar o devedot· commllDl, poderá este p_agar ·a·
qualquer clcl!es.
·
Art. 001. O pagamento feito a ·üm dos crec1ores soliclm·ios extingue inteiramente a divida .
PnJ'Ho'l'tlpho 'uniuo. O lllCSJJW rJJ'l'cilo t·csulltt da liOI'nCãil,

<ln· compousuciio u <lu i•emissüo.

..~

'

··, .
. ,•1·

;,.""_

.-··'
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§ 2. 0 Sll f.ôr dll um só a eulpa, ficariio cxoueratlos os
OIILJ'OS, respondendo sô esse pelas perdas e damnos.

;

~\rt.

897.

Pamgrapbo unico. Ha solidal'icdade,· quando na mesma
obrigação coneor.t·em diversos credores, ou diversos devedores,
cada um com direito ou obrigado. á. divida toda. ·

DA SOLIDA>RI•ED.A.DE ACl'IVlo.

· · Art. 900.. Emqua1:1to algum dos . credores solidarias
uiio demandar o devedor commum, a qualquer delles poderít elle pagar,

Vol, V

!~~~.;· .
I

I :

i ·~
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I

Art. 002. Se falleccr mn dos credores solidnrios, deixando herdeiros, cada um destes só terú. direito de exigir
.c receber a quota elo credito que corresp·onder ·ao seu quinhão hcrcditari~, salvo se a obrigação fôr indivisível.
Ar1:. 003. Não dcsapparcce a. solidariedade por se cJO!l·
l'crlcr a prestação em perdas c danmos; c os juros da
nuh·a correm cm proveito .de toc1os os credores.
J\rt. 004. b credor que tiver rcmittido a divida 011
recebido o pagamento, ficará responsavel para com os ou-·
tros pela pai·tc · que lhes possa caber.

I'

,.

SECÇ1i.O III
:·-··.

;;OLIDAniEDADE

;.,~----~
__

.,

I•'

'

'"

,.<
;'>

..
,, ..
..,.
e'

......
':"·
'·

'.

PASSIV.t~

.Al·t. 905. O credor tem direito de exigir e reccbe1• de
um só ou de algum dos devedores toda a. divida ou s6mente parte della. ·
.
·
Neste ultinió caso todos os demais devedores conti·
·
nuam obrigados solidaria-mente pelo resto ·
.Art. 906. Se morrer um dos d·~vedores solidarias ·dei::mndo herdeiros, cada um destes não será obrigado ·a pagm· senão a quota que corresponder ao seu quinhão hcreditario, salvo se a obrigação_ fôr inc1ivisivel ; mas .todos
reunidos serão considerados como um devedor solidariC'
em .rclaçúo aos ·demais devedores .
.Art. 907. O pagamento parcial feito por um dos devedores .e a remissão por elle obtida não aproveitam aos
outros llcwellol·es, senão até Íl eoncurrencia da porção ex·
tinctn.
. · .Art,. 908. Qualque.r clausula, . condição .ou accrescimo
llo obrigação, concordada entl•e um dos devedores solitla-·
rios c o credor; niio poderá aggrnvnr a posiçiio dos outros,
sem consentimento destes .
.A.rt. 909. A. ilnpossibilidad~ da prestação;,,por culpa
rle um dos devedores não desobriga os outros· de pagm• o
cquivnlente, mas sóme'ntc o culpado ·responde por perdas
G damuos.

~
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.Art. uoa. Convertendo-se a prestação em perdas e
dumuos, subsiste a solidariedade, e em proveito de todos os
credores correm os juros da mora.
_'\rt. D04. . ••. J•esponderú aos outros pela parte, que
lhes cail>n..
·

•

])A SOLl!DAP..lELDADE· P.\SSIVA

Art. lJOi:i; 0 credor tem dit•eito u exigir e receber ele
uüt ou nlgui:is dos dcvcdoi·cs, parcial, ou totalmente, a di·
\' iUa corinuum;
·

•

Art. 907. · ... , senão até a coucurrcncia . da quantia
puga, ou relevada.
~ht. 908. (~ualqner clausula, condição, ou obl'igaçiio
adcliciouul, estipulada entre tun dos devedores so~idal'ios •••

Art. 909. Impossibilitan·clo·se a prestação por culpa de
elos dcvedol·es .solidarias, subsiste .para todos o eneargo
de .pagi.u•.. o CCJIITVIll()lltO; ·llli!S pelá:; perdas ú UUWUOS SÓ l'eS~
!lOUd~ () culpado.
· ·
·
tlill

.
''·'

'
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"\rt. !llO. Todos DR dcvedoJ•cs respomlcm pelos .iuros
ela mórn, ainda fJUc 11 nc0iio tenha sido proposta sómentc .
contra m:1, mas o culpado responde pnm com os outros
pelo nccrescimo da obrignçií.o.
Art. !lll. A ncoiío proposta a um dos deve'clores não
impede o cJ•eclor ele demandar os outros.
•· ·
.Art. 912. O devedor clemam1aclo póde oppor no cre·
dor as excepções que lhe forem pessones c as que forem
pessoaes a qualquer outro dos co-devedores.
Art. 91:3. O credor póde renunciar n solidariedade em
favor de nm ou de nlgnns on de todos os devedores.
ParngJ•apiiO u nieo. Se o ~l'ndot· J'l!llUJw.iur a ~ol iclil'l' iet.ludo
em JH'ovcilo de um ou de alguns t.l~s dcvcdoJ•ei;, só podet·;\ demandar os outros com deducoüo da pade correspondente t\06
J•emeLtidos da solidariedade.
Art. 914. Depois de haver pago tem o deve:lor o cli·
rcibo ele exigir de eadil um dos co-devedores sua quotr.
ilt,rte, repartindo-se egunlinente pür todos a parte do in·
somwel que existo. Presume-se ngnol 11 parte da c1ivic1a
que fica a cargo de cada um doi! àoi'C'ilores. ·
Art. 91.5. No caso de mteio, c:n'l're os devedores da
par1.e da obrigação, qno competia ao insolvnvel, cstiio su,ieifos ÍL .contribuição, tmnbem, aquelles a quen1 o credor
exonerou ela solidariedac1e.
Art. 916. Se n divida solidaria interessm• exclusiva·
mente n um dos devedores, rcsponderÍL este po1· tocln ella
pum com aquelle que n. pagar.

CAPITULO VII.
DA CLAUSUl-A PENAL

A1•t. 917. A clausula penal póclc SCL' estipulada conjunctamcnte, com a obrignçüo .. ou em acto posterior.
Art. 918. A. clausula penal pôde referir-se ÍL iucxct:LII!iio completa ·da .obrignr,iio, ii. de alguma clausula espcCllnl on simplesmente ÍL múra.
·

:"'.~ ·~

>A''"

,i ;',;

. ''
\·,·
.:-;'
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Art. !11.0. . .. ; Jnns ,, culpado
pela ohrignGiío n~cJ•es~ifln.

responde n.os out.ros

Ar1;. 91.1. A acção proposta a nm dos devedores solidarias pelo credor niio o inhibe de accionnr os outros.
Art. 912. . .. os pessones a out't·o co-dcvedor.
Art. !)]:3. O credor '[lóde renunciar n solidariedade em
favor de um, alguns, ou todos os devedores.
Paragrapho unieo. ·Se o credor exoncrat• da solidariedade
um ou mais devedores, nos ouLJoos s6 lhe fif:at:ú o direito de
accionar, a)mtcndo no dcbilo a pnr·te cot·rcspondento aos rJc .•
vedores, cuja obrigação remiLLiu. •. (Art. 015.)
Art. 914. O devedor que satisfez a divida por inteiro;
tem direito a exigir de cada um dos codevedores n stlll
quotu, dil"idindo-se egunlmente por todos a elo insolvente,
se o honver. Presumem-se cguaes, no débito, as partes ele
todos os codeveclores.
· .-\rt. 91 :>. No caso de rateio, entre os corleveélores, pela
parte que na obrign~iío incumbia no insolvente (art. 914),
contribuirão tnmbem os exoneraclos da soliclnrieclncle pelo
credor. (Al-t. OJR).
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Art. 919. Quando a ·clausula penal fôr estipulada
para o caso de iuexecnção completa ela obrigação, com·erter-se·ÍL esta cm nlternativa para o credor.
·
.Art. 920. (~uando a clausula. penal fôr estipulada .para
o caso de móra, ou como segpran~a de alguma ~lausula
especial,' terít o credor a ':faculdade de pedil·B· conjuncta~
· mente com a execuciío da obrigação principal.
,,_

'

. ....

''

!,•

•

•

..

.

•

•.

Art. 921. A clausula penal uiio deve exceder o valor
da ohrigngão · princ!pnl.
·
Art. 922. Incorre o devedor, de pleno direito, na
clausula p(Jnal, .vrncido o 'prazo ·dentro do qual deveria
executar a obrigação, ou, se não tiver havido prazo, desde
qu'e fôr constituido em móra, . '·
·' ·
Art. 923. A ~;ullidade da obrigllçií.o importa a. da
•lausula peral. ' · · ···
· · .: ' · · '
··
· Art. '924. ·Resolvida a obrigMiío sem culpa do devedor, rcRolvc!sc 'cgulilineJltC n chnistila' pêna:L I' ., ' ' •.•.
n · ·
,., : :
·- ,
Art. 925. ·Quando 11 obrigação tivct• sido cumprida
erp. pnrte: o ,iniz poderí1 ~·ed1!zir,_ proporcicinnlmen~e, 11
. penl) · esf.lpu!ada, qncr pRr11 a m01·n; quer para a mexecií(,ffo clli'cibrigacãii;'
:'" ' :.: ' · ·
·' · ,, "
1,

' I

~
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Art. 926. Quando a obriguçiío l'ôr indivisivel, torlos
n;; devedores ou herdeiros do devedor incoJ•r•erfio nn pona
pela falta de um clelles, mas esta· só póde ser pedida integralmente ao· culpado. Cada nm. dos· outros responde apenns pot• Rua. quota.
Paral:l'rapho unico. FJca salvo nos nüo culp!ldos a acciin
r·rsJ•cssivn contra aqucllo ,guc de11 cnusn ao pagamento da po~11.
· Art. 927. Quando a obt·igngiío fôr divisível, só incorre
na pena o devedor ou o herdeh·o do devedor que a infringir c, proporcionalmente, ÍL sna parte na obrigagiío.
Art. 928. Para exigir.~ a pena ·convencional, não é nocessnrio que o ct•edor allegue pre.iuizo.
.
O devedor. não póde cximh;·se de cnmpril-n, a pt•etexto ele ser elln excessivn.

I
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.i\1'1'. DJD, Qun.udn RC estipular 1\ clnnsnltt penn.l pnrn
o ensn de tot11l ilinclimplcmcnto cln. ohrign~iio, cRtn enni'Pr·
l:cJ•-se-ÍI em alternativa n heuefieio Llo credor.
Art. ~20. Quando se estipular 11 clausula penal para o
easn ele mora, ou em segurança especial ele outra chlllSuln
llctermiuadn, terú o ct•erlor o arbitrio ele exigir a sntisfa~ito
ela peun comminadn., juntmnente com o ·desempenho rll\
obrigni;iío '))riucipnl.
·

J\rt. 921. O valor ela comminação imposta na clausula
penal niío p6tle exee,Jer o da obrigação principal.
Art. 922. Incorre ele pleno direito o devedor na clauRula ]lcunl, desde que se vença o prazo da ohrigu~iio, ou, se
o não ha, desde que se constitua em móm;
·'

·. Art: 924. Resolvid1t a obrigação, não temlo· enlpn o
devedor, resohe·se a clausula penal.
Art. 925. Quando se. cumprir em pnrte a obrigação~
poderá o juiz .recluzir proporcionalmente a pena estipulada
para o cnso ele mora, ou de inndimplemento.
Art. 926, ·Sendo inclivisivel a obrign,ção,. todos os devedores e seus herdeiros, eahindo em falta um ·dcl!cs, incorrerão na penn,; mas esta só
poderi'l demandar integrnlmente.rl~ culpnclo. Cnclanm elos ontros só rcsponde·pcln
Sllil quota. . . ·
·
Pnrn~;rapho unico .. Aos não culpados fiocn reservada n
accão 1'egr·~ssivÍI contra õ que deu ·causa 1\applicacüo da ilCna,

se.

O Llrivcclor lliío púclo eximir-se clrt p~nn, n,. pretexto elo
ser excessiva.
. . .'
'

-

!
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TITULO II
Effeitos das obrig(Lções

CAPITUW I
DJSI'OSICOES GP:HAES

· Art. 929. ·A obrigagiio p1•oduz e.ffeito entre ns partes,
c tl'llnsmitte-se nos seus herdeiros, salvo se fôr pcrsonalis·
sim a.
Art. 930. Aquelle que tiver promettido facto de terceiro responde por pe1·das e damnos, quando este não executar a prestação promettida·.

CAPITULO ll
DO

PAGAMENTO

SECÇÃO I
QUEM DEVE FAZER O

PAGA~!ENTO

.Art. 931. Qualquer interessado na extioc!)iio da diviila tem direito de pagal-a.; c, cm caso de recusa do credor,
de usar dos meios conducentes Ít desoneração do devedor.
Tem egual direito o tArceiro não interessado, uma vez
que o faça em nome e por conta do devedor.
·
Art; 932. O terceiro não interessado, que paga a divida. em seu proprio nome, tem direito de ser reembolsado do que houver pago, mas não :fica subrogado nos direitos do credor.
Se pagar antes do vencimento da divida, _s6 terií. direito de ser reembolsado no dia do vencimento.
Art. 933. Se o devedor com justa :câiis1 se oppuzer
a que o terceiro faça o pagamr.nto, não obstante, fôr
paga n divida, niío serfL obrigado a. reembolsar senão 11
quantia ntH onde fJhegar o seu bc11eficio 110 pngnmento; .

c

.... ,,
~ .'~ ~

t' ·. ·.: •
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Dos effeitos das obrigações

Art. 929. .A obrignçiio, niio sendo personalissima, opc.
rn, assim ent;re ns pnrtes, como entre os Reus herdeiros.
Art. 930. . .. responderá por perdas e clamnos, quan·
do este niío .o executar.

~-\.rt. 931. Qnnlqu~r interessado na extincçiio da divida
pócle pagai-a, usando, se o credor se oppnzer, dos meios
conducentes Íl exoneração do devedor.
Parngrapho uni·co. ,E~nl direito cabo no terceiro nüo ill··
tP.J·essado, se o fizer cm nome e por· conta do devedor .
.,<\rt. 932. . .. tem direito ·a reembolsar-se do que pn.
gnr; mns niio sr snhrogn nos direitos <lo eredor.

,,

Parngrnpho unico. Se 'pagat• n'ntos dn vencida n divida, s~.
ter1\ direito no l'ocmbolso no vencimento.
At·t. 933. Opponclo-se o devedor, com .insto motivo, no
pagamento de snn divicln por outrem, se ellc, niio obstantt>, se effectnnr, niio serii. o devedor· obrig11do u reembo}.
snl-o, sr.niio nté Íl importnncin em qne lhe elle nprovcit

Projecto vindo da Camara dos Deputados, .sob n. :1, de :1902

Art. 934. O pngmncuto que importnr trflltsJ'ercncin
ele domínio, só sel'IÍ valido quando feito por quem th·e1·
n faculdade de alienar o respectivo objecto.
Se, pOJ•ém, fô1• dada em pngámcnto cousa f.ung-ivel,
não poderú mais ser rcclmnadn elo credor que, de boa
fé, n recebeu c cons1unill, ainda CJllC o solvente niio tivesse
dil·cito de aliennl·a.

'

$ECÇ11.0 II
A QUmM .DBVE SI~ I! Fgl~'O O PAGA~ I RN'rO

Art. 935 .. O pagamento deve ser feito ao credor ou
a quem de direito o represente, sob pena. 'ele só valer depois ele por elle ratificado,· ou tanto CJnanto verter em seu
proveito,
.
.Art; 936. O pagamento feito cle boa f:é ao credor Jlll·
tativo é valido, ainda que depois se prove a illegitimiclade
deste.
t\1-t. 937.· Niio vale, porém, o pagamento scientemente
feito ao crcclo1' iueapaz de quitar, se o devedor nÍLO pro·
vm• que esse pagamento verteu em beneficio elo mesmo
ued~
·
·
·
Al·t. 938. Cousiclera:se autorizado para re'ceber o pagninento o portador ela quitação, ·salvo· se niio justificarem
ns' circunistancias essa nresumpçüo.
·
.
Art. 939. Se o devedor 'pagar no credor, nüo obstante
te~ d~o. intimado llu. penhora· do credito otl notificado da
op~osiGiio ~· ~ll~ f~lta. ~or Í(Jl'~eir~~·· ~ pnga~etito ?üo vn·.
lm'!L contr11 esses tcrco!ros, os qunes poderuo olmgal-o n
p·ngnr ··ae"novo; ficnnclo~lhe, ·entretanto, salvo o regresso
contra o credor. ,.. ,... ,. ' .
..
.

SECÇÃO II!
OBJECTO DIIl PAGAMENTO J!l SUA PROVA'';!~~;.

'

:·

~.·,.·~-

e.r:r~

.. •

"~rt. P,40. Q d~ved()l:, que paga, tem. direito. de exigir
rjnitnçiio cm devida. ::Ml'Jlut, <1 P,Óde demorar o pagamento·
nté que
lhe '.sejà. passada.
. . .
.. :
'

'

'

.:,,:

,.
'

·::;;.. \

.' .
.:~

.
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Art.

9~4.

Só valerÍL o pagamento, que impm·tnr em
tJ•anHJuis~iio ·au propriedncle, ciuando feito· por qnom possa
nliem1J; o 'o)l,jecto, ém que el!e consistiu.
· · J>ârnÚntlho. uni~o. Se, pdt;ém, se der cm pagamento eousu
1'\mgjvcl, nho so podot•ú mais 'reCJian1ai· do· iJt•cdor.•, ·que, de hoa
· f'é, a t•ccobou c constlt~iu,' ait1da qu1~ o sillvrmto niiÔ tivesse o
direito
de alheial-a.
' .. . .
. . .
. . '.
.

DA.QUBTJf.4E~
. •' ! .

Art. 9:35.
sen proveito.
Art. !l:3fi.
ereclo1·.

A QTH»f SE Dl!:VE PAGAU

. . , ratificado, ou tanto f!IIUnto reverter em

nindn provando-se

tl~pois

que não CJ'::t

Art. 937. ·... se o devedor niío provar CJl}O em hetJei:'ir:io
flrJll~ oi'fp~tivnmente
.
.
.
.
' roverten,
. .
'

'

Art. !l~S. Considera-se antoriz,1clo a i·Meher 1\ pagamento· o po'rtnclor ·a a qnitn~iío,' éxcepto se as circnmstnneinR
contJ•nriltrem 11 presimipçíio clnhi resultlintii.
· · ·' · :
. Art .. 939 .. Se.. n.rleved:-r. t>~'-f!''ll'.ao .. credor, npeznr.de intimado 'cln penhora feitá·sobre o credito, ou da impugnação
n:·r.]J'Il opposti:J. 'por terceiroR; O pognmento niío VHJerÍt con:
t:J•n ·oRt:es, CJ11C pocleJ•iío coilstrnn~er, o cleverlo1;· a pngfll' de
novo, finnnclo-lhe .. ,
·

DO OBJEC'I'O DO

PAG~rENTO

E SUA PROVA

· · Art ~~p. Q cl~ve~lor, que pngn, tem direito n qnitnçíio
regulat· Cn.rt. P4l), e pn~le reter o pngmiierito, eliJqunnto lhe
não fôr 'd~~a. ·
··
' ·
·
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Art. 941. A quitaçiío deve conter a designação da divida extincta, o nome elo devedor, ou de quem paga por
este, o tempo e Jogar do pagamento e a assiguatura. do
credor ou do mandataria seu.
.
Art. 942. Recusando o credor dar quitação ou clnl-11
cm elevi,ln. fórma, pôde o devedor citai-o para esse fim e
valerít como quitação a sentença que a isso o obrigar.
.Art. 943. Nas diviclas, cu.ia quitação eleva fazer-se mediante restituição do titulo, ·a perda. deste autoriza o elevedar n exigir, solJ pena de l'etenção da. di vida, u declaração elo credor, na qual se tenha por inutilisndo o mesmo
titulo. .
.
. .
.Art. 944. Quando o pagamento se fizer por prestações
períoclicas, a quitação correspondente ao ultimo periodo
fnz presumir que foram solvidas as prestações anteriores,.
sal vo . prova em contrario.
.·
·
.
Art. '945. Se o et·eclor der quita~iío elo capital sem reserm. elos juros, estes se pre5umem pagos.
Art. 946. A cntl'egn do titulo ao devedor faz pre:>umir pagamento.
· ·
Póde, entretanto, o credor que niío recebeu a quantia
quitada, al!egar e pJ•m·m·. dentro ele sessenta dias. o 11ão
pagamento,. com o que fir.a sem c:ffeito H qnitaçfio. ·
Paragrnpho unico, EsLa jJI•ovn não .'í pÉ't·miLLida quando n
quiLacão tfôt· passnchL pot· rscripi.UL'a nublica.
Art. 947. Presumem-se n. cargo elo devedor as despe.
zas com o pagamento e rtuitaçiío. Se, porém, o credor mudar ele domicilio otl mot•rer, deixando herdeiros em logn.res differentes. o angmento rln rlesper.n set·ít pot· conta elo
credor.
·
Art:. 948. O pagamento em dinheiro. sem determinnf:iío cltt especie, eleve ser feito em moedn· corrente no lognr
elo cumprimento da ohrigngão.
·
~ 1°, ]\', porém, licito íts pn,rtes estipular qt\e.;o pagamento se fnç11 em especie cletcrminncln de mo·ecla ilncionnl. ou estrn.ngeirn.
· : .. :.;. ·
§ · 2°. O credor, no caso do pnragrn,pho anteéeclente,
pódn, cmtt·etanto, optar entre o pagamento na: especie· ·deRii\'Uildn no tittllo e o sen CCJllÍYalente em mneclri. eonento

•'

..
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.

Art. 941. A tJUita~iio desiguarít o \'alot· e a espeeic cl11
divida quitlllln, o nome do devedor, on fJUCIIl por este pa..
gou, o tempo e togar elo pagmnento, emn u assignatura do
credor, ou elo seu representante.
Art. 942. Recusando o credor 11 quitação, ou niw a
dando na devida fórma (art. 941), póde o devedor citai-o
pnr11 esse fim, c ficarít qnitado pela sentença, que condemuar o credor.
Art. 04:3. Nos débitos, cuja quitação consista na devolu~iio elo titulo, perdido este, poclerú o devedor exigir,
retendo o pagamento, declaração do eJ•edor,· que i,nutilize
o titnlo sumido.
Art. 044. (~uuutlo o pagamento 1'ut• em qnotas periodicas, a quitn~ão ela ultima. estahele<:_e, mé prova em contrario, a prcsmnpçiio de estar.em solvidas as anteriores.
Art. 94;j, Sendo a quitneiio elo capital sem reserva elos
juros, estes presumem-se pagos.
Art. 946. ·A éntrega do titulo uo lle\'eclor firma a presmupvão do pagamento.
§ 1. 0 l!'icarú., porém, sem effeito tt quitação assim operada, se o credor provar, dentro em sessenta dias, o não
pagamento.
§ 2. 0 Niío se permitte esta prova, quando se der a
quitação por escriptura publica.
Art. 947. . . , Jogares clifferentes, corret•ít por conta elo
credor a· despezu accrescida.

Art. 948. . .. ela espccio, far-se-á cm moeda corrente,
uo logm· onde se ;l,iustou cumprir-se u obrigação.
§ 1. o ••• estipular qne se effectue em certa e determiuadn cspecic de moeda, uacional, ou estrangeira.

.'.

.

. . . prevnlecorú u immcclintnmeute anterior .
o

•

ANN.\1~8

DO

SI~NAIJO
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no lognt• dn presta~ii.o, no cum!Jio elo dia do vencimento.
Niío liuveticlQ cotn~iío nesse rlia, prevnlecerá a anterior
mais proximn.
§ 3°, No caso ue tlcposito regular on de outro contrato riiio translativo ele clciniinio, o valor da nioeda ~erá o
dá época do contrato.
·
· § 4°. Quando o devedor incorrer em móra e o agi o tiver val'inclo entre a data do vencimento e a dei pagamen~
tci, o cretlor pócle optar por um on por outro,. salvo se se
ti'vêr estipulado cambio fixo.
§ 5°. Qtiando a cotação tiver variado em um mesmo
dia, tomar-se-á por base a média do mercado.
Art. 949. Nas indemnisações por facto illicito prevale·
cei;{l o vriloi· mais favoravel ao lesado.
Art. · 950. Se o pagamento tiver de ser feito por peso
ou medhla, entende-se no silencio das partes, ·que estás
M•)éitarnm os do lognr da execução.

SECÇÃO IV
LOGAI~

DO

PAGAll!l~N'!'O

A:t. 051. O pagamento deve ser feito no domicilio
do devedor, sah·o .convenção das partes, ou se as eircum·
stancias, a propria natureza da obrigação, ou, finalmente,
dcterminaciio da lei, dispuzerem contrario. .
Parasrapho uni•llO. Sendo desit,nmdos di rrcrcnt.íJs logat•cs,
o direito de escolha 1labe uo r.t<•dor.
.
.
Art: 952. Se ·o pagamento 'eonRiRtir na tradição de um
immovel, ou em prestações referentes a immovel, deve ser
feito. no lagar ela situação deste.
·

o

SECÇÃO V
TEMI'O !!::11 QUE DEVE. Sl.:U h'ElTO O PAClAMil!lN'l'.O

. Art. OS3. Não tendo sido ajustada época para ~ pagamento, o creclol' pód.c exigil-o .imm.ediata~nent~, se pela
uutut•eza da ol>t•iga~ao <lU pelas cn•cumstanctas na~ se tor,•
uar indiapensavel cet1:o liLpso de rompo, que sera .fixado
oo caso de ·duvida.

ot

,,.••

~

··=:

•
•

Emendas offe1•ecidas pela Commissão especial do Senado

~

'J.. 0 ••• ['!ljdc ujJtaL· por
.c;;tipulatlo cambio i'ixo.

Ulll

dollcs,

JHLI.I

§ 3. 0 S~ !L cota~ão Variou JlO llJCSIIIIJ diu,
·por base a média ·elo mercado nessa duta .

se Juti'Cllllo

tOIUUl'·tiO·Íl

.Art. 950. Se o pagamento se houver de f>1zer por medida. ou peso, cutem\er-se-ít, no silencio elas ptll'tes, que acccita!•am os elo lcig·ar da execuçitci,
-

DO [.0GAU DO

Po\G,\..\1J:l~l'O

Art. 951. Effectuar-se-Íl o pagamento no domicilio do·
clcvcdor, salvo se as partes convencionaram cliversameutc,
ou se o contrario clispuzerem as circumstancias, a natureza
ela obrigngiw, ou n lei.
ParaS'·I'IlPhO uni•co. Designados vnt•ios Jogares, cabe no
ot•edot• entre elles n escolhn.
Art. 952. . .. on cm prestações relativas a immovcl,
fnr-sc-Íl no Jogar onde 'lste se ache.

DO ~·EMiPO

DO

PAGAltm:-õ~'O

.

An arL !J58 -· Rcdiju-sc assim :
. ":.:l!•t. 053. Salvo disposição especial deste Codigo e
niío. 'tendo sido ajustada. época <pnrn o pngamento, o erccloJ• Jlúde exigil·o· immedintrimente",.

'

t->8
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Pnrnt;t•u.phu uniuu. A rL~~\:-flf.l do pl'ttzu ne~l.t! caso serú.

J'citu illll'''ot·ogavelmente pelo .iui~. o qual Lambem o J'ixat•(t, a
rcqucrimcuto d•! UJ•la das pat·Lcs, quando a oult•n, tendo o
direito de delct·minul-o, recuse fazei-o. ·
Art. U54. As obrigações condicionaes devem ser cmn·
pridas no dia do implemento da çondiçiío. Incumbe ao
credor n prova ele que o devedor teve disso conheci·
mcnto.
Art. U55. Concedido o prazo, niío poderá a divida ser
exigida nem paga antes do vencimento ; poderá, toclaviu
o clevedor pagar, se o termo fôr estabelecido em seu fn·
vor.
§ 1°. Poderi~ eguahnente o credor exigir a divida antes elo veneiincnto, CJuanclo, executado o devedor, se abrir
concmso crcclitorio.
§
O mesmo direito terí~ o credor se os bens hypothocados, empenhados oú dados em antic,brese forem pe·
nhomdos em execução por outro credo!',

zo.

§ 3°. '!'em, outt•osim, applicaçiío r.; disposto no para·
grupho 1°, sempre que cessarem as. ~.;rantias reae> ou :fi.
deijussDl•ins ela divida, ou sé tornarem insufficientes e, no·
titlcado o élevedor, recusar reforçai-as.
§ 4°. Se a divida fôr solidaria, não se reputará ven·
cida em relaçiio aos outros devedores solvaveis.
SECÇÃO VI
4

.

Art. 956. Considera-se em móru o devedor que não
cf.fectu1tl' o pagamento, e o cred.ot• q11e o não quizel' 1·ece·
bcr no telllJlO, logDJl' e pelo modo convencionados.

..

~·

·'

··':

I

I
I
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Supprim.u-se o § uuico.

•

Art. 954. As obrigu~ões condic:ionues compreJu-sc nu
data do implemento na condição, incumbindo ao credor a
prova de que deste houve sciencia o devedor.
Art. 955. Concedido o prazo do art. 953, uiío se poderá
exigir, nem pagar a divida antes de venciclo,

§ 1. o .Antes delle, porém, terá o devedor o arbítrio de
pagar, se o prnzo se estabeleceu em seu favor.

§ 2. o Por outro lado, ao credor assistirá o dirl:!ito de
cobrar:
',,.

I.
torio.

Se, executado o devedor. se abrir concurso crecli·
II.· Se os bens, l!ypothecados, empi:!nhailos, ou dados
en1 antichrese, forem penhorados em exeeu~ão por outro
credor.
III. Se cessarem, ou se tornarem insufficientes as gal'ltntias do débito, fidejussorias, ou reaes, e o devedor, in·
timaclo, se negar a rl:!forçal-as.
§ 3. 0 Nos casos do § antecedente, se houver, no débito, soliclnriednde pussiv:~ (:u·ts, 005 e 91G), uiío su ~e!H::...
te.1·á vencido quanto aos outros devedores solventes.
\

DA l!ORA.

.Art. 956. · ... no tempo, Ioga~· e fórmn. convencionados

(Ai.-t. 1:0.59).
Vol, V

..

..

'.

4Sü

M\1>,\l~s

nu

ôl~l'l.lllll
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Art. 957. Responde o devedor Jlelos prejuízos que sua
.móru cansar.
·
PamgTuplw unico. Se, JIOL' causa da móm, a pt'CôLitÇiio se
tomar inulil no crcdOI', podet·ú este l'Ccusul-a c exigil• in.lcmni~açíio por derdns e dum nos,
Art. 958. O devedor em mórn responde pela impossibilidade ela. ·prcstll~ito, uincla resultante de. caso fortuito
ou força maior, durnntc a mórn, não provando isenção ele
culp11 ou t!11e o damno sobreviria ainda qne n obrigaçií.o
fosse opportunamente cnmpricla. ·
Art. 959, A .n!óra do credor isenta o devedor ele rcs·
pouder pela conservação da cousa, salvo dólo ; su.ieitll·O
n recebei-a pela mais baixa estimaçiio, ·se houver differença entre o valor ao tempo do contrato e ao do pagnmen.
to, e a· inclemnisar as ·clespezas que occasion.ar a c.onser·
vação.
Art.. 960. Purga-se a móra
I. Poi.· parte do devedor, offerecendo es~e 11 Jll'esta~ão
cOIJl' a impqrtl\t]Cit} elos prejuízos decorrentes, até o dia tlo
offereci:rnento.
·
U. Por parte elo credor, offerecendo-sc este n receber
o pagàmento e .sujeitando-se nos effeitos ela móra até a
mesma data.
III. ·Por 11artc de ambos, renunciando aquelle que se ·
julgar por ellil prejucliéaclo os direitos que ela mesma lhe
provierem:
··· ~ · ~ ·
·· ·
·

Art. 961. O n.iío cumprimento da obrigação, pllsitiva e
·Iiquicln no seu vencimento, importa ele pleno direito a
móra do devedor.
Niío ha.vendo prazo designado, começa a mót•a desde
a interpellação, protestQ ou notificação.
·
Al't. 962. Nas obrignções negativas, o devedor fica
coustituülo em móra, clesde o dia cm que éxecutar o acto·
de que se devia abster.
.

Art. 063. Nas

obrigaç~es

provenientes de delicto,con-

side~a-se

o c]evedor em ltlóra qescle que o .perpetrou.
Art. 964. Não luwen?o facto ou omissiíq il!lputa vel
no devedor, este não incorre em móra..
·'i?"'

.

..

;:

-:"
.

.

~,,

.
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.Art. !157. . .. prejuízos a que a sua mórn der causa.
(,;_\rt. 1.059).
Paragraplto uuico. Se a pJ•esla~ão, por causa ua mót·a, se
tot·Jtat· inuLil no crcdoJ•, este poderá en,ieilal-a e exigir a sntisfnoüo das pet·dns e damnos.
·
"\ rt. 958. O devedor ~m mora respuucle pela impossibilillnde da prestugiio, embora essa impossibilidade resulte
de rmso fortuito, ou força maior, se estes occorrerem durnnte o ntrazo; salvo se provar iseuçiio de culpa, ou que o
dnmno sobre~irin, uinda quando n obrigagiio fosse opportuuumentc desempenhada. (.<\r't. 1.059). ·
Art. 95!1. A mom do credor snhtrnc o devedor isento
ele dolo Ít responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o ct·cdor 'n rcsurcir as despezas empregadas cm cnnservnl-n, · ,; sujeita-o .a· rccebel-a peln snn mnis alta estimar;ão,
S<J o seu Ylllor oscillm· eutro o tempo do contracto c o du
pagnlllento.
Art. 960.

I. Por pnrtc do llcl·edor, offcrecemlo este a prestw;ão,
nmis a importnnrdn dos prejuízos decorrentes até o dia da
offcrtn,

Art. 961. O iuadimplemento da obt•igaçiio, positiva e
liquida, lio seu termo constitue de pleno direito em mora o
deveclo1•.
·.
. Niio havendo prazo a.~signado, começa ella desde a interpel}açiio, notificà~iio, ou protesto.
· Art. 962. · Nas ohri1~nções negativas incorre o de1·edor
nm mora, desde o rli1t em que •pt•aticar o acto, de que a,justarlt abster-se.

A,rt. 964, ... ào dcvedo~·, _l,liío. iucOl'l'e c~tc ~ mura.

IINNAJ~S

IJU

~IINAJJU
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SECÇiiO VII
PACAl\IENTO INDEVIDO

.Art. 065. Todo aquelle que recebeu o que lhe não era
dcviclo fiel!. obrigado 11 restituir .
.A mesma obrigação incumbe ao que recebe divida
condicional antes de cumprida a condição. ·
.Art. 066. Cabe ao que voluutariament~ pagou o que ·
não devia, Pl'OYill' que o fez por erro.
Art. 067·. Aos fructos, accessões, bémfeitorias e deteriorações sobrcvinchlR á cousa. dada em pagamento indevicl o, 11pplicam-se as disposições elos arts. 516 a 524 deste
·codigo;
·
: Art. 068. Se ac[uelle ·que indevidamente recebeu um
inm10vel, o tiver alienado, deverá assistir o proprietario
nu ratificação do registro, nos tet·mos elo art. 861.
Art. DGD. Se aquelle que incle,'idmnente recebeu um
imu10vcl o tiver alienado em boa fé, por titulo oneroso,
t'esponclcrú sómente pelo preGo recebido ; se tiver, porém,
procedido de mÍl fé, responderá tanto pelo valor do immovel como por perdas e clamnos.
Pm·a~;·I'ILJillo uniM. So r. alienacüo fol' feita por tilulo ~;t·u
tuilo, ou, se seudo 1fcila por titulo oneroso, o terceiro adquirente procedeu do mi\. l'•l, cabe ao que pagou por Cl'ro. o dit•cilo de l'civindicncão.
Art. ü70. Fiaa isento elo restituir o pagamento indevido aquellc que, recebendo-o por conta ele divida. verdaclcit·n, i1mtilisou o titulo, deixou prescrever a acção ou
abriu milo das garantias que asseguravam seu clireito ·;
.mt)s o. que ll<tgon terá acção regressiva contra o v:erdadeiro clc,•eclor c contra seu fiaclor.
·
Art. 971. Não se pócle repetir o que se pa.gou para
snh·o1' clivid~ prescripta ou cumprir obrigação natural.
Art. !J72. Não ter1t direito á répetição aquelle que deu
nlgtJJllU cousa para obter fim illicito, immoral.-on 'prohibi-'
do 11or 1~i.
~ ,~:,"!.
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DO PAGAJITIEN'J'O

!Nnl~VJDO

Art. 966. · Ao que voluntariamente pngou o indevido
incumbe a prova de tel-o :feito por erro.
Art. 967. · ... indevido, applicn-se o disposto nc~te cnrligo, arts. 516 a 524.

..

Art. 968. Aquelle, que, receheJiclo iuclevidamenté um
ilhmovel, o alhear, será obrigaclo a auxiliar o proprietario
nu ref!tificaçiío do registro, facultacln pelo art. 861.
.Art. 969. . .. preço recebido; mas, se obrou de má fé,
além do valor elo immovel, responderá por perdas e damnos,

Paragrapho uni,co. Se o immovel se nlheou. por titulo
gratuito, ou se, alheando-se por titulo oneroso, obJ•ou d1J m(L
fil o terceiro adquirente, r:a!Je no que pngou poJ• <:rt·o o di. r.eito de reivindicação.
·
·
·
.Art. 970. Fica isento· ele restituir . pagamento · indcl•iclo ... ; mas o que ·;pagou, dispõe de neçiio regressiva conh•lt o verdndeit•o rlevedor e ~eu finclot•,
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CAPITULO III

Art. 973. O deposito judicial da· cousa devidn., 11os ca·
sos c pela fórma que a lei determina, considera-se paga·
mento o extingue a obrignçito.
Art. 974. A consignação tem Jogat·
i. Se o credor, séiri jüsta ciiiüsa, ~ecüsàr receber o P!l·
ganiento ou dar quitaÇão na devid!l fórmir..
II; Se ô credor não s~ apresentar a receber ou não
providenciar sobre o recebimento da côüsn iló logiU', tem'
po e condições devidas.
III. Se o credor. fôr desconhecido, declarado ausente,
ou residente em logar incerto, de accesso difíicil ·ou peri·
.... ,., .....
' .,
goso
.. .' . . ,
. . _ . ·. .·_. 1 ,:·~:'J'
)V. Se oriccir~er d~vidá sôbre quem deva legitiiiuinien·
te receber o piigà.iiiento.
·
.
V. Se pender litígio ao!ire o objecto do pagamento.
VI. Se hoüver êônctirsô de preferéncia. aberta contra
o credor, ou se fôr este incapaz ele receber o pagamento;
· .Art. 975. Pat·a que· a consignação tei:d1a força de p!l·· .
gmuçnto, serít .mister concorram, em relação Íls pessoas,
' no ôb.ieêto; ri:iodô ti tempo; tíiaos ôs reijiiiiíitos sciii tis quacs
iiiío é víilido o. piijiaméiito. ' .
.
.. :..•<\rt. 97G.Nos .câsos cios ns .. I, ii i:i1ÜÜ. elo. d*t .. 974
deve ser citado o credor para vir. oü iiiài:iaiir i;ecêbêr· o
piigilmiiiito i il~ ÍIO êiisô do n. IV, para fázel; êerto o seu
direitii;
.
·
·
.Art. 977. o depositó deve ser requerido no lôgai· do
pagllmcnto ; c, apenas ef.fectnado, eessam pn.rn o cleposi·
tanto os jnros ela. divida c os J•iscos, sn!Yo se l'ôr julgado
'improeeclentc.
·
.
.Art. ns. Emquanto o. credor llÍÍO clccla~ar que aeceitn o deposito, ou níío o impugnar, poderít' ·o devedor reqneJ'Cl' o ]P\'Ill)tamento, pagando as r~~p~e·ctivas despezus,
n subsistinllo a obriga~íío para todas' ·'as ·eonsequeucias
de clircitc,
·
·
1

!:II~RS,iO E~1

13

DI~ Sl~l'I~~IFJRO

og 1912

t5~

Éínenilas offerecidas pela Coinínissüo éspecial do Sonndo

Art. 973. Cousir!crn-se pagamento, c extingue a obrigação o deposito judicial da coisa clcvidn, nos casos e fórmits legaes.
Art. 97~1,; ·

II: Se o credor não fôr, nem mandar receber a coisa
no lognr ...

-IIÍ. SiJ o creclor fôr clesconheciclo, estiver cleclarado
atiseiitc, pu residir ein leigar incerto, ou de nccesso perigo. SCJ OU, cliffi.cil.
.
VI. Se honvér conci.irso. d(l prcfcreucia aberto contra
o credor, ou se este fôr iricapaz ele receber o pagamento .

.tht; 976. Nos casos do'1trt. 974, ns. I, II e III. citarct:edor; p:mt vir,· ou mandn~ ronober, e.no do mesmo
nrtigo, n . IV, para provar o seu. direito.
RiFá· d

. Art. 977. O deposito requ(lrer-se-á !JO lognr do pagamento, cessnnclo, tanto ÇJne ~e effêétue, para o depositante .

..
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.1ht. D7U. Julgado procedente n deposito, o devedor
niio poderá mais levantai-o, senão de aceorclo eom os out1•os cleveclores c fiadores, ainda. que consinta nisso o ere·
dor .
•\rt. 980. O ereclor que, depois ele eontestar a lide ou
ncceitar o deposito, aequieseer no levantamento, pe1·derú
a preferencia e garantia que lhe competiam eom respeito
lÍ cousa consignada, ficando desobrigados os outros elevedores e fiadores que não prestaram seu acccrdo.
Art. 981. Se a. cousa devida fôr corpo eerto que eleva
se1' entregue· no mesmo lagar ou ele está, poderá o devedor
citar o credo1• para vir ou mandar recebei-a, sob pena do
ser depositada.
Ai-t. 982. Se n eseolha ela cousa. indeterminada com·
petir ao credor, serí1 ella citado para este fim, sob comminação ele perder o direito c ele ser depositada a cousa que
o · deveclor escolher. Feita a. escolha pelo devedor, proeccler-se-ú como no artigo anteecdcnte.
Art. 983. As despezas com o deposito, quanelo procedente, correrão por couta elo· crcclor, ~ uo caso eontral'io,
por conta elo devedor.
Art. 984. O devedor de obrigação litigiosa exonerarse-ÍL mediante eousignaçiio, mas, se pagar a qualquer dos
llreteucliclos credores, tendo conhecimento elo litígio, assulllirá o risco ·elo ·pagamento.
Art. 985, Se a divida se veneer, pendendo disputa cn·
t1•a cl•etlo:t·eij lJIW se pretendein exch1ir, poderá qualquer
delles requerer a consignação. .

CAPITUW IV
' DO PAGAMENTO COM SUBROGAQÃO

Art. 986, A subrogagiio opera-se, de plêno ~dfiêito, em

'f~tvor

·

·

,

.·

,N·,:·::;·~-~:;;k·~

I .. Do c1;eclor que paga a divida do:~l:~;dor commnm
·
ao credor, a quem competia direito ele preferencia, ·

'.

.

...:,,,.

I

I
I
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· A1't. H79; ... o clevcclor já niw poderá levantai-o, embora o cr·edor consinta. seniío ele aecorclo com os outros clevcclores e fiadores.
·
Art. DSO. • •. 'ficando para logo clcsohrignclos os cocleYcélorcs e fiadores, qne niio annuiram .

.Art; 983.

. . , quando julgado procedente ...

••

.Art. 985. Se a divida se vencer, pendendo litigio entre crcd.ores, qne se prctcndnm nmtnnmeute excluir ...

I

•
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.. .. .. . .
.
II. Do ndqtiirente d:l iJiunilvel Jiypothecai:lo; que paga
ao chidór !iYJ.:iôtheêârio.
ID. Do terceiro interessado, que puga a divida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em pnrte.
A1;t. 987.· A siibrogagtío ê convencional.

. . I. Quando o créáoi· recebe o pagamento de terceiro
e lhe trnnsmitte, expressamente, todos os seus direitos.
II. Quando um terceiro empresta ao devedor a impor·
tancia. necessnria para pagar a divida, com a declaração
de ficar subrogndo em todos os direitos do credor origi·
nnrio.
·
Art. 988. Na hypothcse do n. I do artigo antecedente
llpplica-se o disposto soho n crssii.o de Cl'editos. .
. Art. 989. A subrogaçiío ·transfere para o novo credor
todos os c)ireitos, acções, priv'lcgios e garantias do antigo
ercdor cm· relação á divida, ,auto contra o devedor prin· ·
eipal como contra os íiadores.
Art. 990. Nâ imbrogiição legal o siibrogndo hiío pode·
rí1 exercer os direitos e as acções do credor, senii.o até ú
sommn, qnc tiver dcsemlJOlsndo ·para desobrigar o deve·
dor.
Art . .991. Quando o subrogaclo pagar sómente parte
da divida, o credor originaria preferir-lhe-ú no pagamen·
fo do l'C~tante, se os bens elo de~eclor forem insufficientes
pãbi iliiH:lnr
'
. jioi; iii. toiro o fiüc fôr
. tle\•iclo a nrri ó_a.·ohtro. -·
•.

,

·, , , ,

,

'

."

'

'

I

'

CAPI'l'ULO V
DA JMI'U'rA()i\0 DO PAGAMENTO

Art. 992. A pessoa obrigada pot· varias di&idas da
mesma. esp~cie, no mesmo credor, tem diré_i!o/Jlê; ·declarar
u. qual clellas offerece Jmgnmento,. uma,,:y,e~~·:;q,üe sejam li·
rJniclns e vencidas.
. .·.<;X:~!.';>
· .:>r~'·.' .•·.._:t
.
Sem consentimento elo credor, uií·o
1mputaçüo
do pagmnento na clividn illiquicln ou niio vencida.,

se farít

···~.~

-·

•

I
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Art. 987.
J. . . , , H ex'J~t·essuiiil;nte lhe transfere todos os seus
clireitôs.
li. Quando terceira pessõa empresta ao dev~dor a
qiünitia prêcisâ para sôl~er a divida, sob a cioi:idiÇão ex:Pi'iissâ ae ficar o ííiiltmirite sobrtigado i10s direitos do cre"
doi; satisfeito.
Art. 988. Na hypothese. do ar.tigo antec,edente, ri. Í,
vigorará !Uisposto qtiàrifo ~ éessiío ele êreditós. (Arts.
!.066 a 1.079).
Art. 989. ~\ subrogaQão transfere no novo credor todos ... e garantias do pririlitivô; cin reln~íio íL divida, cont:l'il n devedor principal c os fiadores.
·

!!!!

. Ai-t. iiói. d ereâor f?riginàrió, só em ptirte recill Íiol.sarlo, terÍI. preferenejlt ~o subrogndo, Íln cohritnçÍL cjli (li\·id~
I'!!Stnnte, se OS bens. do_ dCYCÇ]Ór_)IÍÍO chegarAm, pitra saldai'
inteiramente o qne a um e onti·o dever.
·

Art. 992. A pessoa obrigntln 1 por varios clébitos llll
lllll iili créüor, tem o direito elo inclioar
n qnnJ· clellcs off\\rc.1r. pngnmento, sr. todos fnrem liqnidoR
mesma natm•czn, n

a vonoido.s,

·

·
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Art. 993. Não tendo o devedor declaraclo a qual das
dividas liquidas e vencidas quer imputar o pagamento,
se a ceeitar a quitação de . uma dellas, não terí~ direito a
reclamar contra n imputnção, salvo provnndo que houve
dólo ou violencia da parte do credor.
Art. 994. Havendo capital e juros, o pagamento impu- .
tar-se-á primeiro nos juros vencidos, e, depois no ca.pital.,
salvo estipulação em contrario, ou se· o credor passar a
quitação por conta do capital. .
Art. 995. Se o devedor niio fizer a. declaração do artigo 992 e se a quitação fôr omissa, quanto . á imputação,
esta se farí1 nas clividas liquidas e vencidas em primeiro
logar:
Se as diviclas forem todas liquidas c vencidas ao mes·
mo tempo, a imputação fn.r-se-á na mais onerosa.

CAPITUW VI
DAQ<l.O EM PAGAMENTO

At·t. 996. O credor póde consentir em receber cousa,
que uiío . seja dinheiro, em snbstituieão da prestação que
•
lhe era devida.
At·t. 997. Determinado o preço da .cousa clada em pagnm~uto, as relações entre as partes regnlar-se-iio · pelas
·
normas do contrato de compra e venda.
Art. 998 .. :Ffnv,.,.fl. ~Assiio, se i cousa dacla para pagamentn fôr titulo de credito.
Art. 999. Se o credor soffrer a evieçiio da cousa recebida em pagamento, fica restabelecida a obrigação primi·
tivn e ~em effeito a quitação dàda.

CAPITULO VII
.

'

·.,,i'

'

!l~·l·~·;.

;

DA NOVAQÃO.J4:,f•,.;~;.. ·
" "''n•1,,V
'A. rt. 1. 000. D ..t. ·se a novaçao
.... ' ·~~ Lh : '
,,:,
.
.. ......... '. . ·..•·.··:::
··' . ·
I. Quando o devedor contr~~· êôm :~ credor uma noyn
'AIJ
(

div.icln pnrn extinguir n anterior, substitninc~o-a.

· ...
·,

·

.
I

•
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Art. 093. · ... conti·a a imputa~iio feita pelo crcanr,
salvo .provando haver clle commettido violencia, ott dolo.

Art. 99,1, Devendo-se principal e ·juros, nestes, se forem ven'citlos, se imputarit primeiro o pagamento, salvo se
o contrario se estipulou, ou se o credor voluntariamente det·
primeiro quitação do capital.
Art. 995. Se o devedor nfto fizer a cleelaraoão do art. ·
992, e u quitn~fto :fôr omissa quanto it imputuçiío, esta se
farú nas dividas, que primeiro se venceram, c liquidaram.
Paragrapho unico. Se as dividas forem todas liquidas c
todas vencidas a um tempo, imputar-se-ti o ·pagamento JlU
mais onerosa.

Art. 906. Em vez ela prestação cm dinheiro, que se lhe
cleYia, póde o credor, querendo, receber outra coisa em
pagamRnto.

Art. 998. Se fôr titulo de credito a coisa dada em pagamento, a trnnsferencia importará em cessão.
.
Art. 999. Se o credor fôr evieto da coisa recebida cm
pagamento, l'cstabclccer-sc-á' obrigação primitiva, ficando
sem effeito a quitnçüo dada ..

Art .. 1.000.
.
T. ~ Quanc1o ü devedor ·contrae com o credor nova di·
··
vidn, pm•n. r.xtinp;uil' e· sulJstituir 11 anterior: ·

~·

o\NNAilS DO SllNAIJ(I
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lJ, Qt]ando

credor é S].\bStituido ao antigo, fi.
·CI!ll~1o este cmlt~ coni o credo~··
·
·
III. <luando em virtude de obrigação nova, outro cre. dor é substituído ao antigo, íicnndo o devedor quite com
estij,
·
.Art. 1.001. Não havendo unimo de uovat•, a segunda
obl'ignçiío confirma simplesmente a primeira.
·
·.-\rt. 1.002. A ·nevação por substituição de dovedot•
póde ser effectuadn independente de consentimento' deste .
.Art. 1.003. Se o devedor fôr insolvlivel; não tem o
credor, que o acccitou, acção regressiva contra o anterior
d.evcdor, salvo mídé da parte deste.
Art. 1.004: 'A novnção extingue os nccessorios o ga.
rantins da divicln, sempre que não houver estipulação em
contrario.'
. ·
·
·
· ·
.Art. 1.005. Não aproveitará, cointudo, ao credor rcsalvar 11 hyothecn, nntichrese ou penhor, se os bens dados
em garantia pertencerem a terceiro, que .niio foi parte na
novaçã6.
.,
.
.At·t. 1.006. Operada a novaç'iío entre o .credor e um
Cios devedores solidal'ios, sómente sobre os bens do que
contrnhir a nova obrigaçã~ subsistirão as. preferencias e
gnrantias do credito.
·
Os outros devedores solidarios ficam desonet•ados pelo
mesmo facto.
·
Art. 1.007. .A nova~iío feita com o devedor principal,
sem
(lo
• do consentimento
t . .
.
. . fiaclor,
.
. tambem .importa
. ...exoneraçao es e. . ... '···· _.. __ _ _ . . . ...
. .
.· .· Art. 1.008. Obrigações )lullas Oll extinétful'não podem
·~e r cónfirína.'qas p'or lJOvl\çiío: ·
.
..
·- · .Art. 1.009. A obrigaçiió simplesmente annulllivel póde
ser confirmada pela .nova~iio. · · ·
· · .·
·· ·
IJQVp

CAPITULO VIII

•• ~·:!. :~:>::...._

~""'
·i·(!~·.-·

:i~

,....

·'
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li. Quando novo devedor succeclc ao qntigo, ficauclo ...

.
III. Quando o antigg se substittte por outro m·e~or,
obrigando-se para com rote e ficando quito com aquelle o
devedor.
. . At~t. 1.002. .A. novaçiio pot• substituiçiio do eleve doi
(art. l.OQO, n. II),. pócl~ ()perar-se sem aequie~cencia sua.
Art. 1.00:3. Se o novo devedor fôr ittsolvente, não tem
n credO!', que o· ncceitou, acção regressiva contra o pri·
111eiro, salvo. se est(l obteve por mít fé a substituição.

Art. 1.006
qi1e contrahir 11 nova obrigação subsis:
l:mn as pi:efe1•eneias e ·garantias do credito novaclo.
Pnmgrapho unico. Os outros devedores solidal'ios fiCttm
no r esse facto exonerados.
Art. 1.007. ImpDrta. exoneragiío · elo fiador a novaçiío
feita sem seu consenso com· odevedor principal.
Niío se- podem validiti; POl; .i)OVaçilo-óbrigil"
t;ões mlllas ou cxtinctas.

. -~t;t: IóoS:.
'

Ai•t.· 1.010. Sa duas pessoas ... as duns obrigações e.t·

'tiugU~Ili·SC,: ll~!Íoí!Ucle S~
w

"

.~

.'\

r·,,

CO.Jllpensarew.
·.
.,....: .. ,\
'~·•:

•
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Art. 1.011. A compensação effectua-sc entre dividas
liquiclns, exigíveis e de cousas fungíveis.
· Art. 1.012. Embora sejam do mesmo genero as cousas
fungiveis, objecto das duas prestações, não haverá compensação, se tendo sido clcterminacla a qualidade, se verificar que estn é clifferente.
Art. 1.013. Não siio compensavcis as prestações de
cousas incertas, quando a escolha pertence aos clous credores, ou a um delles como deveclor ele uma das obrigações e como credor ela outra.
.
.
Art. 1.014. O devedor só póde compensar com o credor o que este lhe dever ; mas o fiador póde compensar
snn · clivida com n ele seu credor ao afiançado.
Art. 1.015. Os prazos de f11vor, embom consagrados.
·
pelo uso geral, niío obstam ít compensação.
Art. 1.016 . .A differcnça' ele. causa nas dividas não impede a compensação, excepto :
I. Se uma clellas provier ele esbull10, furto ou roubo.
·--~~·-·::_
·IJ Se uma proceder de deposito, commodato ou alimentos.
. ·
·
III. Se uma fôr de cousa que não possa se1• penhorada.
· Art. 1.017. Não pócle realizar-se a compensação, havendo renuncia prévia de um dos devedores.
·
Art. 1.018. As cliviclas fiscaes ela União, elos Estados· e
dos municípios tambem não podem ser objecto· de compensação, excepto os encontros originarias entre o devedor o a aclministraçiio nos ternios dos regulamentos da
Fazenda.·
Art. 1.019. As pm·tes podem, por ncco1•do, excluir a
compensaçiio elo suas dividas.
.. . . .
Art. 1.020. O que se obrigou por ter.céirot:não~,,p6de
compensar essa obriga~iio com o que lhe"'-' í:levefrp- cr~dor.
:~:o·

,' ...

"

..

Art. 1.021. O .clevedor solicla~·io. só · p_oàe. compensa!
coru o credor o que este eleve ao seu. co-obrigado, até ao
equivalente da pnt•te deste na· divida commum,
·
,_:._:;,..,
.o."11 "{
~···:·

..

·',:..·;::·;',_

.·

,,•

'•

I'
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Art: 1.011. A cOJUIJCilsa~ãu cffectua-se entre dividas
liqn.idns, "l'cueiclas e ele coisas fungíveis~
Ar't. 1.012. , .. não se con~peusarii.u, vcril'icnndo-su
ÍllW differom na quulidn c1c, quando e~pecificacht no con·
tructo.
·

I
·.
i

.Art. 1.013.

. .• das ohrigaoões e credor da outra.

. ·Art. 1.016.
Se uma se originar de eommodnto, deposito, ou

li.
iÜÍ UlCiltOs.

III. Se nmn fôr c1e coisa. não

'

sll~éeptivcl

tlc

p~uhot•a.

~~rt. 1.018. , .. de con1pensaçiío, excepto nos casos ilo
t)ucúi•tro entre n adndnistraÇãô.. e
devedor, autorizados ·
uas leis c regulamentos da Fazenda,

o

~~rt.

1.019. Não haverá compensação, quando crccloi'
e. do1•cclot• por mutuo accorc1o n exclnireiu .
.Art. l.020. Obrigando-se por terceii·u uma pessoa, niio
ptído eompcustlr essa c1ivjç1a com 11 que o credor dello lho
dever. ·
'

\~ul.

V

,·

'
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Art. 1.022. O dcvcdo1· que, notificado, uada· oppõe {!:
ccssilo, que o cretlor f:nz a terceiro, tlos seus direitos, não
póde oppor ao cessioJJJL1'io u. compensação, que teria podido oppor no cetlcnte antes da cessão. Porém, se a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá oppor ao cessionario compensaoão elo· credito que antes tinha contra o cedente.
.
Ar.t .. J.023. Qnando as cluus dividas não são pagavei~
no mesmo Jogar, niío se podem compensar sem dedução
das clespezus necessa.rins no pagamento daqnelln que havia de ser satisfeit11. cm Jogar diverso. ·
A1;t. 1.024. Sendo 11 mesma 11essoa obrigada por va·
1·ius dividas compe11saveis, observar-se-ão na respectiva
eompensação as regrns estabelecidas para imputação elos
pagamentos.
Art. 1.025. A compensaoão não póde dar·se em prejui·
zo elo direito de terceiro. O devedor que se torna credor
do seu credor, depois ele penhorado o credito de·ste, niio
póclc OlltJOl' ao exequente a compensação que lhe competi·
l'ia contra o proprio credor.
·

.·

CAPITULO IX
DA TB.A.NSACQ.\0

· Art. l.02G. Pocl(lm ns partes, mediante mutuas eon!lCssões, pôr termo a um litigio ou prevenil-o.
Art. 1,027. Sendo nnlla qualquer elas clausulas ela .
trm1saiíçüo, nulla será esta.
PÚagrapho unico. Quando u LL·uusacciio vcrsaL' sobre diversos direitos conLestados c não pl·ovnleccr em relacüo a um,
fiou, !JÜO ohsLnnLe, valida rolaLivamenLc aos ouLros.
Art. 1.028. A transacção interpreta-se restrictiYamente. Por clla nüo se transmittem, apenas se declaram ou
t•econhecem direitos.
,..: ,.: ~·· ·.•
Al't. 1..029. Se a transacção ..versar sobre clireitos jí1
contestados cm j11izo clever!Í ser·"feita :

. ·I. Pot· termo nos autos, ussip;nado pelos:i;•nnsigent~s
c homologado pelo juiz.

··...,

,.
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Arl;, l ,02:l. , , , 11ão pó de oppot• ao eossiunario a cumpcnsnção, que autes da cessão teria podido oJ)por uu ccileute, Se, porém, a eessiio, , .

A.rt. 1.023. Se as cliviclas níío síío pagaveis no mestno
lngar, poderão eompeJJsar-se, tthutenclo-se o valor das dcspozas uecessurjas ú opern~ão.
·
A.rt. 1.024. . .. c,1mpensaveis, serão obseL·vadas, nu
cumpensnl-us, as regras ostabelcciclas quanto ÍL imptttauão
ele pngmnontos. (~1.1-ts; 9fJ2 a 995).
'
AL·t. l.O:lG. Niw se ncllllitte a coHIJlCIIsnr;ão em prejuízo ilc direitos ele terceiro. O cleveclor, que se torne ct•cdor...
~ cowpcusauão, ele que contra o prop1·io crc<lor disporia.

Art. 1.026. E' licito nos interessados Jlrevenirem, ou
tot·miuarem o litígio mndiauto r•QJJcessões lllutuas.
Art. 1.027. Nulla é a transacção, Ulll!l de cujas clau:.
sulns :Côr nulln, ·
.Paragrupho unico. Quando a tl·uusacoão envolver val'ios.
dit•rJitos controversos,· o niío prcvnlccot· Cjll[ll!lo u um, valor(l,
comludo, u respeito dos outros .

. .Art. l.02!J. · Se a tmnsacçiio l'Ccnh· sobre direitos c1•n·
· testado~
cm jttizo, fnr-se-11 :,

•
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II. Por instrumento publico ou particular nos casos
ctu que niío é nc!ncllc ex-igido;
A1•t. 1,0:10. Niío luweuclo aiiuln litigio, a trausacgão
dcYe ser l'eitu. por nm doR modos indicados no n. II do ar·
·tigo antecedente.
Art. ] .031. A tt•o.nsacgiío protiut eutre as partes cffcito
de cons11· julga1ll\ e só púdc ser rescindida pot• dólo, vio·
lencia ou erro 'essencial sobre. a pessoa ou cousa a respeito
da qual versar a contestaoiío.
Art.. L032. A l.rnnsncçü.o nilo aproveilu., nem prejutlica se.nüo aos que nelln. inl.ot•vicrarú, ainda que verso
t>obt•e coustt 'indh'isivel.
. Se flir coueluidn entre o credor e' o dcvcclor principal
dcsobrignrí1 o findor.
Coucluida entre um llo~ credores solidarias c o eleve·
· dor, extingue 11 ohrigaçiio deste para com os outros creclorc~. E coudnitla entre tmt elos devedores solidarias c seu
credor, extingue 11 Llivicla em relal)ão aos outros deveclo.;
res.
.
.
.
Art. 1.033. Dada a cvic~ão dn• cousa renunciada JlOL' um
dos transigentes, ou po1• l)llc transferida n out.rn parte, não revivo a obrigaciio oxtincta pela trnnsnecão, mns o que soffreu a
eviccüo tem clirclif.o de rcchai1ar inclemnisacüo por perda:s c
damnos:
Paragrnp'ilo UJiico. Se um dos lrnusill'Nlto$ adquirir, depois
_ .da t.rnnsacr:iío, novo·dit,eit.o sol1ro a cou~a renunciada ou ti•ansJ'eridn, não J'icnrt't in ÍJibido Of!. CXCI'COJ-6· JlOI;.cáusa da transnciciio, .
Art. J.O:J4. ·A transacção sobre obrigação resultante
àe clnlicto niio' perime a acção penal pot· pa1•te da justiga
publica.
.
:Art. 1.035. E' nclmissivcl a pena convencional na
tmnsacção.
Art. 1.036. Só podem ser objecto ele truusacgiío direi·
tos patrimouiaes de ordem privada.
..~·..;. : ·
A1·t. 1.037. E' nulln n transncniío sobre litígio jú deciclido por Rentença passada em julgado, de que as partes
· ou uma dellns niio tinl11t notieia, ou qunnclo, por titmlo no·
l'nmcut~ deseo her1:o, so veriftcm que alguma · di1s purtes
niíu liuhu 1lireito nlguni. sobre o objecto clu trnnsacii}ÜO. ·
.

'

-

..~ .. ,:-:~

..:,'•

.
,.,,

..."'·

;,~----~-

:

..

~ ..

ti

.

~.-

...... "-··
·-~
·~
lJ"•·
f,.-_.,
-::\!i<J}~~:~. / ·~~:

I
Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado·

n. Por instrumento puhlico, UM obrig'H<.)Úe~ cm fjlle 11
lt:i o exign, ou particular, na~ cm qnr. clla n n•lmitte .
.A1·t. J.o:30. Não hnveudo aindu. liti~:in, n. trunsac~iío
''"nliZIIl'·SO·IÍ por llfjnelle, dos modos indieunos no artigo IIU.·
1:<!1<Cdonte,- n. JI. que lJIJ !!USO I!OUbCl',
A 1·t. 1.081. . .. o effeito de coisa julgada, e só se rescill<ln [lOL' tlolo, violeucia, ou et·ro ·cssenc.inl cpwnto ÍL pessoa
011 coisn r:nntrnversa.
·

I

Art, J.O~l2. . .. intcrvicrn.m, nilldtl que diga respeito a
coisa indivisível.
~

~lnr,

]. • Se f.ôr cnnclnida ...

Se entre um dQs credores soliclnrios ...
Se entre um elos deve<lorcs sol idarios o seu crer.xtiHgne u divida em l'elur;iío ll<JS cotlr.verlorcs,

§ 2. 0
§ :l. 0

Art. 1.0:3~. . ,.. pela trnusac~iio; mns no cvir.to r.nhc o
rlirHito de reclamar perclns e dnmuos,

•Pm·ngrilpho müeo. · ... ou 1.rnnsl'eridn, n tl·nu;;n·r.ção feiln
niio o in hibit•tí de oxemrl-o.

· Art; 1.034. A trnnsn.coiio conr.ernente a ohrignr;üo~ resultnnt.es ele clelicto · uiío perime 1t· ocr,iío penal cln. jns1Jir:n
Jlllhlicn.
At:t. 1.035, E' admissivel, na. transae~iio, a pena eonYencional.
' Art. 1.03G. Só quanto a direitos pat.rimonines de r•nra•
cter privado se permitte a trnl)Rncgiío.
Art. J ,0:17. Nu !la tÍ a trnnsac~iío a respcitn de litígio
rleeidirln pot• scntcnr;n. que pnsson. em .inl~ndo, ·se ele]] a niio
tilllill seicmdn nlgum, elos. trnnsnctorcs, 011. se, por titulo 111·
tcrinrmeute rleseohct•to, se npurm·, ~uc n uculmm <lell~s nssistin rlireito oo ol1jecto, sobre r1ue' transiairnm.

.

:·.

'
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. CAPITULO X
DO COMPnOMISSO

Art. 1.038. W licito iís pessoas capazes de contrntnr
louvar-se, mediante compromisso escripto em fJUIIlquor
tempo, em nrbitt'O!l de suns contestações. judiciaes ou Oli.·.
trn-judiciaes. ·
Art. 1.039. O compromisso é judicial ou · extra-judicial.
O primeiro póde se·r feito por termo nos antos, peran·
te o juiz ou tribunal onde correr a demanda, o segundo
po1· instrumento publico ou pnrtic.uln.r, nssignndo . pelas
partes e duas testemunhas.
Art. 1.040. O compromisso deve declarar os nomes,

sobrenomes o domicilio dos arbitros o dos substitutos no-

meados para o caso da falta ou impedimento dos nomea•
dos, c mais o objecto do litígio sujeito á sua decisão .
•
Art. 1,041.. O compromisso póde tambom declarar :
I. O prazo em q110 deve ser clncla a decisão ar.bitraL
II. A condição c]() ser esta cxecntacln com nu sem rocm·so pura o trHnmnl ·superior.
·
III. A pemt convoncionnl que pagarú ít outra parti!
nquella que. rccorrot• da doei são, uão obstante a clnustlla
- som recurso. Esta pena. niío SQl'ÍL maior que o terço do
valor du d;;mnndn.,
IV, A autorização, dada aos nrhitros para j1llgnrem
por equidacle, independente elas rogrns e f:órmns . de di·
N~.

.

V. A. nutoriznr,iín para iloÍnea~iío elo tet•ceiro arbitro
para o ensn rlo rlivcrgcncin, qunuclo as portes a niío tcnJla.m feito.
·
·
VI. Os honornrios elos nrhitrns c ·a proporção em quB
HeJ•i\o pagos.
...
.i'~:tl.
' At•t. l.042. Os ~rhitros siio juizes de fáé.to!é de direi·
to, c o s~u nrhitramento nfin é sujeito •n :nfi)lí'clÍt ou recnrso,.
Hlilvo o ~no f:ôr om o&PtriJ.rio convencion!li\o P,nt.re as pa·r•·

tes,

... ·

·· ·'

.· ·

· ·
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Art. l.OSS. ~\s pessoas capuzes de contrnctar poclerão,

cm qnnlqnm.· tempo, lonvnr-sc, mcdinnto com}n·omisso eH·

I

cripto, em m·hitros; qnc lbe8 l'esolvnm as pendcneias, judi..
ciaes, ou extru-judiciaes.
·
Art. 1.03'9.
O primeiro p6cle celebrar-se por termo nos autos, perunte o juir.o ou trihunn.l, por onda correr n. clemaudn.; · o
~!lgond:J, por imtrumento, ...

·-·,.

..

III

I III

Art. 1.04:0. O compromisso, além do objecto do litigio
n r.lle submettido, exarnrá os nomes, sobrenomes e domicilio tlos nrbitros, bem como os elos substitutos nnmeaclos parn.
os supprir, ·no caso ele falta ou impedimento.
·
Art. 1.04:1. O compromisso poder(t tnmbem declarar:
. I

III. A pena, a que, para com n nutra pnrte, fique obrigncln. aqnellli que J•ccorrcl' cln decisão, niío obstante n clausula "sem recnrso". Não excederá esta penn. o tergo elo va·
· lnt· elo pleito.
IV. . .. por equiclacle,. fóra das regras e fórmlis de direito,
V. A autoriclnde, n. ·elles elacla, pnrn nomearem tereeit'O arbitro, caRo ilivir,iam, se as partes o niío nomearem .

I

.Arii. 1.042. OR nrhitl'OS siío jni?.es no fncto o cliroito,
niio' scnrln sn,ioito n s~n .inl~amento n n.lçn.cla, nn l'CClll'Rn,
excepto l'!e n eolltl•fl.l'iú eonvoncionn.rcm n.fl pu.rtoR,

;_1•. ,

'·72
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Art. 1.042. Se as pnrtes não tiverem nomenclo o tcrccir~ arbitro, nem m1toriznclo .cnm nomea~fi.o, a diYel'genein. dos dons nl'hitros cxtinguirít o compromisso.
Art. 1..044. Poclem ser nrbitros todaR as pessoas q;1e
mc·reeerem a confinn~a clnH partes c niio f:orcm iuhibidns
por clispo~içiío ele lei.
Art. 1. 045. I11stituido o juizo arbitral poL' compromissei jnclicial ou extra-juclicinl, nelle correrá a eansn. sons
termos, como fôr estabelecido cm lei processual.
Art. l. 046. A sentença arbitral só póde ser exeentadtl
clepois ele homologada, salvo se houver sido proferida ·pot•
jniz !lc primeira ou segunda instA.ncia nn qnaliclacle ele ttl'·
bitro.
..
Art. 1. 047. } incla que o compromisso contenha n
clausula - sem reeurso - c pena convencional contra a
nnrte discordante, poderít nquclla qne, niío se confornHIL'
com a ilecisiío recorrer pnrn. o trib1mal superior, não só no
cnso de nuUiclade ou · extine~üo do·. compromisso; seniío
tmubem no de ter o arbitro ultrapassado os seus poderes.
Parngmpl.lo unico. A. est.e ·rccm·Ro, que sert\ regulado por
lei processual, precorlcr·;í o doposil.o dn. importnnoin ria pena ou
J'innon idonca no seu pagamento .
•<\rt. 1. 048. O provimento elo recurso importa n 1111nnl·
l11~iío da pena convencional.
·
· · :Art. 1. 04\J. Ao compromisso se applicarít, quanto po~siYel, o que estú·disposto sobt•e a tJ:ansaçíío,
·

CAPITULO XI
DA CONl>US.\0

Art ,' l. 050. Extingue-se a obrig.ação, der~sl~~; qno as
CJll!llidndcs de c:rcdor e devedor se reunallll}~~,n"!osma pcs·

•on
14.:

•

· ·

· · ,.. · ·
Mt. 1.051.. ·A confusrró pôde· cltir-sc)·oú a respeito elo
_.

todil a cliYidn on ele parte della.
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Art. 1.043. Se as pm·tns nilo tiYcrem nomenclo n 1~1··
cr.it•o arhitt~o, nem lhe n.utnri.zatln a nomenQÍLo. pnlog nntros
( Hl't. ] .OJ.l, n. V), a rlivcrgencin. entro os dois nomcarlns
· J•escindiríL o enmtwnmisso.
Jht. 1.044. P6rle F!er arbitro, não llt'o vcdnnrln n, lei,
rtnem fJllCl' que tenha n. <:oufiongn elas pnrtes.
Art. l.04il. Instituído, ;inrl iein l ou extrn.juclicinlmentu
o ;j11izo n.rbitrnl, nellc r.:orrcrá o pleito os seus termos, se·
gotmclo o estn.beleeirlo nas leis rlo proer.sso.
Art. 1.046. .A sentcnc;a arbitro 1 só se execntará, de·
JWis de hlllnolog-ncla. salvo se .l'ôr prof.cricla por juiz de
pl'imeira on segunda instaucin, como arbitro nomenclo ne·
Jns pnrtcs.
Art. 1.0:1:7. , .. e pena convencional contra a pm·tc
inRnbmiRsa terú. esta o direito de reconer pnra n t1•ibmml
snpcrior, f.tncr no cnso de nnHida<lc ou extiJJe~iío do Mlll·
Jn·omiRso, f[HOI.' no do ter o arbitro ultrapassado os 8<nlS po·
rJ Cl'CR.

n~n

·Paragrnpho mtico.... da pena, ou Jlrestnçiio <ln finnen idono s•Jn pagamento.

<Art.. '1, O!,!l •.••• se npplicnl':í, quanto possiv<:l, o di>poslo ·
ncercn da tr•nnsncr;-iio. (Arts. '1. 02G-L. 037) •

Art. 1.050. . .. r.lcsclc qnc nn mesmn pesson se coufun· ·
clmu ns qunlidnrl~s t1o rrc~rlor r. rlo,·cdor.
Art. 1.05J. A mmr.usiío p6de veriflcnr-se a respeito rle
tocltt tt clivirla, on só ele parte della.
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Art. 1. 052. A confusão, que se opéra na pessoa do
credor on elo devedor solidaria, só extingue a obrigaçií.o até
(L concurrencía elo respectivo quinhão elo credito ou ela di·
vida; su hsistiuclo a soliclarieelacle quanto ao mais.
Art. l. 053. Cessando a confnsão, fica, pelo mesmo
fncto, restabelecida a obriga9ão com seus nMAssorios o ea·
rantias.

CAPITULO XII
DA HEMTSS!'O DAS DIV!J)AS

Art. l.. 054. A entrega voluntaria do titulo da obriga·
prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados,
se '> credor fôr capaz ele alienar, o rlevedor capaz ele nclqni·
rir e o titulo escripto particular.
Art. 1.055. A entrega elo oh.iecto' empenhado prova n
renuncia do credor á gal'llmtia renl, rnas niío !I extinc~ilo
rla divida.
Art. 1.056. A remissão concedida a. um elos co-obri·
g!ldos desobriga-o . dn parte corresponelcntc ela divida; e
ainda que o credor reserve n solidariedade contra os outros,
não 1póde cobrar elelles n clividn sem clednnç1ío cln parte re·
· mottidn.
~ÍÍ(I

CAPITULO Xill
DAS CONSEQUENCJAS ,PA INJ~XECUQÃO PAJl OBRtGAQOES

·
Art. 1.057. Não cnmprindo a obrigação ou deixando
· de cnmpril-a pelo modo e no tempo deviclos, responde o de·
vedo r por perdas e darnnos.
Art. 1.058. Nos contratos 11nilnhraes responde por
culpa a parte, a quem o contrato nproveita, e s6inente por
· do lo a parte a quem, ao r evez elisso, não traz ·elle :vantagem.
Nos contratos hilntcrnes, responde cada nma elas par·
tes por culpa.
'Pnrligrnpho unico. A ct1lpn oonsisl,n nn negligencia com .que
proceder o devedor no des~mpcriho da obrlgnclío cont,rn!Jida.
'

'
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Art. 1.052. 'A confusão operada na pessoa do credor
uu devedor soliclario só extingue a obrigação nt6 Íl concur·
i•cncia rl~t respectiva pn.rte no credito, ou na clivid~t, subsis·
tinrlo C[llllJJto no mais n solidariedade.
Art. 1.053. CessallClo a confusão, para logo se restabe·
Ieee, com todos os seus accessorios, 1t obrigação nnt.erior.

Art. 1.056. A remiss1ío concedicla a um elos codevedo·
t•cs cxtingne a divida 11a parte a cllc correspondente; do
lllOdO que, rtinlla l'CSCl'Yilmlo O err.r]nl' :t solidm•icdnde enntra
os outros, jú lhes niín pórlc cobrnr o rlúbito sem t1ech1cçií.o
rla parte !'emctticla.

Art. 1.058.. Nos contrn!)tos nniln.tcracs resp,ondc 1101'
simplr.s rmlpo. n hontrahente, a quemn conf;t·neto nproveif:e,
ri ~ó [1111' clqlo, aqnollo n qnem 11ii.o l~tWn1'e0n.
·
Su ppl·imn-so o § unico.
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Art. l. 050. O deveclor niio responde pelos prejn izos
ele caso fortuito on' forç:t maior, se cJxprcssament.e. níio se houi'Cl' por clles responsa.hilisaclo, excepto
nos casos elos art:s. 956, 957 c 958.
·
Pa!:IIA'I'Dfii!O unir.o. O enso J'm·tuil.o ou rl11 J'orc;n maint• veriJ'i,n-sc no !'neto nr.tle•snrio, cn,ins cf!'eiLos nüo em· possivel
evil.ar on impedir.
rc~ultnntes

·. CAPITUW XIV
DAS PimPAS E DAMNOS

At.•t. l.OGO. Salvo ns excepções previstas em clisposi:
0cics aspcciucs clcste Codigo, ns p'erdns e damnos devidos· ao
<:rcdot• Mmprchcnclem 11iio só o que elle perdeu efíectivamantc, senão o qnc rnzoavelmcute c1eixon ele ganhar.
Mas, o devedor que deixou ele pagar no tempo e pela
rlevirlr, fcírmn, só respouele pelos lucros que forem on pv·
c! iam ser previstos nu clnta em que contrahin a obrigação.
Art. 1.061. Ainda qnc a inexecuçiio resulte ele dolo
· do devedor, as perdas e elamnos só comprelleudem. os prr.· .
.iuizos effectivos e os lucros cessantes, direeta. e immeclia~
tn.mente decorrentes.
Art. 1.062. As ·pet;das e clnmnos, n'as olJriga~õcs elo·
pngmuento em dinlteiro, consistem nos juros da móJ•a o
cmstas, sem prejni?.o rla pena coD'I:encional. ·
CAPITULO XV
DOS .runos LliJOAES

Art. 1. 063. A taxa elosjnros mot•atorios, qno.nclo niio
cmwcneionncln, será de seis por. cento ao anno ;· ·
At•t. 1.064. Será tamhem de seis por cento' a. taxa elos
jm·os ,]oviclos pot• cleterminur:iio ela lei. ou qunn<lb 1ts pm·tes
tivel'mn rouvencionnclo j11ros ·sem P.stipnlat• .n taxa.
Art. 1. OG5. Os juros mot•ntorios são clcvidos imlcpen·
dentomentc cln u.llagngiío elo prejuízo, c contam-se tanto em
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Art. 1.050.

O •cn~o fortuito, uu de l'Ol'\'11 maior couUIJ Indo itwluctaYel, cujos el'J'eitus ~t·ja irupl•~~i\·el l't•me-

iPnrngt'IIPilo uuicu.
~iHtiJ

diar

uu JH'CI'Cnit•.

Arf;. 1.060. Salvo n~ cxcep~1í~s previstas nesf;c cocligo
elo modo e,(prcsso, 11s perdas o damnos duvidus ao urcdot•,
alJruugcm,·nlém do que ellc ~:f:fcctiYmucnto pcrde11, u lJUI<
r<IZOavclntuttte deixou de lucrar.
Pnt'ilSI'!I!lho unicv. O del'edot•, por,iuJ, que !1ÜI) vagou uo
lúlllfi'.' e flinua duvido~. só re:<pondo pulos lur:l'IJ~, .que furem uu
podiam s,~,. pt·cvislos na data du ohl'igução.
· Art. J .061. . .. as perdas c dnllluos só incluem os
p1•ujnizos cffectiyos c os lucros cessantes por ef:fcito tlella,
· directo c immcdinto.

Art. 1.0G3.

... quando niio eonvcncionuclll (at·t. 1.262).

Art. 1..064. Set·iío tamhcm de scls por cento l\0 uruJo
os jnros (levidos JlOl' :f:or()n de lei,. nu quando às partes os
cou I'CHi::Íl•narcUJ sem taxa cstipulucla. ·
Art. 1.0ii5. Aincln que se niio nllcgue prejnizo, é ohl'i- .
gaüo o dc\'edor nos jlll'os ela IUOl'U, r1ne se contarão assim

q,7ó
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favo1· das dividas em dinheiro, como de outras prcstar·ões

desde que estiver fixaelo o valor pecuniario destas por ~rbi:
trmneuto, sentença juclieial ou simples aceorclo das. partes.

m

TITULO

Cessão de credito
Art. l. 066. O credor póde cecler o seu credito se a
isso não se oppuzer a natureza ela obrigação, 11 lei ot{ convoTwão
.. com o deveclor .
· Art. l. 067, A cessão de um ereclito comprehende os
scuR accessorios c gat·antias, salvo cl isposigão cm contrario.
Art. 1.068. A transfcreJicia de um credito não póclc
ser opposta a terceiro, sé não constar ele instrumento . publico, ou particular, Jl!l. fórma do art. 140.
l'aragrapho unvco. O cessionario do credito hypothecari~
Lmn, como o subrogado, o direito de i'azer inscr·ever a cessão
á margem da inscripcão principal. .
Art. 1. 069. A disposigão do artigo precedente não se
ttjlplicn á transferencia ele creclito operada em vh•tude ele
lei nu sentenga.
Art . .L.ú7U. A cessão ele credito üílo produ:: effeito
em relaçiío ao devedor a terceiros, senão depois ele notifi- ·
cada, mas terÍL egual effeito n declaração elo devedor, feita
por esflripto publico ott particular, ele que teve sCliencia da
cessiio realizada.
·
Art, 1. 071. Occorrendo vm•ias cessões do mesmo credito, prevalecerá .aquella que tiver sido seguida da tracli~iío do titulo elo crec1ito transferido.
Art, 1.072, Fica cleso brigado o devedor que, antes de
ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou
que, 'no caso ele v adas cessões notificadas, paga M cessionnrio que lhé exhibe, com o titulo de sua obrigação, o da
res11ectiva cessão. ·
·

'
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ils dividas o1u dinlloiro, com a~ prestações de outra nature·
za, desde que lhes· esteja fixado o valor pecuniu.rio por sen·.
tonou jndicial, arbitramento, ou accordo entre as partes.

Da cessão de credito
Art. 1.066.

. , . , a lei, ou a convenção com o devedor.

A:rt. 1.067. Salvo disposição em contrario, na ccssiLO ele
um credito se alJraugem todos os seus nccessorios.
Art. 1.068. Niio vale cm relação a terceiros a tmns·
missão de uru credJto, se se não celebrar mediante instrumeutu publico, ou o instrumento particular niio rcvesth· us
solemnidacles do nrt. 140. (Art. 1.069).

Art. 1.069. A disposiçiio do artigo antecedente, parte
primeira, não se applica ÍL transferencia ele creditas, operac] a por lei ou sentença.
·

Art. 1. 070. A cessão de credito não vale em relo.ção
ao devedor, senão qun.nclo a este 11otifieada; mas por notil'ieac1o se tem o cleveclor, que, em escripto pnhlico ou par·
ticular, se declarou sciente ela cessão feita.
Art. 1.071. Occorrcnclo varias cessões elo mesmo credi·
to, prevalece a que se completar com a tradição elo titnlo
elo credito cediclo.
Art. 1.072. . .. ao cessionario, q11e lhe apresenta., com
o titulo da cessão, o ela obrigação cee1ida.

>80
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. ~\rt. 1. 073. O devedor póde oppor tanto no cessioun·
.rto c0mo ao ccclcutc as excepções que lhe competirem no
momeuto em que. 1.iver conheeimcnto da cessiLO; mas não
p1íde oppor no ccssionn.rio de hon fé a Rimulnçiío elo ceclcutc.
'Art. 1. 074. Na cessão por titulo oneroso, n ceclentc
fica J•espousavcl para eom o cessionario 11ela existeucia do
Cl'cdito 110 tempo da cl!&siio, ainda que por isso se JJÍIO rcs·
pousabilisasse. A mesmn. responsabilidade lhe cabe nas ccs·
sõcs por titulo gratuito, se tiver procedido de má fé.
Art. 1.075. Salvo estipulação cm contrario, o cedente
nüo responde pela solvencia elo clevcdor.
·
Art. 1. 07G. O ccclcntc obrigado a garantir ao ccssionar.io não responde por mais do que recebeu com os respe·
ctiws juros; deve, porém, inclenmiznl-o das dcspczns · da.
ccssilo e das qne houve!' feito para cobrança.
Art. l. 077. O credo1· origiÍ1nrío não responde •pela ex.
istem:ia ll11 divida, nem pela solvencia do devedor, quando
n tr;msferencin do CI·eüito se opera por .força ele lei.
Art. 1. 078. Penhorado o credito, não púdc mais s<n•
trnHsi'crido pelo ct·eelor qnc tiver conhecimento ela peuhora,
mas 0 devedor que pagnr, ni'to notificaclo ela penhora, ficu
ilesoncraclo, salvo o direito de terceiros contrn: o credor;
Art. 1. 079. As clisposir;ões deste titulo applicnm-se í1
cessão de outros direitos para os qnaes não haja modo es. pcci:ü ele transfer~ncia .· ·

'riTULO IV

Contratos·
C.APITULO I
DISPOST(!OES GEHAWS

Art. 1. OSU. A ml\nifestnçito il11 vontade, nos cou tratos,
póclo ser cxpress1t, ou tncita, qnauclo a lei niw exigir docln·
l'U~üo

cxprcss11.
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ArL. l.07;k Na ccs~ão por titulo uHorosu o ccclcutc,
u.iJJtltt quu se uiiu respousabilizo, ficu. respou~avel ao eessio·
ltario •pcl<t o:dstcuchL Llu cJ·edito uo tempo um <tne lh 'o cu·
deu. A mosma ...

jtl,rt. 1.07G, O uedeutc, J'c~1lO.u.~:wel uo cc.~sionari6 pela
solvcucia tlo devedoJ•, uiio responde pü!' mai~ cio que dntjttdlo r·ccohcn, eom os J.·espectivos .inrns; mas tem de resnrcir-lhc
us dcspczus da r:csHiio c ns que o cessíonurio houver .fuíto com
11

cobrança.

At·l;. 1.077. Qunudo a I;J'aJJsfer:euc.ia ilo CJ.''Jclíto se oper:1
por fo!·gn de lei, o ct·etlor originaria 11iio rcspr.mlc pela rcaJi(I;J,tle ela rlividu, nem peln solvcnein elo cle1;edor.
A.t·t. J .078. . .. <:111 pori!JOrtt; nms o clevecl or, que o pa.
gat•, niio tendo uotificn~iio clella, fíc::n cxonerac1o, subsistindo
~ómcute éontra o credor os clil·eitos de terceir.J.

Dos contractos

que

Art. 1.080.

. .. p'óde set· tacita, qunnclo a· loi não exigh·

~ejn UXJH'C~SLL.

Vol, V

•.

Projecto vindo da Camara dos Depufados, sob n. i, da i902

',;·

Art. 1. 081. Presume-se conclui do o contrato accor·
. 'dando as partes nos pontos essencines, emboJ;"a JJÍÍO haja accordo sobre pontos secundr~.t·ios. Neste caso, podct'ÍL o jui~
t•egnlnl-os, tendo cm atten0ao a JJI1turcza elo negocio.
At't.. 1, 082. A proposta 11ara 11 rcaliza~ão ele um con·
trato obriga u i)ruponentc, excepto se o ~nn1:l•m•Jo. reR\!ltat•
dos tevmos ela lll'Ouosta, das circumstancins ou ela natureza
do negocio;

j~

.:

Art. l. 088. Deixn. ele ser obrigntoria a propostn:
'

'

J. Se, feita sem prazo a uma pessoa presente, niio f.oi
immediatamente acceita.
.. · . '
·
.
Considera-se tamlJem presente a pessoa' que contrata
por ineio do telephone.
·
:! '
ll. ·se, feita sem prazo á pessoa ausente, tiver deéorri·
do tmnpo suJ::ficiente pat•a chegar a resposta no conhecil)Jonto do proponente.
·
. lll Se, feita á pessl)a ausente, não tive~· sido expedida·
a resposta dentro do. prazo dado.
IV. Se, arites da resposta · tiu .ao mesmo tempo · que
esta, chegar ao conhecimento da outra parte· a retratação
do pJ•oponente;
· ·
'

'

Art. 1. 084. S. e a acceitnção, por circumstancia. impre. · · -c vista, chegar_Jnt·de, ao · ~~nhecimento do p~oponente, deve
este c.ommurucal-a nnmeCtJatull1~1lte ao·acceitaute,· SI)h pena
de re~poncler pot• p'ct•das c damnos.
·
· Art. 1. 085. A acc:eitação f6ra elo prazo, que ·contiver
Ul'lcliçõcs, ~estric!}Ões ou outras modificações, importará
nova p1•oposta .
.Art. 1. 086. Quandl) a ncceitaÇ}ÍÍO expressa níío fôr ele
nso em cert11 classe de negocias ou quando o proponente a
dispensnt•, o contrato se repntat•ít concluído se. a recusa níío
se der· a tempo.
Art. 1. 087. Considera-se inexiRtente a acceitaçiio, se
antes ou ao 1Jleàmo tempo que ella, chegar a retra,ctaçiío. ,
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J\o urt. 1081 - Elimine-se.

At-t. 1'.082. .A propostu tlo coutt·acto obriga n pJ•opo.Hcntc, Hc o contrario niio rcsultiu· do~ tct·mos ilcJJa, dawtLllrczu. do negocio, ou das circUlltstauciull d" caso.
· · Ao nrt; 1083 :

J<Jliiniue-se u segunda parte

do

u. I.

II. Se, feita sem Jlrnzo 11 pesaou ausento, ltonvür decorrido tempo bastante, f!ILl'IL .choglll', e 111io cl1egou, 11 rcspos·ta ao conhecimento do rn·oponcnte.
·
III. Se, feita com .pt•azo .11 '[Jesso11 auseute, 11iio se houl'cr a·entro nelle expedido a resposta.

acceita~iio, por
ao. conhccim~nto

Art. 1.084. Se a

cit·cwnstanciu impreelo proponente, csté
vista, ehegt~r turde
eoliununical-o-á immedi!IJtiiinente ao Mceitante ...
At-t. .1.085. A acceitaçiio fóra do prazo, com llOmliçücs,
restricgües, ou mcxlificaçõcs, importarú. nova proposta.
· Art. 1.086. Sé o ne·gocio fôr daqnelles, em que niío se
cwstmnn a :teceitnçiio ex}n!essn, ou o propO!Jonte 11 tiver dispeusnclo reputar-~~e-ít conclnido o contrn'cto, niio chegando
a tempo a recuRa.. ·
Art. 1.087. · .Oonsiclora-se.iuexistentc 11 acoitac]iio, se antes dclln on colll elltL chegu1• ao proponeul.:l u retl.•atnctação
do ucceitunte.

ANNAilS IJO SBN.IUO
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.Art. l. 088 .. Os contratos por corrcsponcleuci;t epistn·
lar ou te]egraph1<:.!11 tornam-se perfeitos clesde que a ncccita~~o é cxpeclicla, excepto:
.I· N'oeaso elo artigo antecedente.
II. Se o proponente se houver eomprometticlo a esperar
resposta.
.
JU. Se, sem elln, tiver clecol'riclo o prazo eouvcncio·

nado •
.Art. 1.080. Heputa-se celebrado o cont1•ato no logar ·
cm qnc foi proposto.
Art. l. 090. Quando o contrato exigir instrmncuto pn·
blico como p1~ova, póllc quulqner das parte~ arrepender-se
antes i! e nssignnl-o, pngando · ft outra a indemnisaçiío elas
perclas c clanmos rcsultantqs elo arrependimcuto, sem projuizo elo disposto nos arts. 1.097 a 1.099. ·
Art. 1.091. Nilo póde ser ob;jecto ele contrato a heran.
çn de pessoa viva.
'
Art. 1. 092. Os contratos bcneficos dêvem ser intcr·
pretudos strictame11te.
Art. 1. 093. A impossibilidade da prestaçiio não invtt·
lida o contrato senclo relativa ou tornando-se possível
aul:es de realizada a condiçiio.

CAPITULO ·u
DOS CONTRATOS BlLATEn,\ES

Art. 1.094. Nos contratos bilateraes 11Culúuua clns
partes pócle exigir ela outra o cumprimento dti obrigação
~en1 que .tonlm C\nupriclo a sua.
. Se, depois de concluído ó Mutrnto,·sobrevier a uma das
pa1•tes contratante~ diminuiqiio em sen patl'imonio, .· captt•
de comprometter ou tornar duvidosa a prestaçiio pelll,u!JUO.l
dC obrigou, pócle a parte u quem incumbe fazer p1·estn~~o
em primeiro Jogar recusar-se a esta, até que a outt·n. satlS·
fo.~a CL qúe lhe compete ou llê garantia bastante ele satis·

fu:.:d·n.
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:ht. 1.083. Consiclernm ,;e feitos os c!:llJtJ•netos por correspondet!cia_cpistnlnr, ou tclegrnphica., desde c1ue ~r. cxpe. c;n a IWé<'ltll!/:lO, excepto:

JU. Se ell11 11iio chegar no pra?.o com·emJionndo.
AJ:t. l.OSD. lleputar,se-ii cclebraclo. . . .
Art. 1.090. Qnanr1o o instrnmc.nto publico fôt· cxigil1o
.:o mo ·provn do eontrneto, qunlqner r1ns partes pôde n.rt•cpender-se, nntcs de o nssignar, resm·ciuilo á outra ns pcr<las
e dnillllOS resultantes do a.rrepenclimcnt<l, smn prejuir.o rlo
est1tt1lido nos nrts. l.Ofl7 a 1.099,

.......

••\tot. 1.092. Os contractos beneficos .intcrp.rctn.r-se-ão

cstri ctamcnte.
Art. l.O!J3. .A ilnpossibilidade cht prestação niio iuvalidn. o contrneto, ~cndo relntivn, ou cessnncln Hntcs rle realiza·
da n condição.

I

Art. -l.O!l4. Nos r:ontmctos bilatnrn~s ncuhnm dos cont.mhcntes, antes de munp•·irln u. sua olll'igllçiío, p6dr. •'xigir
o implcme11to cl11. elo ontrn.
§ 1. o Se, clepois ele celebrnilo <• Mntl'!lcto. soln·cvim•
nn pntJ•imonio .~c nm dos eontrnlJCutes diminni~ãn, r:npn7. ele
projncliem·, ou pô1· cm risco n. ptestll!)iio, n qnc se obrigou,
uquelle u. q11rm imnmhil· prcsta~iio IUntcJ•ior n ossn, podeJ-a..ú
r.·ctm•, ·ntê qno o out.t•(l ~n1;isf:nr;n a: s1Ja., on n gn.1·nnta.

•
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:Paragrapho unico. A parto prejudicada polo ·niio munprimenl.o póde requeror a rescii!iO tio oonf.t•a.cLo. com perdas e
dnmnos.
Art. 1. 095, O distrncto deve ser feito pela mesma
f•~rmn por que o :J'oi o contrato, mas a quitação vale qnal-

quer ·que sejtL nfó'·rma por que fôr dada.

•
CAPITtTúO

·

m

DAS ARRHAS

· Art. 1.096. O signal onarrltas, dado por uma parte,
faz presumir accorclo e torna obrigatório o co11~rato.
:Art. 1. 097. Podem entretanto, as- partes estipular qno,
apezm· das arrhas dadas, seja licito o arrE!Ipendimento. Nes·
te caso, se o arrependido J'ôr o que deu as nrrhas, pl:'l'•
·del-as-ft em pt•oveito do outro; c se J'r)t• o que as recebeu,
deverti restitui!-as em dobro. · ·
·
Art. 1. 098. Salvo estipulação em eontrarJO, as arrhas
em tlinheiro consideram-se principio de pagamento. F6ra
osse caso, elevem ser restituid~tR; quando. o· contrato for conclniclo' ou fica1• desfeito .
.L1rt. 1. 099 . ·Se o que deu as arrhas tornar, por culpa
sun, impossível a· préstação ou inotivar n rescit~iio · i!ó ·con·
tl·ato. perdei-as-A em proveito i!o outro,

CAPITULO IV
DAS ESTIPULA()OES EM l"AVOR. Dlil TERCEIRO

Art. 1.100. o que estipula em favor. de terceiro .p6clo
rJxigir o cumprimento
da obrigação
.
. . .. · . · . "'~~-', ....... ) ': :;' · ·
Ao terceiro, em favor de quem foi estipulnê]à~n obriga·!:ão, 6 tambem permittido. exigil-a, ficanclofsnjeito; todaviu.,
:i~ concligões e modalidades do contrato 1 que pócle sei' modiOcndo. nos
termos
.
. .
. do art.
. . 1.102;
.
'

'
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§ 2. 0

A pm•to Jesnlda pelo inll(limplem!õuto póde requo

l'llr •••

.A.rt. 1.095. O clis•t1•acto fnli·Se pela mesma f6rma que
o, contracto. ~ras a quíta9i\o vale, qnalqulil• que seja a sua.
J:orma.
·
·

-

I

Ar.t;. 1.006. O sígnal, ou nrrhas, claclo por mn elo!'~ con·
tJoahentes, firmo. n. presnlnipgão (]e acco1•do final, c tmma
obrigntorio o contl'acto.
Al:t. 1.097, Podem, porém, as partes estipulal' o direito de se at•repender, não obstante as arrhas dadas. Em caso
t;11J, se o arrepenclido. fôr o que as cletr, pet•clel-as-á em proveito elo outro; se o que as recebeu, restitnil-as·ít em clolll'o.
Art. 1.098. Salvo estiptllação cliversa, as arrhas em di·
nheiro consiclera.m-se principio ele paga. Niío o sendo, rcsti·
i1tir-se-ão, quando o contrncto se celebrar, ou desfizer.

. . .A.rt. 1.099. Se o que clen ni'l'has, cle1~ cansa 0: se impos·
RiiJilitn·r 11. pl;e.qtlt~i'l;;; ou n. se resc.indir o c<>ntracto, pcrdal· ·
(LS·ÍL em beneficio do outro.

'Art. 1.100

...

'

Paragl'll]lho unico. Ao Lm•cciro, cm favor de cruem se estipulou n olwigncão, tnmllnm 1l pcrmil.t.ido oxigil-a, •ficando, torlnvin, íts Cl)11rlioilns c modnlidnrlo~ do Mnl.l'lll\lu, qtHI p6de ser
!M4if.ic.n.do 1fos tJWml)s do ~ri .. :1, lO!!,

t,.ss

:J
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Art. 1.101.. Se ao terceiro, em favor ele quem foi feito
o Mntrato, couber o direito de reclamar su11 exrrnr.1í.o,. nüo
J10rlaríÍ o estipulante exonerar o cleveclor.
·
Art. 1.102. O estipulante p'6dc reservar pn.rn si o rliroito ele substituh• o terceiro designado no contrato, Rem
n.eacssiclnclc elo consentimento cleste, nem rla, Jl111'te com
f[llCm contratou.
Pnrngi·apho unieo. 1~nl suhsLil.uiçiío póclc ser fciLn por aelo
cull'tl vivos ou por clisposicíio elo ull.imn vonf.nclc.

CAPITULO Y,
DOS VICTOS P.EDHIBtTORIOS

Art. 1.103. A cousa recebida cm virtude de contmto

commutativo póde set• on,ieitndn pot• vicios ou clel'eitos
occultos que a tornem impropria uo uso n. que é destina-

ela, on lhe climinuam o valor.
·
E' applicavel a cl isposi~ão deste artigo ii.s doações
gmvadas ele encargo ..
Art. 1.104. A ignornncia. de tnes vicias niío exime rle
responsabilidade, salvo clausula expressa.
:Ar1:. 1.105. RP. o aliennntP. eonhr.r.in. o vir.io-on rlAfAit.o,
eleve restituir o que recebeu com perdas e clamnos; se o núo
eonheeia, será obrigado apenas n restituir o vnlor recebiclo
e os clespezas com o contrato.
. :Art. 1.106. A responsabilidade elo nliell!lnte subsiste
nindn que a cousn pereça no poclcr elo aclqnircntc, cm consectuencia ele vicio occnlto, existente no tempo ela tracliçiío.
<A.rt. 1.107. O adquirente póde, em vez clé rejeitn.t·· n
cousn, rescindindo o contt•nto, pedir abn1:im~nto no valor
ajnstaclo.
,.;:,;;:
""- abatimento
.A..rt. 1.108. A ncçiío. reclhibitoria ou pai~n
no preço niío se reali?.o.t•ít, se a cousn tivet• sido vouclicln, em
hnsta puhlica.
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Art.J.]Ol. Se ;w terr:eil~o, em. ÚIYOI~ rle qnmn se fc;.: o
·contmcto, se deixa.r o direito do ri:elmmn·-lhc n exemu~iu1
11 fi. o,

..

·

··

Art:. ].102. O esti1pulante pôde reservm·-sc o direito <lc
Rnhst.it11h• n terceiro dooigniLdO no contra-cto, imlcpcmlcnte.
tuente du. stHt nnDllfJJJCia. n dtt do outro· contrnhcntc. (Arl:.
1.100, § unir:o).
. ..

Art. 1.103. O a:dquircute po~ contracto commntntivo
plícle enjeitar a coisa'recehicltl, tendo Yicios on defeitos rmeo·
hm·tos, que 11 tot'llCln impropria ao sen destino, on lhe rles0
l'nlqnem o vnlor. (~\rt.. 182, ~· 2. 0 c § 5. , n. IV).
§ unicn. Applicn-sc o disposto ·neste artigo fis cloaçõeR
com encnrgo.
A.rt. 1..104. Snlvn clau$nla expressa no contrntl:o, a
ignoriUl:cia ele tnes vicio~ pelo nliennnte ufto o exime ÍL responsabilidn.de. (A.~t. 1.105).
Al't. l,J05. St: o alicn:n.nta ccmhecin. o yieio, ou· o Ml'nitn, restitnirít .o qne 1:ccebeu. , . ; se o niío conhecia., tííci s6·
mente rcstitnil'ÍI o vn Tm· l'ecobiclo, mnis as clcspczns do eon· ·
trncto.
·
J\rl:. 1.106. . .. nincln fl11C 11 ccJisn pereça em poclcl' do
alícnntmio, se perer,er por vicio occnltn, jfl. existente no
tc!Jupo da trnclic}iío.
Art. J.l07. l~m YCX ele rejeitar IL·coisn, recli1ihinrdo o
contJ•ato (m~t. ].103), póde o ndquh·ente t•eclmnnr nhntimen·
to no prc~ci, (Ar!:. 182, § 2. 0 e§ 5.0, .n. IV) .
.At1:. 1.108. S;,· n c•.oisu. 'l'ni vimdirln cm hm;t.tt puhlicn,
u~o cabe n ocoiío r<>dhibitorin. nem n üe pe<lir ab11t\mcuto
no preço.

~90
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CAPITULO VI·
DA F.lVIC0.:\0

:Art. 1.109. Nos contr11.tos onerosos, pelos quaes se
transfere o domínio, posso ou uso, deve o u.lienante res·
guardar o adquirente dos riscos da evicção, sempre que
esta responsa.bilida.ele não tenha sido expressamente ex·
cluida.,
.Paragrapho nnico. As parLes podem reforçar ou diminuir
essa garantia.
·
Art. 1.110. Não obstante n cl~tnsu!a exclusiva da gn.
rantia, verificando-se a cvicoão, o evieto tem elireito de re·
petir o preço que pagou pela. cousa evieta, se niío .foi informnelo
do risco da. evieçiío ou se, informado, o assumiu.' I" ,.·
•
.

' i

'"I

· Art. 1.111. Salvo· estipula~iío em contrario, o que sof·
:l'reu a evicçiio tem mais o elireito, além dR. réstit11içiío intc·
grnl elo preço ou quantias pagas :
·
J. A' indemnização elos fructos que tiver sido obrigado
a restit11ir.
A' das clespezas elos contratos e dos prejnizos que
'directamente resultarem da· evicgão.
DI. A 's custas judiciaes.
. . Art. 1.:1.12:'stibiiiste para ó aÍienante esta obrigação,
ainda que n cousa nliennda esteja eletoriornda, excepto hn·
1
·
:
vendo d6lo. do adquirente.
.
. A.rt. 1.1i3. Se o adquirente tiver auferido vantagens
dns 'deterinranÕAR e nlío tiver sido condemnado a indemni·
l'!al-us, o valor elas vantagens será deduzido da qua.ntia que
lhe houver de dar o alienante. ·
Art. 1.114. As· bem feitorias necessarias._ou nteis não
abonadas no que soffren a evic~iío, elevem ser: paga~ ·pelo
alienante.
.·
·
Art. 1.115. Se as bemfeitorins alionallas ao que sof·
frcu n. cvi.cção tivnrem sido feitas pelo aliena:nto: o vn.lor ·
dellns será levado em conta ·ela restitllição c1eviela.
·

. n.

.
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A1•t., 1.109. . .. on llRO, ser~ obriglt<lo o alienante n. \'OS·
guard·ar• o u!lqnircnte. dos riscos ela cvicçiío, toda y!lr, qn~ 1111
niío tenl111 excluído oXJ.l!.'essmnente esta. responsabilidade.

Art. 1.110. Niío obstante a clausula que excluir a gn.
rn.ntin. contra n cvic~iío (urt. 1.109), se esta se der, tem direito o evicto a rccobr11r o pre~o, que pngon pela coisa evi·
c:t11, se niío so11be cio risco da evicçíí.o, ou, delle informnclo,
o níto a.~sumin.
·
Art. l.lll. . Snlvo estipulação em contrm~io, tem direito
o C\Yicto, além da rc;;t.ittlil}iío integral elo preço, ou elas qnnn·
1;ins, qne pa·gon:

..••
I

-

Rnhstitnnm-se os nrts, 1112 e lll:l pelo segninte:
~<\rt.
· ·Si a r.onsa cvicl;n tiver sofJ'riclo clnt.,wim·n·
~iío, l'CspolulorÍL no C\Victor por ostn. o. nliennni:e cm o nvicto
qno lhe houver (lado cn.nsa, on nm e outro peln. pm•tc qutl
lhtl nelln .conbcr,

Arts. 1114 e 1115-Snhstitunm-se por este: As bemfei·
l:nt•ins neoes.qariltR e as .ntois sol'iio ímlmnnísatlns pelo eYÍ·
r,tm• no nliennnte on no evicto, que as houvcn• rxecntn.clo.
Art ndditivo-Se n: eonsn. evictn. tiver o seu .vn.lor con·
r;irlm'avclmenf:c twgmentndo, cm cousequcncí1~ tlc hemfeito·
1:in.s int1•oduzidns pelo ~:victo on pelo tlli~JDnnte c niio eon·
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.Art. 1.116. Se a cvicçií.o fot• parcial, mns considcJ•avcl
podeJ•ii. o que a sof:fre11 optat· pclrt rescis1io dn contrato ot{
pelo: .J•esf.if.r.liçilo r! c put·le rln pl'eç•n coi·Posponclonlo rí, pePdn.
soJ'frida.
·
·
.L\Jot • .1..11.1. O vulot• da perda, l.Ut hypothese do artigo
nnteccdeute, Herií cnletJlado em rclaoiio ao que tinha a
eonsn· no tempo da evicçiío.
·
Art. 1.118. Para poder· exercer o seu direito, por
ennsa ela evicçii.o, deve o adquirente dcnuuoia.r ao nl icnante
o litigio no tempo c pela fórnía. .que determinarem ns leis
elo processo.
.
·
Art. 1.119. Niío p6cle o adqnh•cnte clomandnr peht
evicçiío:

i. Se foi privado da cousa, nito pelos meios judi.cmes,
mnR por caRo J'ortnito, forP,a maior, roubo on fnrto.
If. So subia que n. consn. crn o.lhein ou liligioso..
CAPITULO 'VII
DOS CONTn.\.TOS

ALE.~TORIOS

Art. 1.120. Se o contrato for 'n.lentol'ÍO pm.• RCl'em o]J.
·jccto llelle eouRUR f.nturnR, tomando o nclquircnte ri.'si · u
l'ÍRCO de .não virem a existir, o nlicnante terÍL rlireito a todo
o preP,o, nincla que a causa niío venha inteiramente a exis·
til·, cle~cle 11i1e de snn. parte uno tiver havido culpa.
•-\rt. 1.121. Se fôr nleatorio por Rerem•. objecto clclle
r.nnsAs futnrns, tomando o adquirente a si o 'risco rlª.:·vh•em
n nxil;t.iJ· em rJnnlrtner quanticlncle, o alienante t~u}lfem ~Cl:ll
ilireito n toclo o pl'c<;o, nindn que a cousn vcuhn.. a cx1stn•
em 1]1lllntirlntleinterior· ú esperada, clcRcle que de ~1111 pnrte
rJii.c• houver culpa.
. •'.

·: .... ;..·,,·'
·

:;..-·::~

.....

í--···

" '' r r
~ .. ;' . -;.:.·
-~·

",.

SESSÃO Elo! 13

ng 8E'rt~~IJlno

ll.ll !OJ 2

~-O:J

Emendas offerecidas pela Commissão especial do. Senado

vier ao e1•ictor indemuisar u

importJJ.ucit~ ilcs~e

accre;;eirno

o. cvic~iio se resolvcrÍL r.ecobenclo o e1•ictor tlo ulienaute, s~
eHt:o se achnvu. tle hoa. :l'é, o vnlor <.la cnusaantes iln.s bcmfeituriÍis, c se ile mÍI J'é, o dobro deHse valor .
.Art. 1.1l.G. Se a evic~uo :fôr parcial, mas consillcrnvel,
cvietu optt!l' cutrc n. reseisiio do coutnwto e a rcstittti~íio da parte tlo preço correspondente ao desfalque soi:J'rido.
·
A.r.•t. 1..1.17. A iruportanein do tlesEalque, mt hypotiJCso
ilo artigo autecccleute, scrÍL calculada. em r•roporgu.o 1ln valor d1L eoisa ao tempo em qne se IJVeucen.
A1•l;. 1.118, Para poder nxcrcitar o direil:o, que dn. cYin~iín lhe rcsnltn, o adquirente JwtificnrÍI. dn J it.igio o nlicliJI.Hte, quando c como lh 'o clr.tcJ•minnrem as leis elo pro-

potlcl'ÍI o

cesso .

.Art. 1.119. Não p6clc o nclquirCJitc dcmamlur peln
evicvih• o alienante:
L Su dv. r:nisn. fo.i Jll'i\'illln, niio por vi o. .imlicial, mas ..•

1:\upprima-Kc n. clisposi(;Üo do n. 2 ·Llo al't. 1119, por ;já
cstur comprchemlicln, a materiu. uo art. 1110.

AJ•I;, 1.120. S.e o cOJitrncto ÍÔl' uleatorio, por dizer i·cspoito a coisas fuL1u·as, cujo l'Íscu ele nílo virem JL uxi~íir assnmll o adquirente, torit. Llireito o ulieuaute a todo o preço,
desde que llÍl snn parte não tenha havido cnbpn, a.iiHla. qnc
clellas não venha. a existir nbsoluimneute nncla.
"\rt. 1.121. .. , teJ•Ít tmnbem direito o alieunuto n. todo
o pr~ç;o, ·desde que ele sua parte uiio tiver concorrido culpa,
aintln. que u eni~n venha u existir em Cl1Ulnticlacle inferior á.
usperndn.

•
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.:r.Ias, se a cousa niio vier inteiramente a existir, não havot•ú alíenaçiio e ser{t re;;tituido· o preço recebido.
·
.Art, 1.122. · Se for àleatorio por serem objecto dolle
cousas· existentes sujeitas a algtlm risco, tomando o adquirente a si esse risco,· o alieunutc torá cgualmente <liT•eito a
todo o. pt·e~o ainda que a cousa já tivesse !leixado de ex.•
istir, no todo ou em pat•úe, rio dia do contrato.
. ·
·.
.Art .. 1.123. A alienação aleatoria do . artigo antecedente podel'ÍL ser annullado. como dolosa ·pela par.to prcju •.
dicada, se esta provar que a .outra parte não ignorava u
cessação do risco a que a cousa estava sujeita. .

TITULO

V.

Differentea eapeciea de contrato
CAPITULO I.·
DA COMPRA E VENDA

SECÇ!O I·
DISPOSIQOES GERAES

.Art. 1.121:. Pelo·Mntrato de compra e venda, um dos .
contrahentes obriga-se a transferir a propriédade de Ulilli
. c:ousa, e o outro a pagar-lhe certo preço eni dinheiro. ·
.Art. 1: 125'. A ftxaciio do prego p6de ser deixada a ar·
bitriu de tereeiro ou tereeiros, que· os eontratantes logo designarem ou prometterem designar. Se o terceiro não aeceitar a incumbeneia, ficará · sem effeito o eontl•ato, salvo
quando for ãccordado designar outra pessoa.
· .Art, 1.126. P6de tambem a :fixação do preço ser feita
pelo do mercado ou da bolsa em certo e determjnaao dia e
logar. ·
,; · ··:
Art. 1.127. E' nullo u contrato de comprã o venda,
q11audo a fi.'Cação do preço é deixada ao arbitrin de uma
lias plll'tes sómente.
'.i' "
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.ParagL'II!lho unieo. Mail, se da coisa uuda vlcL' a ol<istir,
alicnucão ni\o havert\, o o utlquirontc rcstituil•tl o preco recebido.
Ar~. 1.122. Se fôt• ulentol•io, por se 1•efel'ir n coisus
-existentes, mus expostas n risco, assumido pelo adquu·entc,
terít egll!tllllente direito o aliennnte 11 todo o preoo, posto
·,llle a coimt jít uiiu ~xi~tio;su, um pa~·te, uLt d.u tudo, no di.a do
coutructo.
Art. 1.123. . .. como dolosa pelo pre,iudi<mdo, se provm· que o o_utro contruheute niío ignomvn a consummuçiio
do risco, u lllle no contrueto ainda se consillel·uvu exposta a

cessação do t•isco a que a coisa estava sujeita.

Das varias

c~pccies

de contractos

.o\J:t. 1.124. Pelo contracto do cOlll!ll'll c vendn 'um dos
contrahoutes
. se .obl':Í"IUL
,, =· tl'u!lllfet·it·
. o 'uomiDio tlo certfl coisue ...
Art. 1.125. . .. salvo quando acco1•durem os contruILentes designar outra pessoa.

Art. 1.126, 'l'an1bem se poderá deixar a fixnção elo prouo á -taxtt elo me1•eado, on da. . • .
:A1ot. 1.127. · ·Nullo é o aontr:toto · de- compra c venda,
qulimlo se cleixa no arbi.trio exclusivo c1c uma dall pat•tes n
taxaçíw do preço.

,
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.

·.;.\rt. l. 128 . A compra c venda, quando pura considc·
rar-sc-ÍL obrigatoria e perfeita, desde que as nn:r:tes accordarem uo objecto e no preço.
A1't. l .129. Até ao momento da. tradição, os riscos da
cousa correm por contn do veucledor, e os do preço por con·
ta do comprador.
§ J. 0 'l'odnvia, os casos J'ortuitoR, os qnaes occorreram

aclo de conl.m·, marctu• ou assignu.J•hu· as cousas, que
ctommunwntc t•ccei.HJJ'ern, contando, pesando. medindo
. C•_JJ _ns:signnlnnclo, c qno .i ti. ~verem sido postas ti dispo. ~.J.çao do com pmdor, Cot'I'Cl'n.o por conta deste.
.
Jtu

§ 2°. Correrão tmn h cm por IJOnta do comp1·ndnr os I.'Ís·
cos das referidas cousas, se estive1• em móJ~a de as receber,
qm1mlu postns á snn. clisposi(liío 110 tempo, loga1· c pelo
modo ajustados.
·. :: .1 ;'i; • ·
· .A.rt. 1..130. Se, por ordem do compra,lor, for expetlida a cousa pttl'tt logat' cliverso, os· riscos correrií.o por sLla
cont!,, umn vez entregue a quem deva transportal·a, salvo
se o \'endeclor se afastar das .instrnc~ões tlo compt·ador.
Art. 1.131. As despezas lln. tradição ficam n cargo tlo
vendedor e as do titlllo a cargo elo comprador, salvo clau-

sula em contrnl'io.
ArL. 1..132; Não sendo a. vencla ·a credito, o ventleclor
uiío ú obrigado a entregar a cousa sem receber o preco.
Art. 1.1:33. Ainda concedido o prazo para pagamento,
.se, antes da tradição, o cómprador se tornar insolvavcl, po·
llerá o vencledor sohrestar na entrega da cousa, até que o
comprador dê caução de pagar no tempo ajustaclo.
Art. 1.134. Os ascendentes não pódem vencler nos seus
clescenclcntes, sem qne os outros descendentes o consintam
expressamente.
·
Art. 1.135. A compra, ainda em hasta publica, é prohibiàa:
·
· ··
·l. Aos tutores, cm•adores, tcstamenteiros c alltninistrailc!·
res, em relac;ão aos hens eonfiados ÍL sua gutu•da 0\1 aüm I·
nistração.
: .::,_
"
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Art. 1.129.
f
.
·ortllltos,
OéCOl'l'IJn1:cs 1111 ado
do coutar, marcnr, c,n assigmtl11r coisas, r·uc commummcutc
§'1°'1'1'
,
Ol !IV li\,

OH CliSOS

se recebem contando ...

.Art. 1.130. Se a cojsa .fôt· expedida para Jogar divet·so

por ordem elo comprador, por sua conta correrão os riscos,
umn vez entregue a quem haja de transportal.a, salvo se elas
instrucções clcllc se afastur o vendedor.
Art. 1:131. s;!lvo chtusula em contrario, ficarão as·.
tlespezas da escriptum 11 cargo do comprador, e 11 cnrgo do
\'endeclor as da tracli~iio.
Art. 1.132. . .. n cntreg;u· a ~oisa, antes de receber o
pre~o.

Art. 1.133.- Nilo óbstm1tc o prazo ajustado para o pagamento, se antes ela tradição o comprador cair em insolvcncia, poderá õ vendedor sobrcestar na ·entrega da coisa,
até que o co~n~prndor lhe clê caução de pag~~;r no tempo ajustado.
A1•t. 1.134. Os ascencleJJtes niío podem vender a descendentes, sem que os outros rlescendentes expressamente
consintam.
Art. 1.135. Nilo podem se1· r:omprados, ninda em hasta.
publica:
I: Pelos tutores, cm·atlores, testamenteit·os e administrnclores os bens confiados .. ,
Vol, V
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. .H. A:;s mancl.atari~s, em ~·elngiio nos bens ele cuja uc1-

uunJstl'a0aO ou ahmm~tw esteJam eJJcnrregaclos,

· ·ui.

Aos empregados publicas, em relaeií.o aos bens ctn
União, dos Estados, elos liiunicipios ou estabelecimentos
de cuja administraçiio estejam cncarregaclos. A. mesnu\
disposição applica-se aos juizes, arbitradores, ou peritos
que, d~ qualquer modo, possam influir no acto ou no pt•cr.o
da venda.
•
IY. Aos juizes, empregnclos ele Fazenda, sec1·etar.ios ele
trihunaes, escrivães e outros officiaes ele justign, em reln~iio aos bens ou direitos. que estiverem em litigio perante
tribunal, juizo, o'n conselho, no Jogar onde ex~.t·eem suas
Ílll\CÇÕCS,

Art. 1.136. Esta prohibiç;ão eomprehemle n venda oll
cessão (le crecli to, salvo eutre co-herdeiros ·ou em pagamen ..
to de divida ou para garatitin ele bens 'já possuiclos pelas
pessoas mencionadas no n. IV elo artigo antecedente.
Art'. 1.137, Se a venda se realizar á vista ele amostras,
entender-so-á que o vendedor. garante existirem na cousa
vendida as m.esilias qunlidncles das amostras; . . . . . .
.Art. 1.138, Se na vcncla ele um immovel se cletcrmi·
lial' a respectiva área, c esta não cot'responcler íts cli~uen
sões dadas, terá applieu.çüo o clisposto.no cnp. V elo .t1tnln
anterior, excepto. se for vendido como cousa certa e a extensão apenas enunciativa.
·
·

.Art. 1.139. Nas cousas vendidas con,itinctnmente, o
tl~f.eito occulto ele uma, não autoriza a rejeição ele todas.

Ar\. LHO. Não podem os condominos vender a estranhos suu respectiva parte, se o consorte a quizor tauto
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II. Pelos mandtLtados os bens, ile !JUjJL ndm ini.~tm~iio
ou •. '
· Ao art. 11:35, n. lU - l~edijn-se ll8siut :
.nr. Aus Clllpl'Cg'lldos puhlicos, Clll t•cla~üo 110~ i.Jens
qnc csti\'el'em sob sua nclministra~üo, directa ou iuclire~Jta,
da União, dos Bstndos e dos l\Iuuicipios.
l\Iautêm-se a segunda parte do P•ll'ioclo.

IV. Pelos juizes, einJH'egndos de fnzeu.da, secretarias
tlc tt·ibnnnes, esCJ·iYiies c outi·os ·o.mcines ile ;justi~tl., os bens,
ou 1lireitos, sobre que se litigar em tribunal, juizo, ou con·
selho, no ·Jogar onde esses funceionarios ser\'Í!'CIII, ou a •Jue
se estender a sua nutoriclaile.
Art. 1.136. . .. credito. excepto se fôr ou entre coher·
cleiros, ou cm .rmganiento de divida, ou para garantia ele
bens .iá pe1·tencentes a pessous designndns no urtigo ante·
l'ÍOI' u. IV.
.
.
Art. 1;137. . .. que 6 vendedor nssegurn ter a coi~a
\'uudidn as qnnlicladés por ellas apresentadas .
.Ao nrt. 1138 ·- Redijn-se assim:
.Art. 1.1:38 - Se na venda de um ÍllllllliVe! sé estipnlar
o ]it·e~o por medida df: extensão ou se determinar a t·espeétiva tÍI·eii, e esta não corresponder em qualquer dos casos ás dimensõr~ dnclas, o comprador terá o dil·eito ele
exigir o complemcuto dn. ÍLt·en, e não sendo isso possível,
o ele reclnmar 11 rr.sfJisiio do cont.rato ou o abatimento pro-.
poreionnl· do pt·eço. Não lhe· cabe, porém, esse direito, se
o immovel foi vendido como coustt certa e discriminada,
tendo sido apeuns enuuciativn n referencia ás suas c1imensões.
.
.
Par•ugJ•upho unico - Pr•e8umo-se quo n ruJ'w•t!nciu tis dimensões J'oi simplomenlo onuncialivu, quando n differencu
nJwonl.t•ncln nüo cxoeder ele Jl.:?O lin exlensüo lolnl emmo incln.

;\t•l.. 1. HO. Nüo póde um condomino em cúiS<t iú·
vimdot• a sua ptll'te a et!kanhos, se outro coo·

llivi~iwJ

5t o
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por tunto. O condomino u quem niio se der conhecimento

ela vcnd,a, p\l.1~>rú, elepositando o. preço, haver para si a par;'
te vendtda, con.tauto que reque1ra no prazo de seis mezes,
'Po.ragrupho unico. Sendo muitos os 'condomínios, preferirá
o quo tiver bcml'ciLorius de muoit· valor c, nu falta de llemr.,iLorius, u lk quiullüo maior. Se as pni'Lee forem eguac.s, hnvcrliO a parLe vendida os que a quizcrcm, feito o doposilo ·
lll'•!vio.
.SECÇÃO II

Clausulas especiaes da compra e venda
ruJ~'P.OVENDA

Art. 1.141. O vendedor póde resalvar o direito ele resgatar o immovel vendido, dentro de certo prazo, mediante
rr.smuição elo preço e mais clespezas feitas pelo comprador.
Além clestas clcspezas, seriio tambem atteudielas as que fôrel'll feitas com melhoramentos do immovel, comtanto que
não excedam o accrescimo do valor delles resultante.

'·

Art. 1.142. O prazo do resgate não 'PÔde ir além de
tr.es a,nnos, .soü pena •i e reputar-se não escripto. As partes
pollem fíxal-o mais curto, e, .quando nãü o 1herem, prcsumc.sc concedido o mnximo.
.
.
Puragrapho unico. O pt·aw de resgale, seja' esLipu!'ado oxP\'eõsamonLtJ, seja presumido, Jll'evalcce contra qualque1· pessoa
. ninda que incapaz. O vencimento elo prazo. importa .por si
seí a extincção elo direito e torna a venda irrevogavel.
.
· Art. 1.143 . Na rotrovenda o vendeelor conserva sua
acr.iío contra terceiros ndquirentes, ainda. que não tivessem
UDI~llecimento da clausula.
·
Art. 1.144. Se differentes .pessoas tiverem direito de
rr.sgatar a mesma cousa e s6mente uma o exerc,ér, poderá
o éomprador fazer intimar as ontt·as para acc~ti:lal'eJU no

. rcs ~"O.te .

' ~$'ir
,

.·.

._.
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sorte a quizer Lauto por Lunlo. O condomino ... haver
n pu.rle vendicl!l u. es!r·nnho, se o requeret• no pru.zo
ele sets mezes.
jltll'tl ~i

Paragrupho unko .... , o d~ CJÜinhão maior. Se os quinhões forem eguaes, haverão a parte vet1dida os compropt•ielat•íos qun a quíwrr.m, depositando JH'éYíamcnte o prec;o.

DÀS CLAUSULAS ESPEOIAES A' COMPRA JC VENDA

Da retrov•eonda

Art. 1.141. O vendedor pôde reservar-se o direito de
recobrar, em certo prazo, o i=ovel, que vendeu, restituiudo o prego, mais. as despezas feitas pelo comprador. . ·
. Paragrupho uni•co. Além destas, reembolsartí lambem, nesse
ICaso, o vendedor ao comprador as empregadas .em melhoramentos, do. immovel, até o valor por esses melhoramentos .
accrescentado á propriedade.
·.Art. 1.142. O prazo para o resgate, ou· retracto, não
passará ele tres annos, sob penn. de se reputar niío escripto;
presuminc1o-se estipulaclo o mnxi:mo ·do tempo, quando 1\S
pRrtes o nií.o <1 eterminarem. •
Paragrnpho unico. O prazo de retr!licto, expt•esso, ou presumido, prevalece ainda contra o ·incapaz. Vencido o i!ruzo, extinguiu-se o direito ao retracto, c tornou-se irretractnvel a
venda.
Art. 1.143. Na rctrovenda o vencleclc'r conserva a sua
ncçiio contra terceiros nclqnirentes ela coisa retrovendicln,
aincla que elles niío conhecessem a clntmlln elo retrncto.
Art. 1,144. Se vnt·ins pessons tiverem clireito ao rctrn·
cto sobre n mesma. eoisn, o só .ttmn o exercer, poclertl o com·
J11'aclor· fnzcr intimn1.· n~ ·on1:rnR, pm·n nellQ neerit·clnt•cm .
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§ P. Niío havendo nccorclo entre os interessados on

niío querendo um t1elles entrar com a importnncia integral
resgate,
caducará
o direito ele todos.
' ..
..... ,.'
.
§ 2°. Se os clifferentes condominos elo pl'Cclio alienado
não o tiverem vendido <lonjunctmnente c no mesmo acto,
pode•rít cada um ele per si exercer o seu direito ele resgate
srJbre ·a i·espectiva parte, sem que o comprnc1or possa ohri~
g11r .os clémnis n resgatai-o integralmente. ·
·

tl!l

'

Vcm1a a contento

· Art. 1.145. A venda n contento reputar-se-ít feita sob
conclisão suspensiva, se no contrato 11ÍÍ0 se llte tivet· dado
el:pt•essamente o caracter ele concli~íío resolutiva. Nessa espccie de Venda entra a ele JiQnidos C gcnel'OS qne Ó J10HsÍ\•e)
provar;
Art. 1.146. As obrigações elo eomprndor que recebe n
cousa sob condi~iío suspensiva Hão, nté l]liC mani1'cs1:e a acceita!)ão, as elo commodatat•io.
Art. 1.147. Se dentro elo prazo,· o comprador não nzet·
declam~iío a.Iguma, repnt.ar-se-ÍL perfeita a venda, quet• a
Mrtdir;iío seja suspensiva, quer seja resolutiva, valendo
como cieelnraciío ele que lhe agradou a cousa, o pagamento
dll ·pro~o,' qmÍnclo a clausula tiver caracter suspensivo.
At•t. 1 .148. Não havendo prazo estipulado para a cleelaragiio do comprador terít o vendedor t1ireito de intimai-o
judicialmente para que o fa~a em prazo improrogavel, sob
p~ua d& üünsiclerar-se perfeita a venda.
Art. 1.149. O direito rP-sultantr. dn YP-ncln a contento
. é simplesmente pessoal.
·
PreemJÍÇiio ou preferencia

Art. 1.150. A preempção ou preferencia impõe ao
a obt·igaçiio ele offerecer ao veucleclot• 11 cousa
qno aqnelle vae veuder ou dar em paga.mento, para que este
use ele seu direito ele prelaçiio na compt·a, ta11t.o _por tanto.
. Art. 1.151. A Uuiiio, o Estado ou o IYiuriÍéÍpio tem o
dr.ver de ófferéeer ao proprietario o immovel desapropria~omprndor

~ .

.
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todos.
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§ 2. 0 Se os differ0ntes eondominos do preclio nlhenrlo
~ niio l'etrll\'endermn eon,iuntamente e nn mesmo nr:tn, poderú caclu qual ele per si exercitar sobre o respectivo quinhiio o seu rlir·oilo de r·fJtraclo, ~em que o comprador· po~sa
~onstrang-cr os ilemnis a resga.tal-o por iDteiro.
DA VEl:-IDA A CONTENTO

Art. 1.145.
.Par·ag-rupho unico. Nesta esp~citl de venda se classifica n
doo generos, que se costumam pr·ovar, medir·, pesar, ou experimentar·, anl.es dr acceitos.
Art. l.lJG. As obrig-a~ües do comprador, que recebeu
sob concli~iio suspensiva a. coisa compradrt, süo as de mero
cnmmodat.ario,
emqmtnto JJÚO manifeste ucceitnl-u.
.
. .
Art. 1.1±7. Se o comprador niio· fizer, declara~iío n.lguma dentro uo prazo, reputar-se-ít perfeita a vencln., quer sej11
~uspensiYa a· coudir•iw, quer r'esolutivu ; havendo-se, no pri·meiró
o pagf;inento do preço como CXjll'CSSÜO ele qne
a.~ceita a coisa vendida.
Art. 1.148. Niio havenúo prazo estipulado. para a clcr:laraçiio elo comprador, o vendedor. terít direito 11 intimai-o
jnclir:inlmrut:e, para qnc o J:nga •..
'

'

'

caso,

DA PREElMPOXO OU PREIFEREN·C!A.

.h·t. 1.151. A União, o Estado; ou o l\Imticipio offero.
ee1•ii ao ·ex-:pl'oprietnrio o immovel rlcsaproprinclo, pelo Jll'C·
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do, pelo valor da desapropriação, no caso de se não verifi·
car o :fim para que foi desapropriado.
Art. 1.152. O vendedor pó de tambem exercer o seu
direito de prelação, intimando-o no comprador quando lhe
constar que a cousa vae ser vendida.
Art. 1.153. O direito de preempção não se refere a
outras formas de alienação, que não sejam as cleclaradas
no art. 1.150 nem a outro direito real além do domínio,
Art. 1.154. Se a cousa for movel, o direito de pre-·
emp~ão deve ser exercido dentro dos tres dias que se segui·
rem ac. em que o comprador tiver affrontado; sob pena de
caducar; se, porém, fôr immovel, dentro de trinta dias, con·
tados da mesma fórma e sob a mesma pena.
. . .A.rt. 1, 155. Quando o direito de preempção for esti·
pulado a· favor de diversos indivíduos em commum,
só pod,rá ser exercido pela totalidade da cousa. Se ·algum
dos indivíduos perder ou deixar de exercer o seu clireito,
poderão os demais. exercel-o na fórma. sobredita.
Art. 1.156. Aquelle que exerce o direito de preferencia, ·
obriga-se a 'Pagar, em igualdade 'de condições, o preço acha·
do ou o que fôr ajustado, sob pena de perder a preferencia.
Art.1.157. Se o comprador não fizer saber ao vendedor
o preço e as vantagens .que lhe offereeem. pela cousa, res.
pouderá por· perdas e damnos, ·
Art. U58. O direito de preferencia não póde ser cedido,
11em passa aos herdeiros.
Pacto de m611tm• Comprador

Art. 1.159. O contracto de compra e venda pócie ser feito
com a clausula de se desfazer, se, dentro de cert2 prazo, appnrecer quem offereça maior vantagem. Este prazo não po·
derá exceder ele um anno e em caso algttm ncftiiilla clausula
passará das pessoas dos contractantes. ·
·
Art. 1.160. O pacto de melhor comprador vale po1• con·
cliqüo ·resolutivn, snlvo convençiio em con1:rm•io .
.
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ço por que o foi, caso niio tenha o destino, para que se elesapropriou.
Art. 1.152. . .. , qnando lhe constar que este vac vendes a coisa.
J\rt. 1.153. O. direito de preempção niio se estende sonií:o Íls situações inclicaclas nos nrts. lJ50 c 1.151. nem n outro clircito real Cjlle ni1o n propl·ieclacle.
Art. 1.154. O clircito ele preempção caducará, se n coisn fôr movel, não se exercendo nos tres clias, c, se fôr ilnmovcl, não se exercendo nos trinta subsequentes Ílquclle, em
que o comprnclor tiver affrontaclo o vendedor.

em

COJU·
Art. 1.155. . . . a favor ele varias Jnawicluos
nnun, só poderÍI ser exercido em relação á coisa no seu toclo.
Se nlguma elas pessoas, a. quem elle toque, perder ou niío
· exercer o seu direito, poderão as demais utilizai-o na fórma
sobreclita.
Art. 1.156.. Aquelle que exerce a preferencia, está, sob
pena elo a percler, obrigado a pagar, em conclições eguaes, o
preço encontrado, ou o 11justncln,

Art. 1.157. Responclerí1 por perdas e clamnos o comprador, se ao vendedor não der sciencia elo preço e clns vantagens, que lhe offcrecem pela coisn .
•1\.rt. 1.158. O direito ele. prcferencia niío se pó de ceder,
nelll passa aos hcrcleiros.
DO PACTO DE MELHOR COMPRADOR

.. .

Art. 1.159.
Paragrapho unico. Niio eJ~;cedert\ de um anno esse prazo,
nom essa clausula vigorará senão entre os contractantes.

,.

r. oo
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- Art. um. Esse pn:to niío púcle existir nns venrlns tlil
1110\'eis.
Art. 1.162. O cqmprnrlor prefere n quem ,yff.CI'eeer iguae~
Yn ntagens.
·
• Art. l .16:3. Se, dentro do prazo fixado, o vendedor niíc·
rrceeitnr proposta ele mnior vantagem, a venda se repntnrít
a~nllitiva.

Pao'to oommTBB'Jrlo

. o~h:t. l.J-p4. Ajustado que. fique desfeita a venda, se nií'
fôr r~ago o preço ·até ce1:to dia, poderít o véudedor, niío pago_
desfazer o eontraéto !lll pedir o preço.
Paragrapho Ünico. SÓ o vendedor não pedir o preco dentro
de dez dias,: a datar do ·vencimento do prazo, n vendn ficnrtl
desfeita de pleno direito.
CAPITULO II
DA TllOCA

Art. 1.165, Applicam·se Átroca as disposições referente~
ir eonipra e \;êncla, co'in IÍs seguintes
modificações:
· ·
., ' '
.
.
I. Sillvo disposiçiío em contrario, cacln um elos contra
t~11tes p~garít f>Ol' m~t!fde as despes~s com o instrumento df..
troca.
· ·
·
·
.
·' · TI. Siin nnllas as trocas desiguaes entre nsceudentes t
deRCendentes sem consentimento expresso' do~ OÚtroi;' dÍJS
c.eridontes.
'

CAPITUW III
DA DOA(li\0

SECÇÃO I
DISPQSI(:O]llS QftlRAlllS
• '

I •

I

•'

1

•

.Al't. l.l66. Considera-se cloagiío o contracto em que nms·
pessoa, por liheraliclndCJ, transfere do seu patrimonio bem.
ou vantngens para o ele outra, que ncceita a trnnsf:erenciu
v

.'
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DO P ACl'O COlt.:IUSSORIO

Art. ] .16:1-. Ajustado que se desfaça n venda, niío se
pagando o pre~o até certo dia ...
Pai·agrapho unico. Se em dez dias de vencido . o prllZo
o vendedor, em tal caso, não reclamar o preco, ficará de pleno
dir:eito desfeita a venda.
•

I,

'

,'

, I

I •,

A1·t . J.lfitl,

I

'•'

l<··l

... pnrn n tln onh•n, rpw os nüer.it.t\,
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Art. 1.167. O cloaclor pócle fixar prazo para que o clonatario eleelare se aeeeita ou não a doação. Se o clonatario,
seiente elo prazo, cleixal-o passar sem fazer declaração, entender-so-á que nceeitou, se a doação não fôr sujeita a encargo;
Art. 1.168. A doação feita em contemplação elo merito
.elo donatario não perde o caracter . ele liberalidade, nem
tambcm o perde na parte excedente ao valor dos serviços
remuneraelos ou do encargo, quando remuneratoria daquelles ou gravada deste.
Art. 1.169. A doação deve ser feita por instrumento publico ou particular, conforme for.em moveis ou ele raiz os
bens· doados.
·
Paragrapho unico; A doacão verbàJ ·será valida, se, ver,;
sando sobre bens moveis e de pequeno valor, fOr immediatamento seguida de tradição.

·.

Art. 1.170. A doação feita ao nascituro depende, para
sua validaele, ela acceitação elos paes.
Art. 1.171. A 's pessoas que não puderem contractar é
facultado, não obstante, acceitar doações. puras.
Art. 1.172. A doação elos pa~s aos filhos importa adeantamento ele legitima.
·· .. Art.1.173. A doação sob a fôrma de subvenção por
prestações periodieas, extingue-se por mort()·do dóadór," sal- .
vo determinação eXJpressa deste.
Art. 1.174. A doação feita, em contemplação de casa·
l!lento futuro com certa c determinada pessoa, quer pelos
nubentes entre si, quer por terceiro a um delles ou a ambos ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não
p6de ser impugnada por falta de acceitaçãq, e s6 ficarÍl sem
effeito se o crtsamento não se realizar.
Art. 1.175. O doador pócle estipular que os. bens cloaelos
:voltem ao seu plitrimonio, se o donatario morrer àntes delle.
Art. 1.176. E' nulla a doação de todos os bens, sem reserYa de umn parte on de umn. rendti snj~fieiente pnrn u
~ubsistencia do doador,
:

..·,. ..

_,

.. ,. ' ..
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Al't. 1.167. O doat1or púde fixar prazo uo elonatnrio,
pnra declurar se acceita, ou. não, a liberalielacle. Desde que
o donatario, sciente elo pmzo, niio façn dentro nelle a declarnçiio ...
Art. 1.168. A cloa~iio feita em coutemplaçiio do merecimento elo elonatario niió perde o caracter ele liberaliclacle,
como o niio percle a doação remuneratoria, ou a gravada, no
excedente ao valor elos serviços remunerados, ou ao encat;go
imposto.
Art. 1.169. A doação far-se-á por instrumento publico,
se forem ele raiz, e particular, se forem moveis, os bens doados.
·Paragrapho unico. , , ·, e de pequeno valor, se lhe segui~
in-continenti a tradicão.
Art. 1.170. A eloauão feita ao nitscituro valerá, 8Cndo
acceita pelos .paes.

Ai·t. 1.173. .\ doação em fôrma de subvenção perioclica
ao boneficiaelo extingue-se, morrendo o doador, salvo se este
rmtra coisa dispuzer~ .

Art. 1.175. O doador pócle estipular que os bens doados voltem no seu •patrimonio, se sobreviver f\0 clonatnrio.
Art. 1.176. . . . sem reserva ele parte ou renda. suffi.
ciente.. .
· ·
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Art. i.177. E' tnmbcm milln. n. elonçiío na pnrte cm que
exceder n pot;ção ele que o doador poderia clispôr por testa·
mento, 110 momento da doação.
At•t. 1.178. A doação elo conjuge adultero n.o seu cumplice pôde ser nnnulJacla .p'élo outro COÍijuge OU p01~ seus
herdeiros necessat·ios até dons annos depois ele cl 'ssolviclo
o matrimonio.
Art. 1.179. A doação feita conjunctamente a diversas
pessoas, considera-se, salvo declaração em contrario, feita
por partes igúaés a cada tinia.
'
l)aragrapho uniCO'. Se os donata.l"ios ~orem mari~ e
:nulher, a doaciio subsistirá em sua totalidade para o conjuge
s'ollreviveilio.
At;t. 1.180. O doador niio é obrigado 1t pagar juros moratorios, nem é sujeito ÍL evicção, salvo a disposição elo artigo 292.
.Art. 1.181. O clonatario 6 obrigado a cumprir ós encargos da doação, se forem em beneficio elo doador, ele terceiro
ou ele interesse geral.
Se o encargo fôr desta ultima especie, o ilíinisterio Publico poclerú. exigir s.ua exccuçiío, depois ela morte elo doa·
~

dor, se este não o tiver feito em vidn.
o

•

SECÇ.'\.0 II
REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO

Art. 1.182. A doação é revogavel, além dos casos em que
o é qualquer contracto, por ingratidão do clonatario.
.

.

Pnrngrnphó unico. 1Ai iloaciio oúeradá com encwl'go .poderá
Ror 1•evogndn po1; inoxecucfio delln, desde que · o dónatnrio
ost.ivor em móra.
Art. 1.18::1. O direito de revogar us iloa~ücs por ingi·uti·
dão não p6de ser· de antemão renunciado.

·.·.'..
..

\'

~

'

'

......

I.;. •.•.'

'

til~~ti.ÍU

g.u J:J IJI~ SWI'I~.\lJliiO llll JUJ~

61(

Emend:IS oÜerecidas peÍa Commissão espei:i~i

do Setiadii .

Art. 1.)77. Nulla é tnmbem a doação quanto Íl párte,
que exceder a de que u doador, no momento da libernlidu.
de, poderia dispôr cm testamento.
Art. 1.178. . .. depois de dissolvida a sociedade Ct>n·
jugul. 1\rts. 182, § 7°, 11. VJ, e 255, n. IV).
(
>

M

.. I
•

>

··'

1\rt. 1.179. Salvo declaração em contrario, a donoiin
cm co1mmun a varias pessoas entende·se distribuida entre
ellas po'l' igual.
Paragrapho uuico. Se os donatat·ios, cm tal. caso, forem
marido e mulhol', subsistirá na totalidade a doacüo paPa ·o
conjugo sobrevivo.
·
Art. 1.180. . .. nem sujeito ÍL evieçiio, excepto no caso
do art. 292.

Art. 1.181. ... da cloaeiio, caso forem a beneficio do
doador,. fle terceiro, ou do i~teressc geral.
Paragrapho uni,co. !Sendo em beneficio. do interesse- giJt:àl,
o 1\Íinisterio Publico poderá cxígir-IIié a execução, mórto o
doado1•,' se este a não realizou, (Art. L 172.) .

DA REVOGAQ,\0 DA DO.AQÃO

Art. 1.182. Além dos casos eonnnuns a todos os cou·

!t·nctos, tt' doaçiio lambem s.:t·evogu por ing·t•utldiio do donatario.
Pamgmpho uuico. A doacão . onerosn poder-se-ú revogar
po1' íncxecucão do encrurgo, desde quo o donata1·ío inoorrct•
cm mót•a.
Art. 1.18:3. Não se pôde renuncial'·nntcuipuLlnmeutn 11
ilÍl'tlitu ele l'CVOg"!ll' por Íllg'l'lltidiío llo (]QIJilt<H'iO IL JibcruJi.

dacle.
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Art. 1.184. A revogação por iugraÚdito só tem cabi·
meato:
· I. Se o douatario atteutou contra a vida do doador.
II. Se commetteu contra elle offensa physiea.
III. Se o injuriou gravemente ou o calumniou.
IV. Se lhe negou alimento, estando necessitado e poden·
do dar-lh 'o o donatario.
Arl:, 1.185, A revogaçiío por ingratidiío deve ser deman·
dada dentro de um anno, a contar do momento em que o
doador tiver conhecimento do facto que a pôde autorizar.
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Art. 1.186. O dil·eito de. que trata o artigo precedente
não se transmitte aos herdeiros do doador, nem prejudica
· os elo donatario, mas aquelles podem proseguir na acção ini·
cinda rpelo doador, continuando-a contra os herdeiros do elo·
oatal'lio, s& este fallecer depois de contestada a lide.
·
Art. 1.187. A revogação por ingratidão não prejudica os
direitos adquiridos por terceiro, nem importa obrigação de
restituir os fructos percebidos antes da contestnç!í:o cln lide,
mas sujeita o donatario a pagar os fructos posteriores e o
valor médio elas cousas que niio puder restituir ·em especie.
. Art. 1.188. Não estão sujeitas· á revogação por ingrati·
dão:
I. As doa~ões puramente remuneratorias.
II. As oneradas com encargo.·
III. As que se fizerem em cumprimento de obrigação
natural.
IV. As feitas parn determinado casamento.

CAPITULO IV
DA LOCAÇÃQ

SECÇÃO I
Locação de cottsas
DISPOSICOES .GEnAES

. Art .. 1.1S9: Na locação de cousas,· uma d~s pat•tes se
ob11iga a cecler á outra, por tempo determinado ou niío, o
uso e goso de cousa niio fungível, mediante certa retribui·
ção.
·
· ·
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"\.rt 1.18±. Sú se podem rcvogn1' por ingratidão ns
doa~ücs:

IV. Se, podendo llliuistrar-lb'os, recusou nu tloaLlor os
alimentos, de qnc este rwcessitava.
Art. 1.185. A revoga!)ÚO por qualquer desses llloti vos
pleitear-se-ÍI dentro de um anuo, a contar de quando· c1:::gur.
ao conhecimento elo doador o facto, que a autorizar. (1\rt.
182, § 6. 0 , n. I),
Art. 1.186. . .. nem prejudic;L os do itonutario, Ma
aquelles podem prosegnir ...

Art. 1.187. · ... adquiridos por terceiro, nem obriga o
clonatario a restituir .os fructos, que percebeu antes ele contestada a lida; mas sujeita-o a pag;ar os posteriores, tJ,

quando não possa r·estituir em es pecic us coisas doadas,
u indemnizal-as por mdo ü,rmo do seu valor.
Art. 1.188. Niio se revogam por ingrnticlíio:

DA T.OCAQÃO DAI!! COUSAS

.\i·t. 1.189. · .. : . a outra, medinnte certa compensação;
pol' tempo determinado, ou indeterminndo, o uso e goRn rle
coisa JJÜo f~Ú1givel.
Vol, I'
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Art. i.190. Olocador é obrigado:
t A entregar ao locatario a cousa alugada, com suas
pertenças, em estado de servir ao uso a que é' destir:.nda, e
a mantel-a nesse estado durante o tempo da locação, salvo
clausula expressa em contrario. . .. , . . , ,, . , ,
II .. A garantir-lhe, clurantc o tempo do contracto, o uso
pacifico da cousa.
• .Art. i.19i. se; aurànte. o têuípo dà locação'; .a iio'iislt se
deteriorar sem culpá do locntaril'>, poderít esta oti pedi:i';i:êduc~ão l)roporcional do preço, ou . rescindir. o con.ti-aêto,
càso não shva a cousa pára ri fim ii qric era déi\tiniidã: ·
Árt. 1.192. O locadot· é obi:igacÍo' a gâfaritir à· Íocittafió
contra os embaraços ou turbações de tet·cciiros, fundados cm
. direito. que tenham sobre a cousa, c responde pelos clcfcitos
ou vícios dclla anteriores á locação.
Art. 1.193. O locatario é obrigàdo:
.
I.. A servir,se ao: ~ôusa al~gàd~ p~rá eis usos. côtiv.ell'
clonàdos oli presiimiclcis; conforme ii.liatl'i'réz~ ,clà::~·oii~~ c'. as
ci rcumstaricias, e à emiirc'gar nella o cüídâiiô qÜc têHii cbfu
cousa sua. .
.

11. A pagat• pontualmente o aluguel nos prazos ajus- .

tados, c na falta de ajuste, segundo o costume do logar.
lli. A levar no conhecimento do locú.dor as turbações de
t~1·ceiros, fundadas em direito.
.
IV. A. restituir_a cousa, finda a locação, no estado em
que a recebeu, salvas deterioraçÕes pruVIliJillUtêS do USO l'C·
guiar. ,
Art. 1.194. Se o locatario empregar a cousa cm uso di\'Cl'so do convencionado, ou. daqtielle . a que é destinada, poderá o locador rescindir o éontrileio e exigir perdns e danmos. O mesmo direito lhe caberít se, por abuso do locatario.
n. cousa alugada fôr damnificada.
Paragrapho unico. Havendo estipulação ,de prazo para
a duracão. do contracto, não é licito, ao loeadot', .antes do
veliõiiiicnto; 1\aver a cousa ahigada, . nem. ao iôcàta:rio' lh'll
restituir, salvo Jlagtirído o aluguel pelo tériiiío 'iiiie re~tli:r;': e;
se fOr o locado!', as perda• e tlamnos .dGcóri·c~teii de~tll. lu~
fr~~ão. ·
.-"f·.'·"o:
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· .A:rt. 1:190 :

J. •.. ad i:ís'b a qiÍ~ se destiun, c a IÍHlutd·a Jiesse estudo,
pelo tempo elo contracto, salvo ...

. Ad. 1.191. .Se durante alocação, se deteriomr a wisa
alugada, .SC!ll culpa do Jocatario; a este caberá pedir redu:
cção.. proporeionn.l elo nlugítel, on rescindir o contracto, caso
já não si.rva a coisa para o fim a que se destlnava; ·
Art. 1.192. Ci locador resguardará o'locata~lo elos éffi;
!!lil'aços. e.turbaçõcs ele terceiros, que tenham, ou pretcr;,J;;m
ter direitos sobre a. coisa aluga:dn., e responderá pelos seus
l'icios ou defeitos, ;mteriores' Íl. locnoíio.
•~rt: 1.193.
í: ... co'D'i&\iiY6· 1i iúlt.ü~c·z~~ deúiL é -1\i; iiir'cülüsiàild~s,
be111 como a tralal-n cont êi m'os't'n'ó óúi'diic!'o éô'it'tó' sé' sÚt(
fosse.

II.

e, em falta de a,juste; ...

Iii. ... iist~r!Í~~õe~

(!c ,t~rceit·os, que se vreteuchliu
.
.
.
... s;ih'ils ns defei·iót;àções nàttii:aes ao úso rcgu-

J'iinclii\tlis eiii clii:r:±o.' (Ârt. 1.192).
IV~

. lar. ·

Art. :l 194. Se o Jocalm·io empregnr a coisa em us'1
rli1•cr·so do it,iustadri; ou do n: que se de&tinn, ôli se ellu s~
ditmnificar por abuso do Jocatario, uodertí o· !ocn.d01·,
além de roscindh• o contracto, exigir j)(•rdas o damnos.
· Pa;ngi·~pho: u~ic·o. liavéut.Ío prazo estipulàdo á duráoão
do coritl•ãcto,.antes do vericirrii.mto não podet•il: olocador rehaver
a coisa' alugada, senão i•esarcírido rio lcicàtarío às perdás . e
dumuos •resultantes, uom o locatario dévolvel-a ao lócàdoi>,
~~n-lo lliikitn® o á'luli'JC~. p·eJo: terriJiô' riu e· t~ar.
"

ütu
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Art.. l.JO;i, A loea~iío por tempo determinado 'cessa' de
plcJJo direito J~indo o prnzo estipulado c independente de
not.iJ:icaçiio ou aviso .
.Art. J..l!)(i, Se, .l'i ndo o prazo, o lo catar io continuar na
posse dn cousa. alugu.du, sem oppos:içiio do locador, prcsumir-sé-ú N'orogncla a locaçiw pelo mesmo aluguel, mu.s sem
·prazo dctcrminn.clo,
·
,\rt. U.97. Se, uol;il'icll.do, o wcaturio dcixur de fazeL' a
restituiçiio dtL cousa, pagu.rÍI, emqunnto a tiver em seu pocler, o nlngncl que o locador arbitrar c rcspondcríL ' pelo
damno que a couso. venha a soffrcr, emboriL proveniente de
caso fortuito.
Art. l .198, Se durante a locução fôr aliennda a cousa,

nüo ficm·á o adquirente obrig·ado a respeitar o contracto,
8C u. isto nii.o se compromelleu.

Pnragrapho unico, Nas locacões, porém, de immoveis,
o novo adquirente não póde despedir o locatario sem observar
os prazos prcsoriptos no ar L. L 210,
Art. 1.199. A locação por tempo determinado niio se extingue por morte do locndor nem elo loeatario, passando a
· ob~ign<,)ão aos herdeiros de um e de outro.
AL·t. 1.200. Não é licito ao locatario reter a cousa alugada, excepto no caso de bemfeitorias neccssnrias, ou de
bemfeitorins uteis, se cstns uluimns tiverem sido feitas com
consentimento expresso ào locador; .
Locação ele JH'Cdtos

Art. 1.201. Alocnçüo de preclios póde ser estipulada por
qualquer tempo,
Art. 1.202, Niio ha-i•endo disposição expressa. cm contrario, o locata.ri.o de um pre?io por prnzo fixo, póde sublocal-o 110 todo· ou em parte, antes 'ou depois de 'tel'o recebido, ou emprestai-o; continuando· respousavel para com o'
loaador pela co,o.erYa0iiO do predio e ·pelo pagamento do
aluguel.
·
Paragrapbo unico., Pó de· ta!llbem cede.!' a locação, consentindo o locador.

"'
-

.

,,.
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Art. 1.W5. . .. findo o prazo estipulado, indepeuden.
temente ile notificnção, 011 nvi~o.

Art. ].197. Se, notificnclo o locntnrio, uiio restitnit• 11
coisa .. , e responderá pelo cln.mno, qne c!ln venha n. sol'fl'N',
embora ...
Substitua-se o nrt. 1198:- Se durante n loenciío fôt•
nlicnncln n consn, 11ilo J'icn.rá o adquirente obrigacio 11 re-

speitar o contrncto,sc n,~Jle nii.o J'ôr consignn.do. a clo.usuln.
do. sno. vigencia no caso de nliennçã.o, consln:ndo o. dita
nlm1sula do registro ,publico.
·
·
Parngrnpho unico. Nas Jocncões, ipcirém, de immoveis
niio poderá despedir o locatario, senão observados os prazos
do art. 1. 210.
~\rt. 1.1!!9. )\'[arrendo o locnclor, ou o locatnrio, trans·
fcre-Rc nos seus hei-cleiros n locn0iio por tempo determinndo.
Art. 1.200. · ... excepto no caso de bemfeitorins neccssarias, ou no de bemfcitorins uteis, se estas houverem sido
feitas com expresso consentimento do locnclor,
DA LOCA()il.O Dlil PP•lilDIOS

Art. l .201.

. .... por

fJllnlcpleJ~

prnzo.

Art. 1.202. · Não havendo estipulação expressa em con·
trnrio, o locatnrio, nns locações a prazo fixo, poderít sublocm· o preclio, no todo, ou cm parte, antes ott depois de ltnvel-o recebido, hem nssim emprestai-o, continuando responsnvel no locnclor pAln. eonservnr:iío rln immoveJ.,J srilnçiio ilo
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.Art. .1.2Q3. O sublocatario responde, subsidiariamente,
no senho1•io. pela importancia que dever' ·ao súblocador,
rtuanclo este fôr demandado, e ainda. pelos alugueis que se
vencerem durante a lide.
§ 1. •. Neste enso, notificada a ac~iío ao suhlo0atnrio, se
niío declarar logo que adeantou alugueis ao sublocador, pl•esmnir-se-iio fraudulentos todos os recibos de pagamentos
ttdeantados, salvo se constm•em de esm•ipto com dat~ au-

qliJnticado: a'Certa: · ·

.. '

· · · · ·· •· ·... ···· ·· · · · · ·

' ' :'§'2:•: 'S~lvo ô''caso do artigo antecedente, a sub~o.c~.~iio
~&~ pst~tP.~~-eç~ qi!~!~?~ n~IT). RP!l.ig~9õ~~ e~tre -~ ~~'!l~~c*~itrio

11
· Art. ];204.

e·
.. ,o ;.sen qrw. .

· .
.
,. ·
~lcscindida ou. finda a locagito, rcsoJvem-se
n.s su blocn(lõês, sal vtil '.ó' ·tlil·cito 1ele' ·iudemniza~iío 'qüc' ·fiossil
COJ11peth; ao· subloéatario contra''o' su~lo'tl'àdqr~ ·· '· ·'" ·, .., .. L~
1 ~f~' 1·2,P5· R_\Hf~pt: ~1aRffÇ~8~P s~!RIIP_,~q !l~P nrflR lllll·
~.

:. . . . · .

·)-r~·'

N~F. ~ ,~/F.I~W

P;PI!I Rf1 e~, 111\9 .~ Pf.F.u!g ~ ~1 §~t~a: . .

.

.

Art. 1.206. Se o predio necessitar de repat•tJ.çi'íes p~gent,e~, o lo,c11t11rio serí1 obriga,clo .a con~!lntir
ncllas.
•
·· · ·
'.•: ,
, ., ,.
· § 1..•. Se os reparo~ dúrarem mais. de quin~e dias, 110~
. derá •pedir abatimento proporcional no nlugnel.
.
· § 2.', ::;e clurarcin !Jlais de um l)lez o tolherr,m o n~o re,., •.
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Art. 1.207. Incnmbirii:O .. ao locador, salvo clausula expressa em contrlii•ió, todas as· 1;eparàçõcs de que ó prctliu

carecer.
.
§ nnico. O locatario é obrigado a faze1• por sua conta ·
uo predio as pcquelliiS reparaÇões de estragaR, que. niío proCtirlam ela ncçiici natural do .tempo ou do uso.· ' · ·· ·
Art. 1.208. O locn,tario tem direito de exigir do senhorio
nmn...
descripçíío
do·
elo
-. '
,,.. e~:tiulci
,
. -precliol
' . ,. nci' in:o1ii'érito
.. . . • M·l·eco·
I'
'

be ..··o·t,·· ,,.,". '·•i'·•'':
'J~

'

•

''

.

.

.

'·'I
'

o'
'

•.

•

' ·.•

'

···.'I .'•"' ,.• '

• ·,

.

lt(l

'

'i•·
'

O·"

.·

,.

.

1,•
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H9ff: R!.oê!i~~~!.iif (i r.~.sr,~~~~~fv~t r~?'9 JP.,~31~.4~~~ ,dl.Q
se uno 1n:ovar caso' ortUJto 'ot': orP.a ma1or, Yl.CJQ. c.e
CM;Si:i:ü~·Ç'üO'~o'tt·· 'jú~ôilhgltt)ãll •do'-_Jln!CCDCtiô:',.'dd oüt~ro···pl'~nlfl; ·~~ ~
Paragrapho unico .. Se . o predio incendiado fOr haliltadG
por mais d~ um inquilino, todos seri\o il"esponsaveis pelo in"
pre

10,

.

.·.

·.

~~~n~~s

offerec!das pela

Co?-1~issão

especial do Senado

§ 2." Solvo o cnso deste tll'lii!'O, uns diSJIOSi~ões nntcl'iorcs,

n

su!Jioeu~iíu

11iio esluhclece .••

•.

.A.rt. 1.206. . .... o !ocatnrio será obrigado a conscn·
til-as.
§ ~. 0

, ••••

,t\.rt. 1.207,

poderil. rescindi~· o contracto.
'

~

o •••

.

• 't

'

r]e que
o prec}io necessitar.
',
. ''

.... ' que
.. niio. prov~nl}am
.
. .naturalmente
..
.

'

'

,

r

. . 4f~·l. ~9~· . )!-'!e~J;ario t~~l llirejj;o a exigit• elo sonhO•
r,q, q!l~Jlqp e~t~ 'll1e· entrega o p1~eclio; · relaçiío: emip!;n do
sOn estRá.o.t ..... \.~. "~ . . ····."·~:·t·····~~ l! • ·'··.":!:·' · :,·· ~-.
·
1t't,. 1.2Q~. ~c~poncl_erÍL o l?c.ntario. J~elo i~ccndio do
11~~·~~r:. ~H Pr~P~!C\'~!;''~~· ~~ ·togo Ol'lg'!nOdO. om onlt•o
1., . ,.,.J \. ..
'
'
· .... I11i~ªgr:lp!lo l!nicó. ~e .o prerlio t.iver mais de um inquilino,

toilos··~~~RRP-~~~f~B. ~·~~~ -~~~~~·9r~:·'!~~~~~!Y'~"p' Joc~~or!

se nelle
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ccndio e até o Proprio locador se nello habitar, cada um cm
proporcão ·da parle que occupar, excepto provando-se que
o incendio começou na parte· do predio utilizada por um só
dos momdot'cs, o qual ser{L então o unico responsavel.
Art. 1.210. Ao loeatario elo predio, notificaclo para cn·
pOl' niio convir ao locador a. continuação da locação
de tempo indeterminado, concede-se o prazo de um mez para
icsoccupal-o, se fôr urbano, c de seis mezes, se fôr rnstico.

trcgal~o

Disposicões Especia.cs aos Prerlios Rusticos

··

Art. 1.211. Não havendo estipula~.ão em contrario, o
tempo ela loca~ii.o elo preclio urbano será regulado pelos
usos locaes. ·
Dcs1JOslt;õas· )'Jspcolae3

ans .PrctHas .R1t8tloos

Art. 1.212. O locatario do predio rustieo deve .aprovei·
tal-o no mister a que o mesmo é destinado, de modo que o
. não damnifiquc, sob pena de rescisão c de pagamento ele·
perdas .e clnmnos.
Art. 1.213. A locação sem prazo determinado presume·
se cont.rne.tRà•t pelei 1:r.mpo ncccssnrio para o locatario. concluir uma .colheita.
Art. 1.214~ O locatario po~ tempo' incleterminado, que
não qttizer continuat· no predio, deverá prev'enir 'ao senhorio ·
com antecedencia de seis mezes.
·
·
Art. 1.215. O locatario nào póde exigir abatimento no
aluguel pretextando' esterilidade ou perdas de fructos por
cl\so.fot:tuito, salvo ajuste IJm contrario,
·.
·
Art .. 1.216. O locátn.rio ·que sahe é obrigndoa perniittir
ao que entra o uso das acconunodações necessarins para que
comece este o seu trabalho; e, reciproçan).~nte, o locatario
que. entra deve facultar ao que sahe o \1so .~o (lUC lhe é ,n~
cessario para a colheita, conforme o costn~.e
.•. (lo Jogar .

...

:··-~-~J-'·>-·,_
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habitar, cada u:n cm proporcão da parte que occupe, excepto
provando-se ter começado o inccndio na utilizada por um
~6 moradO!', quo sorti onf.ão o unico responsavel.
Art. 1.210. O lotintnrio elo prcclio, notificado paru entregai-o, por niío convir no locnelor continnnr a loct1ÇÍÍO de
tempo iucletcrminaelo, tem o prazo ele um mez, para o eles;

occupur; se J'ôr urbano, e,· se J'ôr rustico, o de seis mezes.
(A ri. 1. '198, purugrupllo unico.)

Art. J.211.

. .... regular-se-ít pelos usoR locnes.

Ari;, 1.212. O locatario elo predio rnstico utilizai-o-li
no mistét•u que se clestinli,de modo que o niio dumnifique,
sob pena de rescisão do contrnto e satisfação ele perdas e
damnos .
.A:rt. 1.213. A locação de prazo indefinido presume-se
contractada pelo tempo indispensavel ao loeatario para uma
colheita.·
·
Art. 1.214. Na locnçiío pçn• tempo indeterminado, não
querendo o locatnrio continuai-a, avisarít o senhorio seis me?.es antes ele a dcbmr.
· ··
Art. 1.215. Snlvo ajuste em cont~·a;·io, :óeÍn a esteril!:
dade, nem o innllogro cl1t colheita pot·. caso .fortuito· autnrlznm o locntnrio u exigir ilbnte no alnguel.
Art. 1.216. O locatario que sue,' franqueará no qu~ CD·
trn o uso dns nccommoclnções necessnrias a ~ste pnrn cnmeçar o trabalho; e, t•eciprocnmente, o locatario, que entra, J'a.
ci!itm•ti ao rrue sne o uso do que lhe l'ôr mislér norn. n o•)·
Jheitn, segnndo o costumo elo Jogm•,
·
· ·

~·-······----

---·~·-·-

-·-····~-

····-·· .. ···-. -·

SEOÇ.Aei II
:---~+q' ' t

·.!

I.0CAQÃ0 DE SERVIÇOS EM GERAL

.
.
Art. 1.217. To4a a eijpecie de serviço ou trabalho licito,
lll~bt~~~~~ ,ini' 'inpil:~terj.~!. P,@,e. ~er cojlfrf,~t.nc}~- m~'tli'~Jlte. r e·
~mcM.
··
. ··
·
·
· Art. 1.218. O contracto de locaçiio de serviços poclct'ÍI
. ser celebrado por instruineutô' pàrticdlar; feito'·e· 'Msign'aclri
ou sómente assignado pelas partes e subscripto por duas
testemunhas.
Pal'agl'npho unico. QÜnndo as partes, ou uma dollas, não
'

• ," ,

",

~

', . . ',':'' I

•

Roul!ct•cm Jc)J• nem csct•cvcJ•, o imitJ•umenlo podcrJ\ sm• J•edigirlo

c nssignadri a ·J·ogoi
munhns.

;

suliscl'iJvrnclo~o,

neste enso, quat1·o l.eíil.c- ·

Art. 1.219. Na falta de conveneiio sobre a retribnieiío ou
accordo das partes, será alocação ;.cgulada por arbitt:amento, segundo C) costume do Jogar, tempo .de serviço c qunlida·
. ·
·
.
·ae deste.
4~!· ~·~~~· .4 rc~r!P.H!CJ~? 4~YtMP~fisf~!É~ d:_p?i~ do
nr.e~t~!'IQ q.· ~llHJSPi ~ll Pllr: pgpv~~S'!-R ~~~· !l~~f~!llP !!!19 ~~v~r
!le ~!lr. ~4~~rt.a~~:Plf~ç~~~ P.Q!-'Pr!l~t~.ç11~~.·
. · . , ·
Art. 1.221. A .Jocnção de serviços niío podet:á ser con-.
vq1Jqiml~4!1 Pllf ~~mn~ qn!-l.ll~.c~4~ Hl!~~r~ ~~~!W~; sf! ~ fôr,

·s~~ir-~:~4~ziilw
.•·· ..... ~ .. ,.r~.

'o

a "~~e,nr•~o. :.:_ ... ' .., .
-~-: .........
:.........
.........
, ······
...
. . .

•·.~"~·.·t).r.- . . . . . . .
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'
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4r~. l.21S. O contrndn <le lnenuiío de servi~os po'iP.l'n
crlep~lir-se J1or in'stm.Júleil't<i :·. ~· 'oú' ~ú1hcnte nsillgrmiln'' j1élits
purte~;•!com'\lllftR 1 tCsteinnhbns, ., ..... ·.·.
:·'OC''''.i.·,.·. r.·.r;,.
. .. ;:, • ~:·:1.'

.

•"~\·· -~~·\'llj~jl,

Paragrapho unico. QuanQo·qualquer das pwrtes ni!o souber

Jêr nem ·escrever; 0'1nstruiri'ento poderá ser~iedii!'ido e'ilssignádo
a I:IJS'O, s~bsprpven~q~il, pesf!l paso, q!lª~rQ testl!mllnn~s .
. , . ' :· '·.
',, .,
',
:' ..
· Ar~L. i. 2-19. Nilo se lendo estipulado, nem chegado
nc ncc<)r·do as pur•tes, fixar-se-à po1• arbitramento a·'r'e"
krirt,~g~~l:ri~~~~~ p~r~tmn~ ~p !r~~r. P !~!!lPP !]e ~~rviço
·'

. J,.i

'

'.

"'

~t·"·:·r .... !1.

Art.1.220. A retribuição pagar-se-á depois de prestarlo
o ser\· iço, se,· por coJ~vençiio, ou costnme, niio houver dê sé1•
Ml~nr;tnda, ·ou Plt!ri em 1PJ.'~Btllçijas. ·
"'
'" '~o ~r~: '1 :É2f _:: RediJa-se 'assim:
·
Ar·t. 1.221. A locação de ser·vigos, J)ntbora tenha po1•
e:1US:1 ··o pagamento 'dei ·qjyjdll Cli! 'JíiCftClOl' QU' se destine f•
execnçiio de obra determinada, niío se Pllq~râ· cpnyeil'ciQ~
~~_~r. P;;o_r ll1~i~ ·_~? . ~H~~f'l !mro,~. [~4P~iP.~?-~~ a. ~~~~ t~rmo,
f1\1~Htt~ ~· ~t~~}r, R RWA '~Hs, ~:lq · . .
.
•
. Art: 1.2~2. Niío hav~ucjp pr11zo e$ttpq\a~p, n~m Sll 110:
qop~~ !rf~f'i~ d~ !l~~l!1:ez!! ~o. C?~H'!IC~'?·. o~ ~O. .~?~full!e ~o
lo~nt·; qualquer. d~s' 'J)artcs, 'a· seu · nf~!~np;' ~e~1n~~R ~Tp~:~~

RI'ISO, póde l'CSCindll'

O IIOillJ'UoCIO..

·. · Paí·aijrap,·
:!lo 'uriico'.
·•'.'i\1! tql:···:.
1

••

' ,.

'·''

Iiar~s~-á o aviso: ·
~-,~.,~::.:·.~~.~~;-·r:··:-~\~----

'

.

' l '·
~

..

. '

. '

I. Com antececlencia de 01to chas, se o salnr10 s~ h<>ll·
vct• fixnr.lo por tempo ele um mez, ou mnis.
. ii. Com' nntecipngi\o r]e qul\trll cljnR, ~e-11 sl)]lll'ÍP ~e ti·
\'C!' ajustado (101' semnn'n',' on qninieentv · · ·• · . ·· ' r.· · · ·.
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§ 3.'. Se convencionado por dias, o aviso será dado úe
vesperu.
Art. 1.223. Procede a disposição do art. 1.221 ainda que
o contracto seja celebrado para pagamento de dividas do

locu.dot• ou de sulurios u.donnludos ou pura execuçii.o de
nmo. ob.l'n determinada, que exi,ju J'lt'eslnçii.o de serviços
por mms de qualt•o u.nnos.
· . Art. 1.224. No contracto de ,locação de serviços ÍL agricultura, não havendo prazo. estipulado, presume-se ser a AtUL
duração a
um anuo agrario, que termina pala colheitn on
snfra da principal cultura explorada pelo locatario.
Art. 1.225. Não se conta no prazo dó contracto, o tempo
em que, por. sua falta, o locador deixou de trabalhar.
.Art. 1.226. Nii.o sendo o locador contrnctndo pnm certo
o elcterminndo tmbalho, ontender-se-ÍL que se obrigou a todo
e quaTquer serviço compa1Ji·vel com as suas forças e condições .
.i\rt. 1.227. O locador contractado por tempo certo, ou
por obrn determinada., não póde ausentar-se ou cleirpedir-se
sem justa cansa, antes de preencher .o tempo ou de concluir
a obra.
· P~ragrápho unico. Se se despedir sem ,justa causa, terá
direito á retribuição :vencida, mas será responsavel por perdas
·
e damnos.
Art: 1.228.. São justa.~ cailsns para o locador dar por
findo o contracto:
I. Necessidade de exercer cargos publicas ou cnmprir
obrigações impostas parlei, sendo a que Ues e estas ineompativeis com li continunçiío elo serviço; ·
Tornar-se, porforçnmaior, in~apaz ele. cumprir as
obrigações do contracto.
III. Exigir o locatario serviços contraries á(.leis ou, nos
bons costumes, ou superi:ores Íts forças do l ocaqqt;,:~·. · .·
' . '.
.
. ... ..

de

rr:

.

-

......

.••: ..I !.I

',•,

\)'

'

''

IV. Ser tratado 'Pelo lucatario com. excessivo. rigOl', on
niio receher ronyeniente alimentnçiio. · ···
·

..

"•.

.. •'

r:. '

('''·

..

\···'

•

"-..,

.

...:·....

•.·.· ,:,··...

,·,,.,:.

1•., '' ' ~·.'

...."•...,.. :
. . "":~~··.
,
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.,

Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado

III. De vesperu, qlJnncln se tenha coutz·nctntlo por rne·
nos de sete dias.
Supprima-se o urL. I .223 j.ior ler sidu ubsurvido

pelo n. 1.221.

.

.·

Art. 1.224. No contracto de locução de serviços agrf.
colas, não huvclJ(lo prazo estipulado, presume-se o de nm auno ngrario, que termina cow a colheita ou safrit da priuc.ipal
cUltura pelo locatario explorada.
··
.Art. 1.225. Niío se conta no prazo elo contracto o tempo, cm que o locador, por ctllpu sua, deixou de servir.

Art. 1.227. . .... não se p6cle ausentaz·, ou despedir,
sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concltlida
a obrn .
. Pnragrapho unico. . • . mas respozJdertí por perdas e
damnos.
AI· L. 1.228.

tracto:

. .... para dar o locador por findo o eon- .

J.

'l'er ele exercer funcções publicas, ou clesempeohal'
obrigações lcgnes, incompatíveis estas ou nquellas com a
C<"•l'thmn~iio do serviço.
·
U. ·Achar-se inhabilitndo, por for!la mnior, para oun:·
pl·h· o contracto.
"\o nl'f.. 1228, n. Hr- Hcdijn-so assim:
III. Exigir o locutario serviços contrut•ios ús leis ou
nos bons costumes, superioz·es 1ís for!}ns do locnclot• ou não
comprehencliclos no contrato~
TV. Tratat• o locaturio uo locttclor com rig-or exce.s·

sivo, ou n!i.o lhe dar a ulimentaç!i.o conveniente.
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~
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..
. .
.
..
y;. }~o cu~~ ciu perigo 1;mnlfesto' (lenlguin damno ou mal
'

."'

~.

.

'

c~nsidÚrlt'IÍél.

dô c~rit~~ct~.

VI. Niío cümprh· o loclitnrio as obt•igaçÕes

VII. Bxigir o locatario serviços niío comprehendidos no
contracto.
VIII. Offender o locatario ou tentar offemlcr o locador
ná· honra de pessoas de sua famililr.
IX:; .A :rráii;té' etií· tô~a:t.ki;ió'.
bt. :Üí29: i~cádo~ ~~·cie cÚir. ~·or.firld~· ci c~:Otrncto· po·i
<i~a.lci_~Íl*; ªo.!l..~!l:~~~. ~.Ç!J.Ii.~jol!~d~~ ..~~ ~!:'~iS.\Í.;.dàntecedcntc, aiua que o .contrario tcn a swo convenc10na o.
§ 1.'. Despedindo-se por algum dos casos mencionados
nos ns. I, II, V e IX, terá dirCtito á retribuição vencida sem
responsabilidade alguma para !:Om o locatario. ·
§ 2.'. Despedindo-se por algum dos c11sos. dos ns. III,
f.VV;,.;Y!1.:Jld~,e.;.Yf!l•.:P~;b.P.W:~f!l.lt~Aod.. Jo~atarf~.;~od.•~a,\1~. Ao
n.... ;.tera 1re1to a retr1 UlÇilO .vcne1r a c ao. ma1s o artigo

b

d

'•

iiêliüíiíte.

A~t. 1.230.. O )cicatario que, sem justa, causa, despedir

ô' lÕ'C'ilifô'i- seriÍ; ~'Íjrfgàetii'; nio' ii6• a· pâgiil~""ili:é ii: rê'iri6tiicã~
venaida, como metadê da que receberia desde o dia (ii« crél!';
pedida. até ao tempo legal de findar-se o contracto.

.·~l-t:'t2:fi. ··sãti'J''\t81~ica~siiâ'Pâra serdii't}ê~:<!üdo"·o·lo-

cador:
.;.

'

"-'\''>'·J'II~

'·

•'·'·':'!'•"'

•'"•'·'••·~<

,,.

·

ciuàiquer. ôiiíra ciiü~ii, ciüe o torne
inéiipáz 3e presiiir os íiêrviçi:is i>ârá os iíi~íies fOi iiciiitr~ciaa·ô;
... I. É ·'fériii1éiliae. oii

II. Vi.cios e ~úo procedimento: do locàdor.
. . III. Força IDaior que i~possibi!ité o locntà~j'b· dê cúin~
prir suas obrigações: ·
.· ·..
:F~rtn~·
O' 1õ~aci'or' i\o' ctiiiiiír:iliie'J\tô'
Cic' ..·,
sii'ils Ób'\-ign-.
.
.

·iv.
·
..
.
... v. Iíüpc1;icia l!o loclidor iio ii~i;viuo i)ài·~ q•Íc iôrit ~on:

.~~,.

,,

~.oes;

trictâão.

..

· ···

· · ~--

· ·

-~~::.:::.~

'.·.~:~~.
o

'

.
'

'

•

I

;

.
....' •' ' ' • • ' .··' .•.·.···,·.'i
'

~.,,..

.", ·.~

~

~·

•• '
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V. Cori·er o· lociiílo'r perigo· rnanifesto de diuriilo ou
1i111l consideravel.
~to.

VI Não cumprir o locutario u~ obrigações d(J contra.
N. VII- Supprimu-se ..

VIII. :Morrer o locutal'io.

"~rt. 1.229, O locador podet·ít dnr por findo o contra·
ctn em qnalquer ..dos casos cl.o artigo antecedente, emhoro •!
coiitr'àriô tenha c'onvehcioitíicló.
.

§ 2." :bcsp~cúilciQ,se, po;·.• llig;lns.dosx~oti~Ps: <les.lgna·
elos nesse..artig,o, .ris; ll.'f; n:, :Y!-,.c ,YIJI,;pú,por. falt~ (1~ ~J
catario no caso do. n. v, assuitJr~lhe,ú. d1reito íi rctrJIJ'm~uo
VCDCÍ(lll C 110

:Íuais dó artigo sÜJisequêntc,

. Art; :1:.230: .•.. será'.obrigitdo ii. pagar•fl1é jio1' inteiro a
rétribttição vencida: c por m;ctâde- a que lhe focaria de' então
aó· termo legal do· contra:cito:

·. I.

.....

clriri ot~fn~ ·i'1~iii/ii:z Cios ~ér~i·Çoi ~~iliriictados.

ir. vicicís l)ii

..

nl!io bl·or;édi;ilenfil do ];)Úiiàoi<

V.. . .• n'O· servir i;: c:on trlrctn<lo;•
.
'

-

1

'.,

~28
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VI. Offender o locador ao locatario na honra de llesson
de sua familin.
.

Art. 1.232, O loc.atatüo pôde despedir Ó locador pÓr
qualquer das cansas mencionadas no artigo antecedente,
ainda que o contrario tenha sido convencionado.
.
§ 1.'. Se o loca.dor fôr, despr.dido por algumas das causas mencionadas nos ns. I, III e V, terú direito ú retr.ibuição
•vencida, sem respoi)sabilidade alguma para com o locatario.
§ 2:. Se fôr despedido por algumas das causas . dos
1\S; II, IV e VI, terú direito ú retribuição vencida, mas serii
responsavel por perdas e damnos.
A'rt. 1.233, O locatario, aimla que o contrario tenha sido
estabelecido, não· pócle transferjr a outrem, a locação de
serviços, nem o locador subRtitud~·-se, sem aprazimento do
locatario.
· Al·G. 1.231. O contracto de locaçiío de serviços .·.acaba.
P.om a morte do locador.
Art. 1.235. A.inda que lutja estipuluçiio em contrario, o
locatario niío póde cobrar juros das soldadas, que adeanta1•
ao locador, nem os juros decorridos durante o contracto, ele
qualquer divida que o locaclor esteja pagando com serviços.
'
.
'
Art.1.236.'!'et•ceit•a§,que alliciurem pessoas obt·igudus u
outt:em por contracto de locação de serviços á agricultura,
haja ou não instrumento do mesmo cont'rnot'o, serão res ..
ponsuveis pelo pagamento no primitivo. Jocuturio, de
quantia equivalente n.o dobro do so.lario que perceberia
o ·locador durante o prazo dé quatro annos.
·
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VI. OfieJJ.~a dn lo~a<lor ao locatm·io nn ltonm de .....
Al't. novo- Ntt loea~~o agricola "locntario é obrigado
l dar ao loearlor attcstndo de que li contt•Hü> está .findo ; c,
110 caso de l'ecusa" ;j1tir. 11 qncm competir dcnr!Í. ~xpeilil.-n,
lllltltando o recJJsantc em 100* a 200$ n .f:HYOl~ do loeado1',
Esta mesJnn oln·ig11~iío co11tinúa a cargo tlo locatarit.>,
se ,~Jit•, sem jnstn ("ltlsa. dispensar .or; ;;crvi~os do locaduJ',
ou se este, por motiyo justificado, det• por fiudu o eon-

lt•tteto.

'fodavia, StJ cm qualquer tlcstus hJ"JWLhcses o locatlot•
t•stiver em clchito, esta cil.•ctunstaneia constarít tlo nttestatlo, fieamlo o JJO\'O loeutario rcsponsavel p()lo cleYitlo pagaliHm to .

!.·

·o

!oc11hH'io potlel'{t despedir o locador por
cspccificatlas 110 artigo autcccclentc,
aiUtln. que o eoutt·nrin tenha couveneionnclo.
§ ], 0 Se o locador :fôr clespecliclo por alguma t1ns cau..
At·t. 1.2:32.

qnalrJ11Cl' elas cansas

. sas nlll particularizadas sob os ns. I, III e V, ... ,

§ 2. o Se J'ôr clcspcdido pot• algum diJs f.nnt1mneutos
alli ilrlmitticlos sob os n.~. IT, IV c VJ, tcrú direito ii retribuição vencida, respondendo, porém,. por pertlas c clmnuos.
. Art. 1.233. ·Nem o locatm·io, aimln que ont:m coisa te·

a outrem o direito dos
servi~os ajustados, JJem o Jocnclor, sem aprazimento elo locutario, tlur sn bstituto, q11c os preste .

nlm

contJ•actado, poderí• tJ·ansrcrh·

•\rt. l.23ii. J~mhora ontt·n coisa ha.ia tlstipnlado, n:ln
putler!Í. o Jt,cutario cobrm· <lO locador ,iuros soill'<J as sul eladas, qtw lhe ttcleantltr, nem,pelo tempo do eontracto,solJJ'IJ
tlil1tln algmnn, que u loendor esteja pagando com serviços.
J\l't. J.2:JG.

Aqucllc qne nllicint· Jl"ssous obrigadas a
outrem por loençiíi) rlc sct•vir.os ng·l'icolus, hajn on não in.'
~tru111cntn deste coutmcto, pngnrí1 cm clobro, ao loeatnr:io
projuclicndo n import11ncia, que no loca<lol', pelo njnste eles·
feito, houvess<J rlc cnber c1urantc c1uatt·o nunos.
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SECÇÃO III
lilMPRliliT.A.DA

A.rt. 1.237. O eJUpreiteiro de uma obra póde contribuir
paru. olla com 'O seu trnbalhu sómeutc, ou tambem com os
ma teriaes.
Art. 1.238. Quando o C!liJll'l:lÍtciro foruece us rnatedacs,
correm por sun conta os riscos nté ao momcuto da entrega
ela obra, a coute11to de quem tt encommenclou, se este llÍtD
estiver cm mórn de receber. Se estiver, snpportará po1· egual
a. importaucia dos riscos.

Art;l..23U.. Se u Cllllprciteiril fornecer sómentc a müo ele
obra, o duumu ou porda da cousa correl'Íil)Ol' cout<~ elo dono,
salvo culpa do empreiteiro.
Art. 1,240. Se, uo caso do artigo antecedente, 11 cousa
perecet• ;mtes de entl'cgue, ~tllll HlÓ1'11 do dono c sont culpo, rln
empreiteiro, este pct·derú tnmbem o seu snlario, se não pro·
var C(Ue .tt perdtt resultou de defeito de material e que cm
tempo protestou contra a CJ.nnnt.idncle ou qualiclllde elo
mesmo.
Art. 1,241. Se a obra fôt· ele partes clistiuctu~, ou por
uJotlilla, o empl'eiteiro terit direito a que seja verificada tam·
bem por parte, Presume-se vet•ificnclo tudo o C!UC jí1 tiver
sido pago.

Art. 1.242. Conclui da a obt•a de accôrdo com o ajtlste, on
eostmne elo logar, o Llono é obrigado n recebei-a. Poclet•fL,
porém, elljeitul-a, so o empreiteiro se tiver afustado dns in·
st1•ucções c dos planos duelos ou elos precoitos· tcchnicos em
trabalhos da mesma natureza.

,.,, .,
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lu· I:. J .~;li.
para clla ou só cum o seu trabalho. ou
cow cllc c os mutcriaes.
·
Art. 1. 238. .. ... de re,eber. :l!;stauclo, uon·crií() os
t·iscos pot· cgnnl eonia.·n as dnns partes.
·

Accreseente-sc, depois llo art. 1238 :
Art.
A. transmissão elo preclio agrícola onde a lo·
éiL~tlO élos servic;os se opem, uiío importa rescisão elo con.
trato; salvo ao locador op0íio para continuai-o com o acl<JUÍ·
rente da propriedade ou com o loeatario anterior.
Art. 1.23D. Se o empreiteiro só forneceu a mão ele obru.
todos oR riscos, em que não tiver cnlpn, correrão po1• cont1Í
do dono.
Art. 1.240. Scudo a cmpl'eitada nnicameute de lavo!'
(m·t. 1.239), se n coisa perecer antes tl c entregue, sem mora
elo douo, nem culpa elo empreiteiro, este perderú tmnbem o
salario, a 11iio provar que a perda resultou 1le defeito elos
mnteriwl~, ~~ qtlf! eHI teuqw J.•eclmu:ír:.t contra :: snn. qunntidn..
de, ou qualic1nclc .
.Art. 1.241. Se a obrn Collstar ele partes c1istilletns, ou
fôr das que se tletermimuu pot· medida, o empreiteiro terí1
direito a flUe tJLmbem se veriJ:ique por medida, ou segundo
us partes em que se Ll iviélir.
J?nragl'upho un~co. 'l'udo o que su pagou, salvo accôt•do especial, presumo-se verificado •
.'\rt. 1.242. . • , .. o ajuste,. ou o costume do Jogar •... ,
Podet•ú, porém, enjeitnl-n, se o empreiteiro se nfastOtJ das
. inRt1·nr•0Ões t•cccbidus e dos planos . dados, ou elas regras
teclmicns em trabalhos ele tttlnatUl'eza.

..
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Art. ·1.24:1. No caso do artigo n.nteeedeut.e, segunda par.te, púde o que cucomnwnclon a obra, em voz de enjeital-a,
rccebcl-u cmn abntb1ro1lto ilo preço.
Art. ].244. O empreiteiro é obl'igado a pagar os mutcriucs qne recebeu, se por imperícia. os inutilizar.
Ar·t. :I.24fJ. Nos·coJrtrnetos de empreitac1a do edificius· uu
ontt·as constl'llc~ões consideraveis, o empreiteiro elo materiaes e tle cxel'W:ii.n tÍ respomavel, durante cineo aunos, pelá
seguran~a ou solidez elo. edifício ou constrncção, tanto cm
respeito de qnaliclade dos. ma.teriaes como da. firmeza do
solo; excepto se houver prevetrido em tempo o dono ela obra'
de não achar o solo suffjeicutemente firme.
Art. 1.24fi. Quando mn architecto ou constt·nctor se iucumbir, por empreituch1, de obra, segnlll10 plano acceito pelo
llouo, não poüerÍL p·3c1ir augmento. ele pre,;o por encnt•ecimento d.os snlarios ou do material, nem por altcragões on
augmcntos no mesmo plano, salvo se apresqntnr auctorizct·
ção eseripta do dono da obra para essas alterações ou nu· ·
gmentos.
·
Art. 1.247. O clono da obra póde rcsciuclir o contracto,
mesmo dc]lois de começallo o trabalho, indemnizando o cm·
· preiteiro das ilespeslis e do trabalho feito, assim como elo~
lucros tJne pod.eria· ter, se concluísse a obra.
.

.
CAPITULO V
DO EMPRESTIMO

SECÇAOI
CO~tMODATO

árt. i.2,!8. O cummodato é o cmprestinro. gt•attlit;) ele
l'uugivcis. I'rcfnz-se com n trnc1içii.o de) ohjucto •
.At•t. l.24Ó. Os tutol.·es,' cúraclores, e em gcrnl todos os
nllmiuistrndorcs de lrens alheios não pÕllem clnr em commo
conNn~ 11iio
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Arl:. 1.2·18.

. .... c()m

nh~timento

no

pre~o.

~1\l't:

J2.JG. . •..• o emprcítP.Íl'o elemutm·ines e exlleue;iín
resp11HiJr,J·ii, e'lurnntc !!Íile" nnuns. pt:la so\idr.r. c srgm·nutn
c.lo tl'lil>:ilhll, u~sím elll rnziío t111s matcriacs, cnmn <lo solo.
nxr!optn, (JIIIUJI:11 n este:, sn, uiín o aehnncln fii'Ule, prei'CllÍU cm
J:em rn o dono rla obra.
At·t. J .24G. O are h i tecto on r,onstructor, que, por om·
.íucumhir cle nxer:ntnr nmn ohJ•a scgumlo plaüo
quem n emeommr.m1a, não l:rJ'ÍI.·dírcíto a exigir
nr.(!I'Cseimo 110 pre<)o, nincla que o dos snlnrios,·o,c o elo mate.
ríal r•JWili'Ct;a, llCnt nincln. que se altm·c nu nngmentc, em t•rJn~ão Íl planta, a obra n.,instnclo., snh•o se se n.tlgmcntou, nn
ul1:crou, por instrucções cscJ•iptns do ontrn r.ontJ•Mtnntc e
mdlihidns pelo empreiteiro.
Ao art. L 24i - Redi.i a-se assim :
Art. 1247. O tlono cht ohrn r1uo, .fcíra t.lo~ enscls rstn.
helc~eídos nos llS. III. IV e V elo art. l 2:n, rescindir o cond.l'fi.IO, npr:r.nt• do COÍ'J)IJÇl\dil SUII. PXI!!:IIC'iin, Íllt.\PI))I)j~nJ•á tl
empreiteiro dns dcspezns e clo trn hnlho feito, nssim como
dos lnrn.·ns r111e poclerill t.nr. se eoMlnisse •l obrn.
[ll'CÍttHla, se
ne~:eitn pol'

I
DO cmnrODATO

Art. J .24A.

I

'

I

. .. Pr)t'l'nx-se com n tradi0iio elo obj~cto.

i1·l.. ·I ,2!r0.
não pnrlcwiio dar rm Cilmmodnlo, "rm
nntnrizn~ito espccinl, os heus eoofinc~os ii sml !(lln.rrla.

U3i·
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rl11to os bens confiados Ít suo. guardn, salvo auctorizaçüo es·
pecinl.
·
Art. 1.250. Se não J'ôr convencionado prazo pnra o com·
modato, presumir-se-:'t ser o necessiwio para o onus conce·
tUdo, e, salvo o caso de necessidade urgente e imprevista,
reconhecida pelo ,iaiz, nito poderá o COllllllOdnnte suspender
o uso e goso da cousa emprestadn, quer durante o prazo
ajustado, quer durante o inclispensnvel para o uso conoe·
<lido.
Al't. 1.251. O commollatario é obrigado a guardar e conservar a eousa emprestada eom zelo ·c solicitucle, só podendo
usar clell~. segllnclo o modo cleterminnclo pelo contracto ou
pela Jll'opL'ia natureza da cousa, sob ]lena de responder por
perdas e damnos.
Al·t. 1.2G2.. O cmnmutlatnrin eonstitn.irlo cm m6ra, além
de rcspomler como obrigado m•n·oso, devo o aluguel da con·
Ra do,;do •CJLle so t'ui.lii'<Iil· e111 rusLi lu i 1-n .
.Ar1:. 1.253. Se correndo risco, simnltancmncnte, ob,iectos
tlo commoclntnrio e a consa emprestada, preferir ellc salvar
os primeiros, sueri:l'icando a scguncln, rospondcrú pela perda
que occorrcr, ninda qnc a po~sa nttl'ibuir n caso i:ortúito on
forga maior.
Al:t. l.254. As despesas, J'citas po.rn o uso e goso da
cousa emprestada, niío podrm cm caso algum ser repetidas
polo commodatario .
.A.1~t. 1.255. Se duns ou mais pessoas forem simultaneamente commodatarias de uma cousa, ficarão solidariamente
l'11Rpnrtsnv0iH pu.ra com <) commndanlo,

S.ECÇÃ.Ü II
MUTUO

.At·t. l.2iiô. O mntno ó o empre.qtimn rle r.omas fnngiveis.
O rnlli.llll.l'io •l<·vo l'I!HLil.uil' ao mnl.uanl.o n quo rlnllo l'm'<dunt
cl)l <lOilHIIH do mosmo (l'eUCl'o, qualiduclo o ([llllntirlaclc .
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Art. 1.250. Se o comrnodn.to niío tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á e necessario para uso concedido :
niio podendo o commodn.ntc, salvo necessidade imp1·evistn e
urgente, reconhecidtt pelo juiz, suspender o uso o goso ela
coisa emprestacln, antes cle :P.indo o J!razo .::onveucional, oll o
c1ue se determine pelo uso outorgado.
·

Art. 1.251. O eommodntario é obrigado a conservar,
como se sna propria fôrn, a coisa emprestada, não podenclo
usu.l-a scnüo ele uccordo crm1 o contracto, ou a natureza clelln,
sob pena.,,
Art. 1.252. . .. , além de por clla respomler, pagará o
aluguel ela coisa dnrnntc o tempo elo atrazo em restituil-n.
Ar't. l.2ü:~. Se, correJJdo risco, juntamente com obj~
ctos elo conunoclatario, c, elo commodnto, autepuzer nquelle
tí. salvn.çüo dos seus, almnclonanclo o do commodantc,
responclerít pelo clanmo ouuorrido, ui nela quo so possa
atl.i·ibu it· n. cu.so fortuito, ou .!'orça maior.
Art. 1.254. O conunoclntnrio niio poclcrti jíLJnais reco'
hmr elo commodm1tc ns clespeznll feitas com o uso c goso dn
coi~n. emprcstacla,

DO 1\llUTT.TO

'.'\ rt. l.2G6,

O nmtnn.rio é nln•ign.•lo a J•cstituir,,,
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Art. 1.257. Este emprestimo importa n transferenciu. elo
domínio da cousa emprestada, ao mutnnrio, por cuja conta
correm todos os riscos dn mesma desde o momento ela trli.dição. ·
Art. 1.258. E' licito estipular que o pagmncJJto cle'mocllaH de ouro e prata se fa~lt nas mesmas especies e qnanl;i'
dud~s, (jl)Ulqner que se,ia a variação superveniente rlü sn11s
vnlores.
Art. 1.259, O cmprestimo feito ÍL pessott menor, sem
1wévia nuctorização claquelle soh cuja administração estiver,
não pódc ser exigido nem do mutuado nem elos seus fiadoJ•cs ou ahonndores .
..A.rt. 1.260. Cessa a disposição do artigo antecedente:
I. Se o emprestirno fôr ratificado pela pessoa .clc cujn
anctorização' necessitava o mutnal'io para contralril-o.

II. Se o menor, achando-se ausente essa pessoa, foi :!:orçado a contrahir o emprestimo para os seus nlimentos habitnaes.
·
JII. Se o menor tiver bens ela classe inclicacln no nrt. 39S
-n. II. lVIns, neste cnso, n execu~ão ilo credor não poclerít ultrapassnr ns fot•ças elos ditos bens.
..A.rt. 1.261. O mutuante pôde pedir garantin pm~n seu
l1ebito, se antes elo tempo do pngmnento o neveclor snf.frer.
notoria muclau~n em seu estado de fortunn. ·
..A.rt. 1.262, E' permittido, mas sômente por clausula ex. pressa,· fixar juros pelo cmprestirno ele dinheiro ou de ontrns cousas fungíveis.
Poclem elles ser fixaclos acima ou abaixo cln taxa legal, com ou sem capitaliznçiio.
. Art. 1.263. O mutuario qne pagn juros niío estipulnclos,
não póde repetil-os nem fazei-os impntnr no cn.pitnl.
Art. 1.264. Se niio houver convenoüo sobJ•e 'o prnzo do
nmtno, ohservnr-se-á o seguinte:
I. Su o emprcstimo für de cousas eonmmns rln uso o
f'Oso, o Jll'nzo se~·ú cletcrmin.n.do pela clcrJlnl'n~iío dn nnll:nnntc.
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Ari:. ] .257.
Este ompJ•cstimn tJ'IlllRfere o clominio cln
coisa cmpre~t.ndn no mntHario, por enja ennta corJ'CUl toclo~
o.~ risen~ delln desde a tJ·nclir.iio.
Art. l.2GS. No mntno em moedas ele ouro c prata pôde
r,nnvcncioiw.r-sc que o pngn.mento se ef:fcctue nas mesmas
ospccics o qnanticlndcs, qualC[lJel' qnc scjn ulteriormente a os.
r:.ilhtr.itn cl os seus valores.
Art. 1.25fl. O lllutuo f:eito n pesson meuor, sem pré1·ia
:mtoriza~iío clnqqollc snb cuja gnnrcln estiver, nií.o pcído set•
relmvido !Jell\ do mutnnrin, JJem ele sons finàores, ·ou nhn.
unclures. (Al·t.1.504:) .
.Art. 1.. 260.
T. Se n pessoa de en;in nntOJ•izncíío JWcessitnvn o mutmn·io . pn m contrnhir o cmprestimo, o rntif.icnt· pns1:erint'·
mente.
IJ. Se o menor, estauclo ausente cssn ]lessoa, se Yin
ohrignrlo a. eontJ•n.hir ...
IJT. . . . l\Tas, cm tnl easo, a
lhos podet·lt nltraJlllSsnr as fOJ.'01lS,

cxecn~üo

llo credor nãa

Art. 1.261: O mutuante jlÚde exigir. gnrnntin da l'Csti·
tui!)Ün, se untes. clo Ycneimcnto o mntnarin sni'i:t•eJ• JwtnJ•in
mndnn0a na fortuna.
Ar1:. 1.262. E' permitticlo, mns só por. ehtnsuln CJX]ll'r.s.
~a,· fixar juros no emprestimo tlc ...

•

EsseS'jmos pocl.cm fbmr-se nbnixo on ncimn ela tiJXrt ]c.
gn.l (nrt. ];064), com ou sem cnpitnlizngiio ..
Art. J .263. O mut11nrin, que pngnr .iuros niio cstipnln·
dos, nün os pnclerít rehuvcJ~, nem impntnr nn •mpitnl.
At•t. 1.264. Nií.o se tcnclo couvcncionnclo c:xpl'cssnmen·
te, o prtlzo elo 11111.tnn scr:í.:
T. Até 11. pt•nximn colhcitn.. se o mntuo fôJ.• cle pt•nductos
ngrit~oln.s, n~sim [llll'tt o r,omnmo, eomo Jllll'n. 11 semoat'ltll'tl.

nas

-
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II. Se :l'ôr ele procluctos ngricolas, quer pnrn nl.imentnçií.o, quer pnrn sementeira, o prazo scrJí, nté a primeira col hcita.
IU. Se fôr à e dinheiro, o mutuo se prcsum h·{L feito com
p~·azo mmca iJüerior a trinta di~.s.

CAPITULO VI
PO DEPOSITO

SECÇÃO I

-,

DEPOSITO VOLUNTARIO

Art. 1.265. Pelo contracto ele cl~posito recebe o clepositn.r.io coma movel para guardar, até rjne o depositante a 1'C·
clame.
Este contracto é gratuito, mas poclem as portes estipular qualquer rctribuir;iío pelo deposito.
Art. 1.266. O depositaria eleve prestar, na guarda e conservação ela cousa clepositacln, o cniàaclo e cliligenei1L que
costuma empregar na guarda e conser'Vaçiío elo que lhe pct··
tence e restituil-a · quanclo lhe fôr exigida pelo depositante
com todos os seus frnr.tos e acareseimos .
. Art. 1.267. Se o clepos'ito foi entregue eollaclo, fecliaclo
on lacrado, eleve nesse mesmo estnclo ser conservado; sua
violaçiío faz presumir culpa.
·
Art. 1.268. Aincln que o contracto fixe pmzo pnra a restituição, eleve o clepositario ClJtregnr o deposito logo que l)lc
seja exigido, salvo se o objecto tiver sido jud.ieialmentc emhargaclo, ou sobre clle houver execução pendente, notifieacla
no depositaria, ou se este tiver fundada suspeita ele qne a
cousa é roubnda ou furtada.
·
Art. 1.269. Neste ultimo easo, deverá o depositaria, com
tnl fundamento, requerei~ que se,ia rccolhicla !I cousa ao de·
·
po5ito publico.
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II. De trinta clins, pelo menos, até prova em coutl'!trio,
III. Do espago ele tempo qnc cleclnrar o mutuante, se
iôr· de quulqum· outra coisa :1\mgivel.

DO DJlJPOS'lTO VOLUNTAl.UO

. Art. l.265. Pelo contracto de deposito recebe o clcposi.
tar10 um obJecto ·movei, parn. guardar, até que o rlepositnnto
o rcclmnc.
Parngrnp'ho unico. l~stc conLt•aclo 1í gratuito; mas ns pm•t.cs
· podem csl.ipulor que o depositaria 'sc,in gratificado pela guarda·
·elo deposito.

·
Art. 1.266. O clepositnrio é ohrigonc1o 11 ter na gnarcla
e Mnservnr;iío ela coisa depositncln o euiclnclo e <liligeneia,
. fJI.lC costuma quando lhe pertenco, bem <·nnw u. resUtnil-n.,
enm todo~ os 'l't.·ncto~ r. uccrr.scidos, qnonclo Jlt 'o exija o clepo.
Pii:nnte. ·
Art .. 1.267. Se o deposito se entregon .i:cchn.clo, collnc1o,
selln.do, on lacrnilo, nesse mesmo cstnclo se mauterí1; e, se mt•
devnssado, incorrm•í1. o cleposil.ül'io nn presumpçiío ele culpa.
Art. 1.268. Ainda que o contrncto fixe prn1.o ii. r·cstitui.
r,iío, o tlnpositnt·in cntregnrii. o deposito, logo que se lhe exija,
snlvo so o objecto f'ôr judieinlmonte embn!'gndo, se sobre e!le
pende cxecnçiío, noti.Eicnrln no rlopositnrio, ou se elle te)ll
motivo m~onvel rle snspoitnr rJne a coisa é f:urtnda, on ron-

hn.dn.. (i\!'L ·1.273.)
Art. 1,269. Neste ultimo r:nsn, o depositaria, expondo
o objecto no deposito publico .

il f:nndnmcnt.o dtt suspeitn, requererá que· se recolha

...
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Art. 1.270. Poderá tam)Jem requerer deposito ela cousa
qnnnilo, não poclenclo eonservnl-n por qnnlqnet· motivo planRivel, ~ quer.enrlo restituil-n, rcensnr o clepo~i1:ante recebei-a.
Art. J.27l. O clepositnrio que por força nwior hou l'tH'
porclirlo n consn. ti!!JlOsitacla n recebido ontrn em seu Jogar,
<luvrwÍI. cntl·cgnr esta no deposita.nte e ceder-lhe as ac~ões
qnc 110 caso tiver conj;ra o terceiro responsnvel pelnrestitnir;iín <ln primeira.
Art. J .272. O herdeiro elo deopositnrio, que ele boa f.ú
vencle a cousa depositada, deve assistir no depositante na
J'r.spectiva reivinclicnçiío e restituir ElO eompraclor o pre~o
respectivo que por elln houver reeehido.
Art. 1.273. Salvo os casos previstos pelos nrts. 1.268 c
J .2G9 uiio poderít o depositaria t•eeusar-sc Íl. restitni~iío cln
clcposito, ullegnndo não ser 11 cousa prooprieclncle do. depositante, on opponclo coompcnsa~iío, excepto ~c oprocecler de ()11b·n deposito.
·
Art. l .274. Seu do vados os depos.itantes c divisível 11
cousa, o clepositario só pócle entregar a cncl1t um a.J•cspccti;
\':1 parte, Mlvo haveuclo soliclarieclnde entre elles.
At•t. 1.275. O depositaria não púde servir-se da eonsn
rlcp~•sitacla sem permissíín e:~:press1t rln clepositnnte, soh penn
•io responcler por !)lerdas e damnos.
· ..:\rt:.l.2i6. Se o clepositliriii se torrull' incapaz, cleverú
11. pesso1tl!ne assumir 11. administração ele seus bens promover a immecliatn restitui oito d~t cousa depositada, c não quorenrlo oli ;uíío pudendo o depositnnte rr8ehel-a, realizar sm1
trnns.ferencin pnt•a o clepcisito pu hlico ou promover a no- .
mmH;ão ele outro clepositnrio. ·
.Art. 1.277. O rlcpositm·io uuo responcltJ·polos casos fortnitos nem ele forcct maior, mas é. obrigado a justif:ical-oA.
· Art. 1.278. O depoHitante eleve pagar no rl~poRitarin us
dcspozus feitas ('(tll\ n cottSil fl os prc,inizos que du deposito
provierem.
·
AJot. 1.270. o clepositariC! poderú reter o clepnsitn n.ttl
sct• pngo <la importnnciu. liquida clns clespozas on dos pt•e-'
I
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Emendas offerecidas ll,ela Commissão especial do Senado·

i11•t. 1.2iCI. Ao lleposi tnt·io serú. facultudn, ou trusilll, rcdeposito jndicial ela. coisa, qlJUndo,- por motivo plausivcl, a 11iío possa guardar, e o depositante uão llt'n. queira
receber.
Art. 1.~71. ... em seu loguJ·, é obrigado n. CIJtrcgar a
s..:gunda no depositante, e ecileJ•-lhe ns nc~ões, que 110 cusu
tiver coutru o te1·c~iru rcspons:wel pela restitui~ão ela primeira,
qt\el'CI.'

I :. :.

Art. 1.2i2. O l1erdei r·o dn depositnriu, que ele hon .!:é
. vemlen n coisa tlepositacln, é ohl'ig-atlo a assistir o clepositautc ua reiYil!clicnc;fio, c restituir 110 compt•utlor o preço recebido,
.Art. 1.27:~. Sn lvo os cnsos prcvistoK nos arts. 1.2GB c
1.2GU, lJÍÍo podedt o clepositario furtnNc tL restituiç[to elo llcpo~iio, nlleganclo ltiío pertencer tt coisa no clepositante, ou
oppondo coulpcllSn~iio, excepto so uontro deposito se .l'nndar.
· ·.\
.(At·t. 1.287).
.Art:. 1.274. Scnclo varios os depositantes c clivisivcl a
coisa, a cada um só eutrcgnrít o depositaria n respectiva parte, salvo se houver entre clles solidaricdaclc.
Art. 1.27:'i. Sob peua ele rcsponcleJ.• por pcrclns e cln.UJ!lns, !J[Ío potlcrÍI. o clepositnrio, sem lieen~1t cxpre~~~~ tlo t1cpositnnte, servir-se da coisa depositncln.
_A-rt. 1.270. Si o depositaria ae tornar incapaz, a pessoa
quÓ ·lhe ass:.uúir a nclministrno~o dos bens, diiir;enciat'tÍ immcdiatnmcnlc para t·cstiiuir a 00usn depositada, e, nún rruet·endo
·ou nfio podendo o llcpositant:c recebcl-a, t'ecolhcl-a-ú. ao tl~
posito pnblico, ou promoverá a nomear;iio <le outro ilcpusttnrio.
·
....'\.r t..1·-~~,~, . ••• ; ljlnS, }Hll'll que 11\ e Yulhn n uscnsa, terú
de pt•ovnl-os.
Art. 1.278 . O clepositunte ú obl'igad\J a pngnr ..•
.ArL 1.279, . , . ntú quu ;;c ll;e [!llg'UC o lirtnido valor ditii
dcsp~~~~~. oll dos pl'ejuiws, ll que ~o l'CfOL'C o artigo nntcrior,
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juizos, ele que trata o :u•tigo anteceuente, provando immediatamcnte esses prejuízos ou despesas.
Paragrapho unico. Se essas deSJlezas ou preju izos não l'ororn
provados sufl'icienl.emonLc, ou fo1·em illiquidos, o depositaria
poderá (lXigir caução idonea do depositante ou, na falta
desta, a remoção da cousa pm•a o deposito publico, até que
se liquidem.
Art. 1.280. .O deJlOsito lle cousas fnugiveis, no qual se
estipula que' o depositario d~ve restituir cousas do mesmo
genero, qu~litlacle e qnantidade, regula-se pelas disposi~õeR
l'e!erentes ao mutuo.
.
Art. 1.281. O deposito voluutario éleve provut•-se por esoJ·ipLo.

.,

'

Depu~ados,

.

SECÇÃO II
lJEl:POSITO NECESSARIO ·

Art. 1.282. E' deposito neeessario r
I. O realizaclo em cumprimento de obr.igaçiw legal.
II. O realizado por occasião de alguma calumidac1o,
como: incendio, inundaçito, naufrag.io, ou saque.
Art. 1.283, O deposito ele que se trata no JJ. I do artigo
antecedente será regulado •pelas d isposiçõcs ila respectiva
lei e, no silencio ou deficiencia delia, pelas que regulam· o
deposito vol1mtario.
Applicum-sc, outrosiln, as mesmas disposiçõés aos depositas do li. rr, os qut:es podem ser provados por qualquer
meio de prova.
Art. 1.284..A esses depositas é equiparado o das l>aga·
gcns elos viajantes, hospedes ou frcguezes, nas hospedarias,
estalagens on casas de pensiío, onde estiverem seus donos.
Os hospedeiros on ostalajncleiros siío por ellas respon·
saveis como clepositarioR, hen'i como pelos f:m·tos ou ranhos
connnettidos pelas pessoas que cmpregnrem ou admittirem
nas suas casas;
"

.

•.

.

...·. ' ....·..
'
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offereaidas pela Commissão especial do Senado
intlll~iliutamuntu us~c~ p~ejui~os,

ou essas despe·

Zl\S,

Art.

1.280.

O rll.lllOsito do oouAtM fungivois, om que o

ilcposital'io se ob~iguc n restituir ol>jcetos do n1esmo gcnc~o,
<[llnlidaile c f[lli.l!lticlmle, J.'ugnlar-sc-ÍL pelo disposto acerca ilo
mutuo. (Arts, 1.256 a 1.204).
A1·t. 1.281. O deposito voluuturio provnr-se-ÍL IJOl' es·
cripto.

DO DJDPOSITO NIIDCmSSA>RIO

-

Art. 1.:!82.
J. O qnu se fa~ cm desempenho de ob~ignção legal.
(Art. 1.283).
II. O que se ef:J'ectuu por occusiíío de wlguma calamichtdc, como o incendio, a inunclu0iio,-o ntmft•agio, ou o saque.
A1•L 1.283. O doposilo de quo se l.t·ala uo at•Ligo unt•:ceclente, u. I, roger-se-í1 pela disposição ela respectiva lei, e,
no silencio, ou cloficieuuia dcllu, p~ht8 concernentes ao deposito voluntario, (Arts. 1.26G a 1.281).
·
Paragri:tpho unioo. J~ssus disposicõos upplicam-so, ·ODL!'Otiirn,
aos tluposiLos provislos 110 nrL. 1.282, n. II; podando estes oortifioli~·HO por qualquer meio de prova.
Art. 1.284. . , . ele pensão, onde elles estiverem.
Pnmgrapho unico. Os hospedeiros ou .estnlu,iadeir•os por
ollas l'f)sponclot•iiu 'oonlfl tleposilurios, lmm como pelos furLos o •
t·oullos que pel'prolurom ns pessoas omprllgndus·ou andmiLtidas
nas suas casas.

i .
i
?·

.. ·.
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Art. J .285. Cessa n. t•cspousahilidncle elos hospctleiros ou
. estalujadch·ns nos cusos do artigo antecedente:
I. Se Jll'ovarcm que os :!'acto~ prejudiciaes uos hospct1es,
viajantes ou .fregncxes llÍÍO podiam ter sido cvituclos.
:rr. Occort·euclo ÚH'!:O. mu.iot·, como sejam i esca!utla, 011
assalto pm·a o interior do eeli:f:icio, roubo Ít mão armada, un
facto ~cmdlwnte.
·
·
Art. 1.28G. O deposito necessario nií.o se presume gratuito.
Na l1ypothese elo nrt. J .284 a remuneração ptllo deposito estú. indnicla no preço t1a hospedugem.
Art. 1.287. O deposit.u·io, seja voluutario on nccossarin
o deposito, deixando ele restitnil·o quunclo lhe fôt.• exigido,
~tlém ela inclemniznGÍÍO dos pre,iuizos, sei'Ít eompelliclo a fa·
zel-o, com penu de prisão não exceclento de um anno. ·

'~-<.
.

..

1' . ·.
'_,,

CAPITUT•O VII
DO li!.ANDATO

SECÇÃO I
DJSPOSJCõE$ Gr~n ..\.ES

...

:;~

.·'

· Arl;, 1.288. E:f:fecttm-se o mauclnto, qunuclo alguom con·
tel'l: a onL!'Illlt Jmllet·é~ pur;t •JLLé, em seti noii1e, pratique ·iun

ou wais actos on achninistre um on mais J1egocios.
A procuru0ií.o é o instt·umcnto elo mandato.
Art. 1.280. 'l'odus as pessoas maiores ou emnncipadus,

,~-.
..., '·.
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,., .

([ILC cstivercm.no goso dos seus direitos civis, poderão pus·
s;u· procnrn0ão por instrumento particular ele proprio punho.
~ 1.', O instrumento pnrtieuhu eleve conter t1csiguação
elo Estado. da cicluclc on eircumscrÍ'p0ão civil em qúc fôr pus·
sado, a datn, ci' JJomc elo outorgante, n imliviclungíío ele qnem
sc;ju. o ontorgnclo c bem assim o objectivo cln onto!·ga, n nnture~n, n clcsignugií.o e exten:~ÍLO elos poderes confemlos.
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At·t. 1.~85.· Cessn, nos casos do urtigo anteccueotc n
rcsponsul.>ilidude dos hospedeiros ou estalajadeiros...
'

II. Se oecorrer for~n· mnior, como 11us hypothescs de
osculudu, invasão du casu, roubo n. miio lll'lll!ldu, ou vi(llcn•
cius Slllllclhuntes .

.Art. 1.287. Seja Yoluutario un ueccssut·io o deposito, o
dcpositario, que o uiio restitui!·, quando exigido, serí1 compellido a f11zel-o mediante prisiío uão excedente a um anuo,
. e n resarcir os prejuízos, (.-\.rt. 1.273) .

I

•-\rt. 1.288, Opcra-s·e_o mandato, quando algucm recebe
de outrem poderes, para, em seu nome, praticut· actos, ou
lllhniu istrm• interesses.
. Art. 1.289. , . , no goso dos direito~ CIVIs, siio ap.tus
pi11•a dar procuração mediante instrumento particular ·do
proprio punho.
§ l. 0 O instrumento particular desiguarú o Estado e,
nesse Estado, o Jogar onde fôr escripto, a data, a assigna·
tura do outorgante c do outorgado c o obj·ecto da outorga,
p!·ceisundo a natureza e extensão elos poderes conferidos.
Vol, V
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§ 2.'. O instrumento particular pó de ser escripto por
das outorgantes e pelos demais sómente assignado,
quando çluas ou mais pessoas conferirem poderes para o
mesmo aeto.
.
§ 3.' .. O substabelecimento de poderes das proeuraçõcs,
feitas por instrumento publico ou partieular, póde ter a
inesma fórma deste, se o instrumento publi~o não fôr o exigido para o exereieio elo mandato.
Ulll

§ 4.'. O reconhecimento ela lettra e firma no instrumen·
to particular é condição esseneial á su.a validade, em rela~ão a tereeiros .
I

...

.

-'.:
....
..,.
·'·· ·•
,... .
,

. ~ ..

'

'

.Ait. 1.290. O mandato póde ser expresso ou taeito, verbal ou eseripto.
Paragrapho uni•;o. Presume-se gratuito quando não fôr estipulada retribuicã•J, excepto se o objecto do mandato fôr daquelles que o mandataria trata por officio ou profissão lucrativa.
Art. 1.291. Não é permittido mandato verbal para os
actos que exigem instrumento publico ou particular.
Art. Art. 1.292. A aeceitação do mandato póde ser .tacita, e resulta do eomeço de exeeução .
, · ·. Art. 1.293. O mandato presume-se. acceito entre uusen'tes, quando o negocio para que foi .dado é da profissão elo
mandataria, diz respeitu á sua qualidade offieial, ou foi offerecido mediante publieidade e o mandataria não fez constar immediatamente a sua recusa.
: . · . .Ait. 1.294. O mandato póde ser especial para 'um ou
para certos negocias sómente, e geral para todos os negoeios do mandante.
··
·
,· · Art. 1.295. O mandato em termos geraes·só eonfere po~
deres. de administraçiLO. Para alienar, hypothecur, transigh•
ou· praticar actos. que exceçlam a adminis~ração ordinaria,
deve a procuração conferir poderes espe'éiaes e expressos.
O poder de transigir não importa o de comprometter.
'

'
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Em vez de « o nome do », diga-se: • a assignatura do» ..
§ 2. o Concorrendo no mesmo instrumento varios ou.

torgantes, será escripto por um e assignado por todos.
§ 3." Para o acto que não exigir instrumento publico,
o manilato, ainda quando por imtrumentu publico ~aja ou·
torgado, pó,le substabelecer-se mediante instruniento par·
ticular.
§ 4. o Não vale, em relação a terceiros, a procuração
particular, se não tiver reconhecidas a lettra e firma do OU·

turgante.
Accrescente-se .onde convier: «por notaria pl,lbiico
no paiz ou agentes consulares no estrangeiro) .
.drt. 1.290.
Paragrapho unico. Presume-se gratuito .quando não fôr estipulou retribui~ão. . .
·
·
·

Art. 1.291. Para os actos que exigem instrumento pu.
blico ou particular, não se admitte mandato .verbal.

· ~'"1i. 1293 publicidade".

Elimincm..sc '' Oü foi offeracido :madiantõ

Art. 1.294. O mandato pódc ser especial a um ou mais
negocias determinad!IJllente, ou geral a todos os do mllll·
dnnte.
Art. 1.295.
§ 1. 0 Para alienar, hypothecar, trúllsigir, ou praticar
outros quaesquer actos, que exo1·bitem da administração or·
dinwriá, depende a procuração de poderes especiaes e ex~
presaos.

MS
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Art. 1.296. O mnnda.nte póde rntificar ou impugnar ós
actos realizados sem os necessarios poderes.
A ratifica~ão deve ~>er expressa uu resultar 'ele acto
inequívoco, e tem 'effeito retroactivo.
~\rt. 1.297. O mnncaatarw

que exceder us poclcres do
nmmlato, oit agir contrn elles, serít considerado gestor ele
negocios, até qnc scns actos l!cjam ratificados pelo mandante.
Art. 1.298. O pnberc não emancipado pócle ser manclaturio, mas o manelante niio tem ac~ão contra el!e senão ele
conformidade com ns regras get·aes, applicnveis ás obrigacões •·m!truhidas por menores .
.Art. 1.299. A mulher casallu não póde acceitur mandato
sem uuc:torizaçüo elo marido.

SECÇÃO II
OBRIGAÇOES DO 1\IANDATARIO

Art. 1.300. O manclatario é obrigado a applicat•nn cxeeu~üo elo mandato sua diligencia habitual, c a indemnizar
•!LUihtnet· prejuízo mmsado por cu1pn su1t ou daqucllc a
t)ttem ~ubsl.abelecet•, sern unl.oriznç:iio, poderes que devia
exercer pessoulmente.
§ 1'. Se, não obstante prohibi~ão elo muúdnute, omandatario se fizer substituir na execuciío elo mandato, responderá
áqnellc pot• qnaesrtur.t• pre.iuizos causados pelo substituto,
embora provenientes ele caso fortuito, salvo provando que o
caso teria sobrevindo aind1t se niio tivesse havido substa.belecimonto.
§ 2.'. Havendo poderes JHU'n suustnbelecer, só serão
imputavcis no mandntnrio os clamnos causados por culpa do
~ubstitut:o, se este fôr notot•iamcntc inhabil ou insolvavel.

I
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§ 2. 0

O poder ele transigir (nrts. 1.026-1.037) uiío importa o ele firmar compromisso (Arts. 1.038-1.049).
Art. 1.296. Pódc o mandante ratificar ou Impugnar os
actos _praticados em sen nome sem poderes snfficientes.
·Pm·ngt·nplm unico. A rntificncão hn-de sr.t· expressa, ou
rosu!Lm• de n'ef.o inr.quiYoco; mns, sendo Yalidn, retroage ít clat.n
do neto.
Art. 1.297. O mnndatario, que exceder os poderes elo
mnuclnto, ou procecler contra elles, rcputar-se-ú. mero gestor
ele nrgocios, cmqnanto o mnndnnte lhe niio rntjficar os netos.

DAS OBR!GAOilES DO l\tAJNDATAnlO

Al't. 1.300.
tun l nit

cxccn~iío

. .. a applicnr toda n sua diligencia hnbi1lo mnmlato ....

. t.e pr.los pt'CJill·
. •
§ 1. o . .. responr1et'lt• no scn eons t't
·1 .11111
v.os occm•J•irlos soh n g-ct·cncin. do snhstitnto, emlwrn. ...

~

.

2.' Hnvl}ndo porlm•es rio snbst.nhnlrcr~•,si't srt•iio impn·tnveis no mnnrlntnrio os rlnmnns rnusnrlos ']leio sul1stn hnlnci·
rlo, se rôt•. notnl'innwntn iucn.pnz, on insolYr,utc.

AMlfAIS DO IBlfADO ·

Projecto vindo da Camnra dos Deputadoa, sob n. :1., de !.902

Art. 1.301. O mandataria deve prestar contas de sua gerencia ou administração ao mandante, transferindo-lhe as
vantagens advindas do mandato, por qualquer titulo que
seja.
Art. 1.302. O mandataria não póde compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que, em outro acto,
tenhaobtido para seu constituinte.
Art. 1.303. Pelas sommas que devia. entregar ao mau·
dante, ou recebeu par.a despesas, mas que empregou em
proveito proprio, deve o mandataria pagar juros desde o
momento em que as empregou.
Art. 1.304. Sendo vnrios os mandatarias nomeados no
mesmo instrumento, entender-se-á que siio successivos, se
não forem expressamente declarados conjunctos, ou solida..
rios, ou indicados para actos differentes.
Art. 1.305. O mandataria é obrigado. a ~xhibir o respe·
ctivo instrumento ás pessoas com quem tratar em nome do
mandante, sol1 pena .de responder por qualquer acto e:x:ce·
dente do mandato.
Art. 1.306. O terceiro que, clepois de conhecer os pode·
res elo mandataria, :fizer cnm ellc contracto exhorbitantc do
mandato. níio teriÍ. ncç5o: nem contra. o mandntario, a niio
sP.r que tenlln. este prnmettic1o ra.tifieação iln manda.nte, ou
assumido pessoalmente a responsabilidade do contracto;
nem contra o mandnnte, senão quando tiver este ratifiiJado
o acto.
Art. 1.307, Se o mnndatm:io agir em seu proprio nome,
não terá o mandante ncgão contra os qne com elle contractn·
rnm, nem estes contra n mandante.
Em tal caso, o mnndatn.rio ficariÍ. obrigado directamente
para com a pessoa com quem contractou como se o negocio
fôra seu.
.. · .. ·
Art. ].308. Emhr.ra scientc ·da morte, interdieºão 011
mndanr,n ile estn.iln dn mnndante, deve o mn.ndata:rio COIJ·
cluir o negocio já começado, se houver perigo na dem.orn.
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Art. 1.301. O mandataria é obrigado a dar contas de
sua gerencia ao mandante, transferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato ...

Art. 1.302. . . . com os proveitos, que, por· outro lado
tenlta grangeado ao seu constituinte.
'
.Art. 1.303. . .. mas empregou em proveito seu, pagará
o mandataria juros, desde o momento em que abusou.

Art. 1.304. . .. se não forem expressamente declarados
conjunctos, ou solidarias, nem especificadamente designados
para actos differerites.
Art. 1.305. O mandataria .é. obrigado a apresentar. o
instrumento do mandato ás pessoas, com quem tractar em
nome do mandante, sob pena ele responder a ellas por qual·
,
quer acto, que lhe exceda os poderes.
.Art. 1.306. . .. do mandato, não tem acção nem contra
o mandataria, salvo ue este lhe prometteu ratificação do.
mandante, ou se responsabilizou pessoalmente pelo contra-.
r.to, nem contra o m.andante, senão quando este houver ratificado o exce~~o do prücuradül',

A.rt. 1.307. Se o mandataria obrar em sen proprio•

nome, . ....

.

.

Em tal caso o mandataria ficará directamente obrigado,·
como so seu fôra o negocio, para. com n pessoa, com quem ·
contractou.
·

..... ·:.
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ST~CÇAO
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., · · onnraA(;õli:S DO MANDANTE

:Art. 1.309, o mandante é obrigado a satisfazer todas ns
contrnhidas pelo mandntario, na conformidade
do mandato conferido, e adenntar n impot·tancia das despesas necessarlas para a e:s:ccn~iío do mandato, quando o mau·
dntnrio lh 'a pedir.
Art. 1.310. O mn.nclante deve pagat• no mandataria ·a
remuneração njnstada e as despezas feitas com a execuçíío
!lo mandato, ainrln que o negocio iliío tenha, sem culpa do
mn~datnrio, o resultn.do esperado.
Art. .1.311. As sommas adeantadas pelo mandatario,
para a execução do mandato, vencem juros desde a data do
desembolso.
Art. 1.312. .O mandante deve eguaimente indemnizar o
mnndatario pelas perdas que soffrer em razão da execu~iío
do mandato, sempre que não houver da parte deste culpa ou
excesso de poderes.
Art. 1.31:3. Se o mandatado, embora• nos limites do mancluto, coutrat·iar as instl•uc~õ~s dtl mandante, ficará este
obt•igaclo pnrn com os terceiros com qnem aquelle houver
contractaclo, mas terá HIJSiio contra o mesmo pelas porclas
c clnmnos que l'esnltnrem ela inobservancilt das referirias in·
strncções.
Art. 1,314. Se o mandato fôr conferido por varias pessoas pat•a negocio (:omnmni, cndn nma dellns ficat•ÍI solida. J•iamente responsayeJ j}lll'll com o mandntario por todas as
obJ•igagões e effeitos do mnndnto, snJyo direito regressivo
pelns qnnntins pagas.
·
'
Art. 1.315, O manclatnrio tem direito ele reten~iio sobre
. o ohjeet<i do mnndnto, nté ser. ~mho]sndo elo qne, êm rnziio
deste, despendeu.
·
obriga~ões

.\
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Art. l.30n ... dns dcspczns ncccssnl'ins ít oxMllCiíO
clelle, qnnndo o mnnclntm·io lh 'o pedir.

.

. Art. 1.310. E' ohrignrlo o mnnrlnntc n png-nt• no mnn·
rlnt.nrio n. rr•mnnc1•nr:iío ;l;jns~:nrln c 11s i!cspc7.11R 1lr. PXt~r.tH;iín
elo mnnclnt:n, n.incln qur. o lH'goein niin smtn. n csperndn ,,r..
l'ritn, snlyo tcncln o mnnrlntnrio cnlpn.

Art. Vll2. E' cg-nn lmml1'e ohJ•ignrlt\ o mnmlnntc n l'C·
sm•eir no mnnrlntnrio ns perrlns, qnc soffmr com n. rxecnGiío
do mnndnto, sempre qnc niío rcsnlt.em rle cnlpn. snn, on ex·
cesso ele poderes.
A1•t. l,íll:l, . Ailll'la que o mnndntario contrnrie ns instrucções do mmHlnnte, se niío excedeu· os limites do mnnrlnto, fienrít o mánclnnte nlll'igndo pnrn com nqnellcs, com
quem o seu p!•ocm•n.dot• eont.J•ncton; m:Js trJ•tí. eonli•n. est1
ne~ão pelas perdn~ e dnmnos resnltnntes da tuohsm•ynneia
1lns instrnc~ões.
Art:. 1.314. Se o mnnclnto :l'ôr ontorgntlo pol' Vlll'ins prs.
sons ·paro. negocio commum, cncln um fienríL solidnrimncnto
responstwel no mandtltnrio por todos os compromissos e cCfeitos do mtl!ltlnto, salvo cli1•eit.o l.'egl'r.ssivo, pelas r1nnntins
qnc cllc pugnr; eonlrn ns nnli•os mnnclnntes.
Jh•t. 1.315. O manclatnrio tem sobre o oh;iecto cln mnndnto dil•r1ito ele reteJH)iín, até se reembolsar rlo qne no dosem·
ponho elo oncn]•gn clespenclen.
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SECÇÃO IV
IDXTINCOltO DO MANJ).A.TO

.Art. 1.316. Cessa o mandato:
I. Pela revogação ou pela renuncia.
U. Pela wot·te ou interdicção de uma das partes.
Pela mudança de estado que torne inhabil o mandante, para conferir os poderes, e o mandata.rio, para ex:ercel-os.
·
IV. Pela terminação do prazo, ou conclusão do negocio .
.Art. 1.317. E' irrevogavel o mandato:
I. Quan'do se tiver convencionado que o mandante não
possa revogai-o, ou no caso de procuração em causa propria,

m.

U. Nos casos, em geral, em que fôr condição de um contrato bilateral, on meio de cumprir uma obrigação contractada, como é nas letras e ordens, o mandato de pagai-as.
m. Quando o socio fôr administrador ou liquidante da
sociedade por estipulação elo contracto social, salvo disposi·o dos cs,a,
"' tu..•Os üLL ae
" "1e1· espec1a.
· ~~
r,:~
Art. 1.318. A revogação do mandato, notificada s6rnente
no mnndatnrio, não p6de ser opposta aos terceiros, que de
boa fé com elle trataram, ignorando-a; mas ficam salvas,
ao constituinte, as acções que, no caso, lhe possam caber contra o proprio mandataria.
Art. 1.319. Tanto que f6r communicada, a nomeação de
novo maudatario para o mesmo negocio julgar-se-IÍ. revogac1o o mandato anterior.
Art. 1.320. A renuncia do mandato deve ser communicada ao rnandn.nte que, se fôr prejudicado pela sua inoppor·
tllllicln.de ou pela falta de tempo 'pnra prover á conveniente

I

SESSÃO EM

13

DE SIITEMBRO DE

1912

U5

Emendas offorecidas pela Commissão especial do Senado
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Art. t.3t6.

III. Por mudança de estado, que inhabilite o mandante para conferir os poderes, ou o mandatario, para
n~ exercer.
IV.

. .. ou pela eonelus5.o do negocio .

.Art. 1.317.

I. . .. não possa revogai-o, ou J'ôr em causa propria 1'
procuração dada.

Diga-se

«cousa~

e não «Causa,.

III. Quando conferido ao socio como administrador ou

~ociedncle por disposição do contracto socinl,
snlvo se diversamente se clispuzer neste codigo, nos estatutos. on cm texto especial de lei.

1ktlli(ln.ntc ela

Art. 1.318 .... ao niandatario, não se póde oppôt•
aos terceiros, que, ignorando-a, de boa fé com elle· tratnrnm; mas ficam salvas ao constituinte as acções, que no caso
lhe possam caber, contra o procurador.
. Art. 1.319. Tanto que fôr eommunicada ao mandataria

n. nomeauiío de outro, para o mesmo negocio, considerar-se-ú
J'evogndo o manclato anterior.
Art. t.820. A renuncia, do mandato

sera

communlcada

ao mandante, que, se fôr prejudicado pela sua iuopportunidade, ou pela falta de tempo afim de prover á substltulçlo

r•
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snbstitni0fio, deve!'IÍ sm· indemniznclo pelo mnnclntnrio, snh·o
se p!•ovm· este que niio poclin eontimllll' n'> mandato sem
pre.inizo considernvcl.
Art. 1.321.. São 'Í•nlidos os actos elo mnndatnrio em. nome
elo mandante, emquanto ig11orar n morte deste, ou n extill·
cr,fio do mandato por qnn.!quer otttra cansa, comtanto r111e
este,iam de bo·a .fó os que com elle tenltnm contrnetac1o:
Art. J .:322. C11~o mort·a o mmidatario, pemlente o negocio, setts JwrdciL·os, tJUC tiverem coJJhecimeuto do mandato,
deverão dm· aviso u.o l!lllJJdunte e providenciar, conforme o
exigirem us círcmnstnncins, no interesse clelle.
Art. 1.32:3. Os herdeiros, no caso elo artigo antecedentle,
tlcvem limitnr-se iís medidas coW!ervatorias, ou eontinuur os
nrgncios pendentes qne niío possam ser adiados sem pedgo,
e, rlcnt:!'O desse limite, seriio sens acto.~ regulados pelns mes·
mns t] isposiçõcs qne os do mauclatnrio.

SECÇAOV
li!AND.'\.'rO .TUDICTAT,

Art.. 1.324. O mnuclnto judicial póde ser conferido po1•
instrumento publico ou purtiêUlar, devidameule uuth~nti·
(:n.(l o, a pesson. que possa procnrnr em juizo.
Art. 1.32:3. Podem ser procuradores em juizo todas as
pessons que para isso estiverem legtllmente habilitadas, c
qne niio forem:
·
1. l\Ieuores de viute e nm nnnos, uiio emancipados on
Jtiio dec!nrnclos maiores.
II. Jnizes em exercicio.
III. Esc1·iviies e mais fuuccioual'ioR jnclicines uos respe.
ctivos juizos, excepto em cansa proprin.
IY. Jnhihiclos por scntençn. ele
exercet• of~ieio publico, .

pl'OClt\'lll'

om juizo

011

T

ele

l
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llo p1•ocw·ndor, scJ.•ÍI. indemnir.udo pelo JUJJJJC!Htario, salvo se
este prova1· f[IHl.,,
Ari:, 1.~21. Siío validos, a respeito rios couÜ'IJhentes lle
hoa fé, os netos eom estes a,justnrlos em nome do !llltndHnte
pelo mandntm·io. cmquuuto este ignorai' a morte claquellc, ou
a cxtíncqfi.o, pot' qnalqncr ontra causn, elo maudnto. (Art.
1.316) .
.Art. 1.322. Se :l'nllecer u mnudaturiu, peutleute o nego·
cio 11 ellc comlllettido, os herdeiros, tendo scieuein do JllliJJ·
dnto, avisariío o llltmduntc, e providenciarão a bem dellc,
como as cireumstunci:1s exigirem.
~~rt. J.32a. , .. pentlentcs, que se nüo possam demorar
sem per1go, regulalHlo·se os seu~ set·viços, dentro ne~se li-

jeitos.

JJO l!AND.~'I'O J UD!CJAL

Art. V32G. Potlem ser !JI't>Clll'IJdurcs eJU juizo tudus o~
lcg-ulmcutc Jwbilitallt•s, >Jllll uão I ~.trem:

III. J~scl'Í\'iíus ou outros fuuccioJlll!'ios ,iudicinus, cor·
rcudo o pleito uos jnizos u!Hlc survircuJ, c uiio :tJrocurnndo
dles cn1 cansa prnpriu.

GGS
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V.•-lscendcntcs, tlescendentes e irmãos do juiz da causa.

VI. Ascendentes ou descendentes da parte adversa ex·
cepto r.m causa propria.
.Art. 1.326. A procuração para o fôro, em geral, não se
cuteude para certa c determinada causa, salvo ausencia do
constituinte, nem confere poderes para actos que os exigem
especiaes.
·
Art. 1.327. Constituidos para a mesma causa e pela mes·
ma pessoa tlons ou mais proeuraclores, consideram-se no·
mendos •para fnnccionar um na falta do outro e pela ordem
ile sua nomeação, se não forem solidarios, podendo, todavia,
a nomeação eonjuneta conter clausula de que um nada pôde
fazer sem os outros.
Art. 1.328. O substabeleeimento sem reserva de poderes,
não sendo notificado ao constituinte, não isenta a procura·
dor de responder pelas obrigações do mandato.
Art. 1.329. Depois que ci advogado ou o procurador tiver aceeitaclo o patrociuio ela causa, não poderá delle exeusar-se, salvo motivo justo, e avisará em tempo o consti·
tuinte para que nomeie outro, sob pena de responder pelos
prejuizos resultantes.
Art: 1.330. As obrigações do advogado e do procurador
serr,o reg,lladns, nü" sómcnte pelos poderes ela procuração,
11111s principalmente 1>dn . contr!!.cto, escripto ou verba.l, em
que os seus serviços tiverem sido ajustados.

CAPITULOVID
DA GESTÃO );E

~EGOCIOS

Art. 1.331. Aquelle ·que, sem autorização, se intromette
na gestão ele negocio ele ontrem, deve dirigil-o segundo os
interesses e a vontade presumida do respectivo. dono;· é' ser{L
responsuvel não só para com este, mas tambem para com as
pessoas cum quem contractar.
·

I
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Art. L325, n. V, : " Ascendentes ou descendentes, iirmaos com
sanguíneos até o 3° gráo inclusive e amos até o 2' inclusive, do Juiz
da causa».
N. VI -

Supprima-se.

Art. :1.326. - : " A procuração para o fOro em geral, não con·
fere os poderes para actos que os exijam especlaes »•

.Art. 1.327. . .. para funccionar na falta um do outro e
pela ordem da nomeação, se não forem solidarias. Mas a no.
meação conjuncta póde conter a clausula de que um nada
pratique sem os outros.

. Art. 1.329. Sob pena de responder pelo damno resul·
tante, o advogado, ou procurador, que acceitar a procuratura, não se poderÍL escusar sem motivo justo, e, se o tiver, avisará em tempo o constituinte, afim ele que lhe nomeie successor.
Art. 1..330. . .. e do procurador serão determinadas,
assim p~los termos da procuração, como, e principalmente,
pelo contracto, ~R~ripto, m1 v~rhn.l, ~m q11e lhes honver~m
ajustado os serviços.

8e

Art. 1.331. Aquelle, que, sem autorização do interessa.
do, intervem na gestiio de negocio alheio, dirigil-o-á segundo
·o interesse e vontade presumivel de seu dono, ficando res·
ponsavel a este e ás pessoas com quem tratar.

MO
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.Art.. 1.382. Se a gestito :l'ur iniciada contm a vontade
manifesta ou presnmidn elo clono rlo negocio, 'l'esponderá o
gestor até pelos cnsos forl:uitn~, se niio provar que, ainda
mesmo sem 11 RlHl intet'I'Cn~ãn, esses casos teriam so.brevindo .
.Art. J,:J:.!a, No ca.Hn <ln nrtigo mttecetlente, se os pre.iui. zos da gestitn cxccclcrcm o lll'ovcito ilellu, poderá o dono do
negocio exigir que o. gestor J•estitua as cousas ao estudo anterior, on que o indemnize dn tlil'fercn~a .
.Art. 1.3:l4. O gestor tlcre, logo que se,iu possível, communicn.l' ao dono lln negocio sua 1-(ostãp, c espet·m· a decisão,
se dn. tlemnrn. niio resnlt:at• perigo.
.
Art, ] ,8:Jii, Emqnnnto o demo niio tonmr providencia, o
gestor scriÍ oh1•ignclo a Ylllnr peln negocio e levai-o Ít concluHÜO; e, ~e dm·nntc a gestiio, J'allcecr n dono, dcverit nqueue
agunrclnr as dcteJ•mimu;ões dos herdeiros, tomando, nesse ·
ínterim, as piorwitlemias rtnc o caso exigir.
Art. 1.836, O gestor é obrigado a applicar ao negocio
sua cliligencia habitual e a imlenmizar o clono delle por qualJ
quer ·prejt1izo J•esultante ela culpa ou 11egligencia na gestão.
Art. 1.3!37. Se o gestor se fir.er snhstituir por outrem,
. l'espomlerít pelas faltas elo substituto, ainda que haja escolhido pessoa ele co11fiança, sem prejuízo ela ac~ãci que contrtt
este lhe possa competir on 110 clono elo negocio.
PaJ'Uil'l'apho· un ico. A J•c;;ponsabiliclade elo,; credore,;, quando
l'oi·em dons ou JllUis, será solida1•ia.
Art. 1.338. O gestor responde pelo caso fortuito, quando
f.izer opern~ões arriscaclns, ainda que o dono tivesse o costtunc de fuzel-ns, ou quando hotwer preterido interesse clello
por amor elo seu.
Nttdll obstalJtC, qüet•eJJtlO o dono aproveitat•-se ela gcstito, seJ·ít obrigado n. imlemniznr o gestor pelas despesas uecessarias que ltonvet• feito e pelos prejnizos que tiver soffriclo por cansa da gestão.
•,
AJ't, l .3:J9. Se o negocio fôr utilmente administrado, o
tlono ,]eYerít cuulpt·ir as obrigações contrnhidns em sen nome
e imlmuniznr Ll gesto1• 1\eltts despesas nceessnrius ou uteis
que houver feito, com os jm•os legues, clescle o desembolso.

!i6J

Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado

Art. 1.3::!2. . .. n vouLaclc JIJIIJJifcRta on presumivel do
interessado, respomlel'Ít o gcstoJ· nté pelos cnsos fortuitos,
nito provando qnc tel'iam snht•cyimlo, ainrla qnnudo se houvesse abstido.
Art . .1..33:J. . .. uxccilerem o sett proveito, .. ao estado
anterior, onlhe inrlemnixe n r.lil'l'creur;n.
Art. 1.::!34. 'J.'autu que set.' pussn, cOIIIIIIIIJJicnrít o gestor
ao don•1 do negocio 1t gestão, q,ue assumiu, n.guarclauclo-llte a
resposta, se ela espera não resultar perigo.
Art. 1.335. ]~mrpw.nto o dono 11ii.o providenciar, vel!mí.
o gestor pelo negocio, até o lci'Hr a cubo, esperando, se aquelle fullccm.• durante 11 gestiío, as instrucções dos herlleíros,
sem se tloscniclm·, rutretn.nto, rlas ·merliilas, que o caso reclame.
Art . .1. 33ó. O gestor envidará tod<l <L sua diligencia ha·
bítualJta ntlministragiio du negoci.o, resarcindo ao dono toc1o
o prejnir.o.resultnnte do qn11.lquer culpa na gestiio,
lu·t. 1.337. . .. nind11 r[UC se.ia pessoa idoneu, sem pre·
juizo du acgiío, que a olle, on ao dono do negocio contra ella
possa caber.
l'aragrap'ho unico. Havendo m~is de um gestor, :;er(t soli·
daria a sua responsabilidade.
Art. 1.338. . .. ninda que o doJJO costumasse fazel-as,
ou quando preterir interesses deste por amor elos seus.
Paragrupho uuieo. Nilo obstante ... set•t\ ohl'igndo a inde·
mnizar ao ·gestot• ns dcspezas necessat·ins, que tiver feito, e os
prejuiz•Js, .que, por •causa da gestão, ltouvet• seffrido .
.Art. 1.339. . .. cmnpriJ·Í!. o dono as obrigações contrahiclas em seu nome, reembolsando 110 gcsto1• ns clespezas. , .
Vol. V
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A ntiliclndc ou 11eccssidade da de~pesa scrÍI. apreciada
seg-undo ns circu'mstnncins elo momento cm que fôr fc'ita c
niio sogunclo o resultado obtido.
' ·
· ··
·
l'i<l'US'l'U[Jilo uuieo. Esta diSJlOtiit,•iio applicat·.-sc-tt uiuuu
quando o gcslot·, m·t·ando a pessoa do dono do negocio, Livct•
dado !Oulns ao supposl.o dono.
Art. ].34,0. A disposição do artigu aute~edente tmnbem
se applicurú no caso em que n gestão tiver por fim evitn.r ou
minorar prcjuizo immincnte, assim como ao de reclunclt\l' n
gestii.o em •proveito elo clono tla cousa ou do negocio, nia.s de
modo C[UC U. inclemni~IIÇÍIÓ 11\lllCÍ\ sejn. superior ÍL Vl\lltll'gc]ii
obtida.
Al't. J.<l4·1. Qnnn<lo nlgnem, 11a t\usencia claquene quç
deve alimentos, os prestar Ílqnelle ít quem são devidos, po.
derÍlrepetil' do cle\•eclor it respectiva impm;tnncia, tLilú'la qt)e
este se recnse a ratifiem· o a·cto.
,
·- ·· ·
Art. 1.:3±2. As despesas do. entel'.l:o, proporciouuelas nos
usoslocues c ÍL comli~iio do fallcciclo, feitas-por terceiro, po·
dem ser repetidas daquella ql1ê 'teria obrigação de aliménttÜ'
n pessoa que veiu a .fallec.cr, ninela, mesmo sem el.eixa.r bens,
Pul'l\gmpl!o unieo. Cessam as disposicües dos dous nl'tigos
uuLt;cedenlc", se se Jll'<Wnl.' que o gcsLoi· PJ'Oeedeu rioÍ· espirilo
do lloncJ'i.cencia.
Art. 1.34:3. A rn.tificagiw pum e s..h)]pJes do dono do negocio retr011ge ao dia em que cmi1eqon n gestão: e·pi·oeluz to.
elos. os effeitos elo mandato.
·
Art. 1.344. Se o clono desappl'OV!Il' a gestão, por contra.
ria aos seus interesses, applicar-se-á o disposto nos artigos
1.332 e 1.333, salvo a disposição elo art. 1.340.

.

-

Art. 1.:345. Se os negocias alheios forem c'onnexos com
os tlo proprio gestor, de feiçiw .c\ue' lirtO· po'ssa 'I\' géstãó ·(l'e.
nus separar-se ela elos outl·os, será o gestor hrtvido· por suei o
!lnqnclle cu;jos ncgocios gerir conjnnctmncntc com os sens.
Nrstr. c.•nso, o dnnn sei SO!.'IL nhrigndu cm propur~ão clus

l'autageuu

qu~ ubtiv~r.

1
-~

'

I
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§ l. o A ntilitlude nu uçc~~·<idutle tl11 tlespexn. 11preeiltr·
sc-ÍI, niio pelo rcsultntlo obtido, uws scg·uudo as circumstaucias da occnsiií.o, cm que se fizet·nm.
~ ~." Vigora o disposlo ueslc urtig·o, ai111da l]uando o
gestor, em erro quuuLo ao ilouo do negocio, c1er u ontra pessoa as e0ntas dn gestüo.
·
Art. 1.34.0. Applicn-sc, ouh·osüu, u disposiçüo do artj.
go uritecedeu.te, quaudo a gcstiio se proponha ucuclir a pre.iuizos immineutcs, ou redunde em proveito do dono do negocio, OU da COÍsa. l\Ius nunca !\ Ílldemnizaçiio 11.0 gestor excederÍI em importancia ns vantagens obtidas com a gestão.
At·l:. 1.341. Quando Hlguem, llfl ausencia do imtividuo
ub.t•ig-ado a nliuwutos, po1· eJ!c os pt•cstar a C(llCm se llcvem,
podeJ:-llws-ÍL t·elmvet· do devedor a importanciu, ainila qua
este nfio ratifir(UC o acto.
Avi:. l.:U2. Aqudlc que fez as clcspezus do eutet•ru, seutlu [WJpovcioua(h~s aos usos locncs e ÍL conil'i~iio ilu def.uuto,
11Í11da IJUe este niío deixe beus, poc1erú. cohral-as da. pessoa,
ll rtneui incmnhiria
aliluental-o.
:
.. .
.
'l'amgt:apho. unico. Cessa o uisvoslo .neste a!' ligo o no aulecu4ettle, em se pcovando que o gestor fez essas despozas com o
simples inlonlo de bem fazei'.
I •t , J ,r)';t.•J,
<>.i''
J1.l
... retroage ao i!i!l do cometo da gcstiio ...
'

'

Al'l. -1.344. Se o dono du nes·ocio, ou da coisa desappl:ovat' a gestão pot• contraria aos seus inter•esses, vigoJ·ru·ti o disposto nos a1•ts. 1. 332 e 1. 333, salvo o esta-

tu ido no avt. 1.340.
· ·
· Art. 1.345. Se os negocios ulheios forem eonnexos nos
do gestor, ele tnl arte que se ltiío possam gerir s~paradamen
te, hu,ret·-se·Ú o gestor por soei o c1aquelle, cuJos inte1·esses
ngeuciut· ·ele eJJvoltn. com os seu~.
·

l'llt'UIJ'l'UPIJO u.ui~o. X~oic.cu~o UIJUJJil'l'.'Ul cujo llenol'ici~ in~
:.ut•vciu."o ge.ol(lt'~ >ó <i. ugl'igactu ita···ratãu das val,lla!Í~na Cfl.lll
loúa.r.'
·
'

'
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CAPITU.LO LX
,.,
DA EDIQÃO

''

Art. 1.341l. Pelo contracto de ecli~ão, o editor niw só se
obriga a reproduzir, por algnm processo mecauico, c a cs·
palhar pelo publico, a proclueg[io scientifica, littcraria ou ar·
tistica que lhe entregar o auctor, mas tambem aclquire o
direito exclnsvo ele publicar e explornr a mesma producção.
Art. 1.34-7. Pelo mesmo contracto púcle o auctor obrigar·
se ú feitura de uma obra litteraria, scientifica ou artística,
que o editor leva el!l mira publicar e divulgar.
Art. 1.348. Não havendo prazo fixado para a entrega da
obm, entende-se que o auctor pócle entregai-a quando lhe
convier; mas o editor poderá fixar-lhe <prazo, com a commi· .
nação ele rescimlir o contracto.
Art. 1.349. Bmquauto nito se exgottar~m as eclições 11
qnc tiver direito o edit01·, não poderú o anctor dis]iôr da
obra no todo ou em parte.
·
Art. 1.350. O anctor tem direito de fazer nas eclrções
suceessivas de suas obras as correcções e melhoramentos que
·julgar necessarios; mas, se, por este facto, impuzer despesas extraordinarius ao editor, terá este direito a iudemni·
za~üo.
~

unico. O editor poderá oppôr-se Íts alterações que prejudiquem os seus interesses, offendmn sua reputação ou lhe
augmentem a responsabilidade.
· Art. 1..351. No caso de nova eclioito ou tiragem, não hu·
vendo accôrclo entre as partes contractantes sobre o moclo
i! e exercer sens direitos, podcriÍ. 'cada uma reseinclh· O con·
tracto, sem prejuízo ela edioiio anteriot·, se não estiver exgottncla. ·
·
· ·
' Art. 1.352. Se depois ele exgottuclu a \lltima ediçiío, o
eclito1·, que tinha direito à outra, cleiXt\L' tle·<prepnr~;tl-a, JlO·
deríí. o auctor intimal;o judicialmente purtí que o ru~a den!t:o de .~ct•to pra~o. soh pcuu de pertla du tlireitt' em relação
n

olwn. · ··

·.

··

·

· .··

· ..
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Art. l.84fi. ilfllrlin.ntc o contJ•acto de etli0iín o Prlitor,
obrigando-se 1t reprodnv.ir mecanicamente e divulgar a obra
scientificn., literarin, nrtistiea, ou industrial, que o autor lhe
confia, adquire o direito exclusivo a publicai-a, e explorai-a.

Art. 1.347. . .. ou artística, em cuja publicação e divnlgnçiio se empenha o editor.
Art. I. 3!,R. Não lmvenrlo l.empo fixado ...

Art. 1.350. ~'em direito o nntor a fazer uns edições successivns de suns ohrns as emendas e altera~ões, que bem lhe
parecer; mns, se ellas impuzerem gastos extraordinarios ao
editor, este hnverlÍ direito a indemnização.
Paragrapho unico. O editor poder1í opp·.1r-se :\.~ nlleJ'aciies,
(fUe lho preJudiquem os interesses, ·or.rendnm a rcputnçíio, ou
augmentcm n responsnhilirlade.
Art. 1.~51. ... sobre !l maneira de exercerem seus
direitos, pnilerií. qnnlqner rlellns l'eseinclit· o eontmr,j;o, sem
prn,inizo cln ecli~iio nnterim·.
Art. 1.3fí2. Se, esg-otncln. 11 ult.imn edição, o editor, COlll
11 ni1n levnr n e.f.F.eito, poclerÍl o nntor intimai-o ,iucli~inlmente n que o J'n~n em certo prnzo, sob pe11n
ele pel'Cler nc,nelle direif;n,

.c1il•eito n ontrn,

't

..

l.
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Art. 1.353. Se no eonti-acto, on no tempí\ do Cl\ntractn, o
nnctor· niío tiver es1:ipulndo' retribuiQiío pelo seu tJ•nhnlho,
~•·J·;Í elln determinada por m·bitrnmento.
Art. J.3fJ+. Quando n retribuição dcpemler do resultado
dn vendn, o editor serÍI obrigado a npresenbH· n J'cspr.ctiva
conta, como •Juul~JWJ.' commissnl'Ío.
Art. 1.355. Cube uo editor fixar o numero de cxempJa.
res d.e CJtd!l ediçilo. i\'iio poderá, porém, contra a vontade do
anctor, reduzir o numero de exemplares clndos IÍ estampa. ele
modo f}ne a obra 11iio tenha. ciJ~culaçiío snfficicnte.
Art. 1.356. Entcndc.se que o contracto versa. apenas so.
brc uma ediçii.o, ~e o contrario não resultnr cxpres~a ou jm.
plicitnmente do seu contexto.
Art. 1.357. O editor níío pócle fazer abreviações, ndcli·
gões ou moclifica~õcs na obra sem permissão do auctor .
.Art. 1.358 . .Ao editor compete fixar o preço de venéla,
sem todavia poclet· elevnl-o a ponto· qne traga embarnGos ÍL
circnlnçiío da obra.
.CAPITUW X

~,,.I

,
~

DA REPllESfolNTAQÃO DRAMATJCA

l

I
11

Ai'l:. 1.:350, O at]~tor d.c .uma. obra drjl1nat.i0n n~o pôde
l'll7.•'!' nelln nltet·açíto sub~tancinl sem accôt•iJ,J com o empro·
z~trio qne a cstivm· fazendo represr.l]tnr.
Art. 1.360. Niío se tenclo fixado tempo para a repre~en
ta~iío, póde o mwtor intimar o empreznrio pnrn fixai-o, sob
comminn0iio de rescindir o contracto.
·
Art. 1.361. Os credores de qualquer emprézu de theutro
niío podem fazer penhora U!t parte do prodncto dnR re1w.e- ·
fientaeões
no auctor.
.. destinada
'
At•t. 1.362. O empt·ezm·io uiio pôde, sem permissiio do

li

11

I

'

1\llCtOl', COllllUUDÍCat• O 11llllll1RCl'ÍP~O 1\ pCRRIIIl ~Xtl•nnhn llry
thentro em qnc se repreHentu 11 peça.

.

'
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J\ l't:. l,:·lii~l.

pr•l o

S<'ll iTtl hnlhn,

stmí. tletrt•m i untln

por m•hit1•nmr:nh>. ·
A1·t. 1.35+. Se a retrihui~iío rlo nntor ficar dependente
do cxito d>t rcuda, serii oln·igudo o editor, como qualquer
~onuuissario, a lhe npresentur n sna conta.
Art. l.3li5. ·... ele exemplares a cada etliçiio. Não poclcr(i., porélll, mnn grado 110 autor, reduzir-lhes o nnmero. ele
modo qne n ohrn niio tenha cil•culn0ão hnstnnte.
· ·

Art. I.:J57. Snlvo c1isposi~iío expressa ou implicitn do
contl'lleto entenrlm·-se-íi. r1ue só autoriza uma ediçii.o ela obra.
Art. 1.358. . .. rlevnl-o n ponto que embarace n circular;iio dn ohrn.

· O ;,lltOt' de umn obr:t rlt-:un~l.ic~ Mo lhe
póde J'u.zet• alteração na substancia, som aeclll'clo · com o ompr·e. znrio que a fnz representar.
Art. 1.860. Se niío se fixou prazo ÍL representngiío, p6d(J
o nntot~ intimar o em:prr.znrio n que o fixe, ·conuninanelo-lhe
cm pena n rescisão do contracto,
Art. 1.:361. Os creclores de nmn emprezn de theatro
niin podem fnzet• penhora nn pnrte elo proelncto dos espr,etnenlos !.'OAervacln no antoJ',
·
Art. i.362. Som licença do nutor, nno póde o emprezarlo commu.
nicnt• o mannsr.ripto da obra 11 pussoa estranha ao theatr·o, onde se
J•epresenta,
·
/\1'&.

· · i.31ifl.
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CAPITULO :XI
DA SOCIEDAP.l!:

J

I'

'

t

SECÇAO I ·
DlSPOSlÇ'OES G l!:l1Al!1S

j.rt. 1.363. Pelo contracto de sociedade duas ou mais
pessoas ~.: ohrig-nm a combinar seus esfor~os on recm·sos da
maneira couYe11cionadn afim de obterem a reulizaçúo de um
:fim COlllmUm,
.A.rt. 1.364. Quando as sociedades civis revestirem ~s
fórmas estabelecidas nas leis commerciaes, entre as quaes se
inclue a das sociedades anonymas, obeclecerúo aos respectivos preceitos no que niio forem contrarias aos elo presente
Cocligo i mas clevet·íio ser inscriptns no registro civil c responder· no frjro ciYil.
·
-·\rt. 1.365. Niío se reve.>tindo ele nenh11ma das fôrmas
de que trata o artigo antecedente, a sociedade regnlar-se·ÍL
pelas disposições deste capitulo.
Art. 1.366. Em relngiio aos socios, a sociedade só póc1e
ser provada por eseripto i os tcrneiros, porém, poderão prova l-n por qualquer meio legal.
A1·t. J.36i. As socieclndes silo un ivcrsnes ou partienlnres.
Art. 1.:368. A sOéiedndc universal <pódc eompt•ehender
todos os heus p!.·cscntes ou futuros, on uns c outros, ou só os
frunf:os r J•cndimontos clcllcs.

I

Art. 1.36D . .A simples convcnçiw tle soci~clacle uuiversal,
st~m otlll'a drwlm•aç:ão, entende-se restricta nos· lucros o
~anhos

J'ul.uros elo cada um elos associados .
.Art. 1.370. A socieclncle particular só comprchendc os

J,r,ns ou serviços especialmente declarados no contt·acto.
.Art. l.:Jil. 'l'nmhem se considera particulat· a sociedade
f~onstitllicln pnrn realizar em commum uma empreza cletermina!la, nn pnrn PXm·cm• nlgnmn imlnstrin ou profissi~o.

.,.
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Art. :1.3G3. Celebram contrncto de sociedade as pessoas, que mucuamcntc se obrigam n combinm• seus esforços ou recursos, para logrnt•
fins communs.

Art. 1.364. . .. preceitos, 110 em qne não contrariem os
deste codigo; mns serfio inscriptns no registro civil, e será ci.
vil o seu fôro .

.Art. ] .365, Nilo revestindo ncnlmmn. das formas do artigo nnteeoclentc, a sociedade J•cgct·-se-ú pelo qnc neste cnpitnl o se prescreve.
Art. 1.366. Nns questões entre os soeios n sociedade s6
se provm•ít pot• eserjpto; mas os estranhos poclerii.o: provai-a
ele qnnlqne1~ modo.
Ar1;. 1.3(i8. J~' universal a sncieclMlc, quer abranja to.
elos os bens presentes, ou todos os futnros, quer uns e outros
na f\Uil totnlidmlc, rpwr s6mente 11 dos sons fructos e retHli·
mentos,
Art. 1.369. O simples ajuste ele sociedade universal,
sem outra cleolnraoilo, entende-se restricto a .tudo o que de
fntmo gnnhm· cndn11lll elos associnclos.

Art.. 1.371. .. . constitniclo especittlmento para execntnr
em COlllllllllll ccrtn. Olll]ll'l\?.11.. llXplornr GQ1'tn. industria, OU ex ..
m·oor cm·Ln pi'Ofissiío,
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.o\1·t. 1.372. E' nnlla qnulquer clausula qne nJ;tl'ibun tn·
llus os Jnel'Os n. nm dos socios ou isente de contr.ibniL· ptll'll
as perdns o cnpitnl com fJllC ulgonm dclles entre pum n Nu-.
ciedade.
E' valida, porém, a cstipulagão elo contracto que isente
o sacio de industria da co-participação nas perdas.
Art. 1.3'1.3. Se a sociedade fôr tle todos os bens, o dominio e posse destes comnmnicar-se-ão sem dependencia de
tradição real, salvo o direito de terceiros.
Art. 1.374. No silencio do contracto, o prazo da sociedade será indefinido, salvo a cada sacio o direito ele retirar-se
mediante aviso prévio ele dons mezes, antes do fim do anuo
social; se, porém, o objecto ela sociedade fô1· negocio on cmpt•eza, que deva durar certo tempo, serão qbrignclos os socios a permanecer na sotiednde, até que tr.rmine o mesmo
11egoeio ou empreza.

SECÇÃO II
.t>I!Ull'rOS E OBHIOA.Ç'OJ.iJS DOS SOClOS EN'!'RJ.il SI

Axt. 1.375. ~\s obrigações dos sucios comegam immediatamellte com o contracto, se este não marcar outra época, e
ncnham depois que, dissolvida a sociedade, estiverem satisfeitos e. extinctns as responsabilidades sociaes.
Art. 1.376. A entrada, a que é ohrignrlo cada soei o, •púdc
clirisistiF eíii licils, rio uso e goso clcllcs, im cessão de direitos, on, súiiicntc, ua jJrcstu~iio de serviços. No silencio elo
contJ·acto a este rcspeitn, prcstlillcm-sc egnnes as entraclns elo
cacla socio .
••Üt. I.:ri'7. Se o socio mitrar para a sociedade, com al-

g·ueJn oh,ieelo delermirit\do, rjuc veillm 11 ser cvic:to, set•tí
responsuvd pm·n com os orltr·os sacias, ·~omo set•ilt qmllfJIWI' vendNlar pm·u com o compt•o.doJ•.

Art. 1.378. Se a entrada consisth· em cousas fnngiveis,
tornat''Se-iío propriedade r.ommum elos socios, salvo declnra~iío em eontrni-io.

. ....
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.Arto 1.372o E' Jmlla a elansnla, que attribnn. todos os
Iucros a 11m dos ~ocio,~, on sn btrnia o quinl11ío social ele ul. giÍm delles Íl cOÍll]lltl'ticipll0ÍÍO llOS J1l'C illii.nSo
0

PalongJonplto unieoo Vale, poJoém, n estipulação do contrac.l<J,
que i;:i:imn o socio de industriá a ocompaTotir as fJCPdas ~~cilll!o~o
Arto 103730 ooo o domínio c a posse dellcs tornar-se-ão
commnns independentemente de trndi~iio real. oo

Arto 1o374o . o· o mcdinutc aviso com dois mezes de antccedeneia no termo do anno social. Se, ooo certo lapso ele tempo, emqnanto esse negocio, ou essa empreza, niío se ultime,
t:eriio os soci;,s d~ mnntcr a sOC'icnnclr.o

DOS DllUJ!TOS m Ol3R.!GAÇOms

RECIPROCAS

DOS SOCIOS

Arto lo37;jo ooose est.e niio fixar outra época, c neabnm
f[llnnrlo, dissolvirln n sociedade ooo

L 376 A entrada imposta a cilda soei O. pó de
(:onsislir em bens, no ~eu uso e goso ooo No silimcio do
· conlrnúto presntrtit••se-i'lo egua·es entre si os enthidas
Al't o

o

o

Arto 1o377o Se o socio entrar pnrn a sociedade com oboieeto determinado, que venha tt ~er evilltO, re~pondllrít aos
consocios como o \'elldedoi' no compioti:doi·o
Al'to 1.37Bo ooofÍcaioiiÔ, s~Jvo dec!ilrilçiio ei:: criiitrfiio\ol,
pertencendo em commnm nos nssocincloso

!'•"':)

•U:.
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~\rt. l.37D. Os socios que se obrigam a empregar sua industria em beneficio da sncieclncle devem-lhe todos os gn·
r1hos r1ne obtiverem pelo exercicio dnquel!n.
~\tot . .1..:380. Onda sacio cleveríL ínclemuizar a sociedaclo
pelos prejuízos qne esta soffrer pot· cnlpa delle, e niío po- ·
derá compensnl-o com os JWnvri1:os que lhe tivct•cm sido tm·
ziclos •por sua inclustl'ia on outros negocias.
.
Art. 1.381. Se o contrncto não declarar a pa.rte de cada
socio nos lucros e pet•clns, cntcncler-se-á ctue é proporcional
á sua entrada, e a do sacio de inclustt·ia egual ÍL do sacio de
tneuor entrada.
Art. 1.382. O sacio tncarregado ela aclmiuistl'ilçiío p6cle
exigir da socieclacle nfi.o só o que despender por couta della,
senão tnmbem a. importnnein elas obrigações coutrahiclas de
boa fé, por oecasião elos negocias da. mesma, bem como a
iuclemnisaçiw dos prejuízos resultantes r1ns gerencins.
Art. 1.383. O sacio encarregado da aclulinistmçiio por
cln.usnln expressa elo contracto, póele praticar, sem clependoneia de approvngiio on. clesapprovação elos outros, todos
os actos que nií.o excederem os limites normaei; ela mesma aclminiRtl·n~iio, excepto se proceder com r1ólo.
§ l. ". Seus poderes niio serão revoga veis cln~antc o pra.o estabelecido, sem cansa superveniente e leg-itima.

§ 2.' Se ·elles, porém, tiverem sido ~onfm·iclos c1epoi~ c1o
contrncto, serfio revogaveis como simples mandato.
. ~ 3.'. Tmnbem serão rcvogaveis, em qnah1uer tempo, eis
dos directores ou ndminist.rnclorcs de socicc1adcs de qualquer ,
cspeeie, ainda que llOJÍle!ldos nos respectivos contrnetos ou
estntntos,
Art. 1.384. Se forem. encarregados dit nclministrnc;ãn
clous ou mais sotJíos, sem discriminnçiío ele fuucções, nem
deelar~çiio. ele que só poderiio .fuucciouur conjunetmnente,
podera cucla um praticar sepumdmnente todos os actos clu
me"nm ntlministrMão.
.
A1·t. 1.385, Estipulnndo-se que um. dos ndministradm·es
nada possn fnzer sem os outl'os, entende-se, ~em novn con-

·.

.I

.

•

•

.
"
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Art. I.:J7D. Pel'teneem ao patrimonio soeial todos os
h1cros obtidos pelo soc.io, mL inc1ustria que se obrigou a ex·
erccr em beneficio da sociedade.
·
Art. 1.380. A' socieclac1c inc1emnizarú cada socio os
pro,inizos, que por sua culpa ell1l soffrer, o niLo poc1erú com·
·
pensai-os com os p!'IJVeiLus, que lhe houver grangeaclo.
Art. 1.38], .. , cntenc1cr-se-íL proporcionada, quanto
aos socios ele cupital, ÍL somma, com que entraram, e, ctuanto
aos de inclustrin, ú menor das entradas.
Art.1.382. O socio preposto ÍL aclministraqito póde exi·
gi1·. tln sociedade, além elo que por conta clella despender, a ·
. importancia das obriga0õcs em boa fé contrahiclas na gerenda dos ncgo~ios s01cines c o valor dos prc,iuizos, que olla lhe
causar .
.Art . .1. 383. O sacio investido na administração por
texto expresso elo contracto púclc praticar, indopenclentementc elos outros, todos os .actos, que não excederem os limiuma vez que procec1a sem c1olo.
tes normaes clella,
.
.

.

~ 1. 0 Os poderes, que exercer, seríio irrevogaveis dui•ante o pra~o estabelecic1o, salvo causa legitima superve-

niente.

§ 2. 0

Rn foram conferidos, porém, depois do eontraeto,

seriLo revoga veis como os ele simples manclnto.

Art. 1.384. Se a ac1miuistraçito se inemubir a dois ou
mais socios, uiío se lhes cliscriminando as fnncções,
nem cleclaranclo que só funccionariio con,inntamente,cada um
de per si poderÍL praticar todos os netos, que na administrn0ÜO c~uberem.
·
·
·
At·t 1.3SG. . .. entende-se, 11 nüo haver convenção pos.
toriot•, olll'ign'.lrn·io a {\ODCtu;so ele todos, . uinda ttnsentes, ou
..

,

:. • ,•'

, ·:

• •'

I '

•

,

.

,

~
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vouçi~o, obrig1~torio

o coll.cut•so de. tpdos, ajud,a lllL~e!lFes ou
impossib]itados 'ele prestai-o, salvo uqs ca~o~ ~rf:fe)ltes, Nn

que as lH'OViden·cias omiLUdns, OU dcmOI'Ildns, Occasionariam

grave pre,iuizo ou damno irrcoparavel.
Art. 1.386. N1t f,11ltt de ç~tipula9ões
gerenda, observar-se-á o seguinte:

·
c;pre~sas ~obro

a

. I. Presume-se que cada sacio tem direito de administrar,
e cme é 'valido. o. qu.c f.izcr, :rp.esmo em rela!)iio aos que não
deram co11sentimento,. ·s11h:o a qualquer destes o direi to de
oppor-se no acto untes de produzir effeito.
It. pl~l)a spcip, pó•le ntilizur-se elas cotL~as pertencentes
ít soci,cclallp,' CODJ.tlln~o que as empregue. segunclo. seu deHtinp,
n!Lo use· d~"h~~ CP!l~ra o iutenesse. social c uiio. impeça os
outros de. se. utiliz~treJu na meclicla de son direito. ·
III. Cada socio púde obrigar os outros a contribuir com
· cU ,e )lijp!! as despezas. necessaria.s á conscl'vni:iio · .chis ·cousa:;
da sociel;lnde.
IV. Nen!t!lll!. ~oci~ IIP~l~ f.!f~~~ t}lt~l."a~fLP. n.Q~. l\0111>, h!l·
DIOVeis pertencentes 'ít sociedade, ainda que Jbe pareça VUIJ•
tujosa, se os outros !h 'o niio permittirem.
Art. l.;~$7.. O ~o.cj11 q~!) n~o tjver !t. !14.mini~tra~iíp d~
soc!citade niio poclerii obrigar os bens da mesma.
4rt. qss. Niíp ~1!-~·e~e ~ ~o.cio qp c.QljflUrs,Q. dos outros
para assülliar l}!U: t.~t:cci~o ít. ~u;~. 'l?ilrt~ na sp~i~~a.d!!; n~p
pócle, todavia, fazcl-o entrar como socio na mesma sociedade.
At·t. 1.389. Se um elos socios receueu por inteit•o a parte
que lhe cabia em uma divida activa ela sociedade, deve conferil-a se, por insolvabilidade do clevedor, a sociedade niio
puder hav~r o resto da divid!l.
A~t, q~o. Se. ~~· t;Cil!~!ts cqjt~, rel)!li~ento CCII!S~itqiu o'
o]Jje~tp c)l!- ~p,'~i~q~f!~, qijg ~q~~!!l. ~~ng):l:e!~, e,. con~~Pi!iell1, em
C91'P.Q~ mtq~. Q. i.j,~tij,pfl)lll!.~ús, QS. ~~l!S ri~~OS. COI:t'CJ:ftQ, p(.lr
couta elo rcsjJectivu dot1o. .
·
.
. § l.'. ·~.~ pq~ÓIH·• ~~o~ml! f!lJlgj,v.cil;, o~ s!'; aiud.a guardad~.~. §C q~t~~~iQH<!J<etU, §e):o~em. d.ll!ti.gij,d.a~ ~· ci!1_0~IP.; no. <:lelJl,r
Uler~io, ou se forem tt-ansfe~:idHs á oooiedacl(:l p'or ),Ull valor

I
flll

I

impossibilitados, llll occasiiio, de prcstal,o, salvo. nos casos
m·gcntcs, em que a omissiio 011 tardn)JÇU das n1cdit1a~ pudes·
se occasionnr
dnmno
irrcparavel,
..
.
... ,.
. ou gruvc.
.. '
.,

'

i\rt. 1.:380.

1~111

raltu lle esti,pulações

{!. gt:rencjn suc·iul:
.r

•·

~xplicitus

quanto

· ·

.

·

I. Presume-se que calta soei o tem o du·eito de adm.iuis·
tt:at·, c valido. é o que fi~er, ajüda em rela.(;iío aos ass.Q!)iados
ittw·. niio
cní~cutiram,
· po<len(lo,
'pot:ém,
·quàlqúcr.
dcs.tes
OP·
, ,
,
,
, • ,,.,·
....... r.•.
, • ..•
, :'·' . . ·
,
,
.
por,sc,
an.tes
dc.l.ev~J,do
o
a.cto.
a
ef.fe1to.
·
.,
... '',
·. . ..
'
,·
'
''
II. Carla socio póde servir-se ·das coisas pertencentes á
socicdac).~, r:,QDt1ni~q
lhes dê OS?t~ ~lestino, !IS uijl), ~ltilize
coutrl}. o mtcr~ssç. ~o~Htl;, nem. tolh11 aos O~!tros. ap~o~·ci.t~l-as
uos lim'itr.s do seu direito.
· ·
II.I.. . .. neces,~u~·ias
do~. ~pqs spcil!çs.
' .
. .. í~ c?p~erva,çilQ
.
.
'
'

'

cwe

'

'

IV. Neuhum sacio, niuda CJUC lhe pureça vantajost>,
púde, sem consentimento dos outros, fazer alteração nos im.
moveis ela sociedade.
Art. 1.887. . .. tíão podet•ÍJ. obrigar o~ bens soe ines.
· Art. 1.388. Para associar um estranho ao seu·qniuhiío
social, níio necessita o sor.io rln I!Ollcurso dos outros; mas nãü
p~de, sem nc!qui~sc~neia. clel)es, assqci.Jll·o á socieclade.
-'\~t. 1.38.9. O, so.cio, que.t:ece~ell podutch;o a. s.ua. pa.rte
em nma rlivídn activa ela sôcieclade, sei:í~ obriga(! o, ii. conferil-u, s~, PQf' i!l~!l)ven.cin r) o, dcvedpr, n sqci~iln,4() nií,q puder
llCil
liral-n.
.
, .. , hm•
. , de· cn
,.,.,._,_
.. _,
Art .. r. 390. Se. as cousas, cujo. rendiment,o, constitue. o
ob,iect9 c)l~ s.Çpied~~Je, ~M fo~~m flJP.~~':ci~, cq'!~!sFip4q · em
corpos. ~et.:t,qs.!l.C}~t.er.n,pni)Ç1QS, q, risco, fLIJP, q0!1~qr,em, Spl'ÍL ]lQl'
"nntu dos J•espeetJvos tlonos.
1. o • , • III!.I:!W!ll:!co~. ·pot· t:unt.t~ c111 ~qt.dc.d~~1o Cof.L:C_l'ão
IJo l'ISC.tt~•. a. !!:1!.( <;~tl."~!;~l.!J, ~~lJ98,t<:f~:
. .
.

.

•

'

.

.<1·

•••••·• · · ' ·

:•:·.-:· ~

..... ~

'

--

,.,,,

,·.

,;

..

J
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determinado e constaute de iuventnrio otl bulanço authenticos, os seus riscos eorrerií.o por conta da sociedade.
§ 2." Pet·ecendo

u co11~·l osl.itnu.tlu., na conformidade dO

paragrnpho antecedente, seu dono só poderÍL pedir o respectiYo valor constnnte do inventario ou balan~o.
Art. 1.39.1. Os socios teem direito ÍL indemnização das
perdas e dmnnos que soffrerem eln seus bens por motivo dos
negocios sociaes.
Art. 1.392. Se houver commuuicação de lucros illicitos,
cada um dos socios será obrigado a restituir o que recebeu
do soei o delinquente, se fôr esse coudemnado IÍ restituição.
l'lrt. 1.393. O socio qU:e recebeu de outro lúcros illicitos,
conhecendo ou c1evenclo conhecer a •proeec1eucia clelles, torna-se cumplicc c solidariamente obrigado IÍ t•estituiç~o.
1'lrt. 1.394. Todos os socios teem direito ele votar uns
nssembléas gernes, e as restituições serão tomadas por
maioria de votos, salvo estipulação em contrario.

SEOÇJi.O III
Oll!UGAÇOES DA SOCIEDADE E DOS SOClOS PAR.-\ COl\'!
TERCEIROS

Art. 1.395. A;; úlJi·if;u!iÜes contrahidas por todos os so.. cios conjunctamente, ou por algum delles em virtude de
mandato, são cliviclas da sociedade.
Art. 1.396. Se o fundo social não fô1• bastante para cobrir as dividas ela sociedade, por ellus responderão os sacio.~
n~ propoJ•çiio em que deverem supportur as perdas.
Pnragrnpho unico. Se um dos socios i'ór insoivavel, a sua
pa1•Le na divida nccrcseer<\ 1\ dos outros na mesma razão,
·....•.

Art. 1.397. Os c1evec1ores da sociedade niio se desobrigam pagando a um socio ili'io nuctoJ•izado para r•eceber.
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§ 2. • I1el'ücendo 11 coisa di' iuJJlOI'lancia dderlllinadà
uus termo~ do ~ uutccedeutc, ultima purt••, o ilori•J s•) lhe por.làÍI exigir u l'ulur cuu~luut•J dt.• iu veuturiu.. uu lmluuçu.
.

Art. U9:l. Ha l'cndu comlnuuicuçiio de lucros illicitos,
rar.lu um du~ socios te!'Ít de rcpo1· 6 <JllC t•eeebeu tlo ~oeiu delinquente, se este fôr euJI(lcumudo ítrestitui~iío.
Art. J.:J!Jil. . .. cOIJhccendu ou dcl'cnilu cunlwcel'·lhes a
prucctlcHciu, iuctll'l'c em cumplicichlclc, tJ fica obrigado soli-

dal'imueutc a rc~titnir.

Art. 1.394. . .. JJUS assem bléas gerues, onde, sal m estipulação cm contrario, sempre ~e delibcrnrú pot• maiol'ia de

votos.

·

·

DAS 013JUGAÇõJ,;S DA .:;f)Cl!ED,\DF: El
'fElRCEI nos

DO~

$(1C!OS

PM~A

(ivl!

l\l't:. 1.3!iii. Siw tlh•itlu~ du societlndc us oln•ign~iies coll·

tt·nhitln:;.con,iuntumcutc por todos os socios, on por nlgmu
delles li fi exercido do maml11to socinl.
A.t•l:. 1.3!\G. Se o cuhctlul social niíu cobt•h•·us ili1•idus da
liOtlicduclc, JlOI' elllts t•tJspumlel·iio os assuciltdos mt propur~ãu
cJU •Jllé hom·crelll du put•ticipuJ.' JJus pcJ•dus soclacs.
Jlm•ugt·upho unico. Se um uos socio.~ fôr insol\:cnte, sua
~ur·lu na divida sct•ti na mesma t•nziio tli~tribuhJa onlro os

ouli'os;

Y'ol. V

·

8T
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Art. 1.398. Os socios uão sãl' solidariamente obrigado~
pelas dividas da sociedade, nem pôde nenhum delles obrigar
os outros, se não lhe demm auctorização, salvo se redm1dar
isso cm proveito da sociedade.

SECÇÃO IV
.

r:

DISSOLUC'XO IIA SOCIEDADJ!l

Art. 1.399. Dissolve-se a sociedade:

1. Pela realização lia condição a que foi subordinada sua
duração, Oll pelo vencimento do prazo esta1Je]ecido !lO cOn·
tracto.
II. Pehi cxtiuc~ãu ou perda do capital sucial, cu1 lJtl11Tl·
tidade .tal que se,ia impossível cciltiuuar a snc'edade.
lU. Pela consecução do fim, ou se se verificar ser im·
possivel coiJseguil-o.
IV. Pela fallencia, morte on incapacidade de um dos
socios.
, V. Pela renuncia de um .dellcs, se a sociedade não tive~
prazo determinado.
VI. Pelo consenso uuuuiuw dos soeios.
. Art. 1.400, A prorogação da sociedade contr·uctnda ptll'
.prazo determinado só póde ser· provada P•W escriptu, nos
mesmos termos do primeiro contracto.
Art. 1.401. Se a sociedade fôr pro rogada. depois tlo pra·ZO do contracto. entender-~ c-á constituída ele novo; se o fôr,
porém, dentro do pr ::.~o, serÍL continuação da autertol',
'

-

.

,;._,i:-··':,; _
_.".. >~

~
~

<:- .. (,

A1·t. l ,402. E' licito estipular· que, morto .um do~ socios,
continue P .;ocietlude com os seus luirduiros ou sómcnte eom
os sobreHvos: Neste segundo caso, o herdeiro do fallecido
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Art. l.:3US. . .. pehtR dividaR ROilirtes, nem ns ttctos de
11m, nito autorir.atlo, obr·igam os outros. salvo redundando em
pro l'eito ll<t soeiedade.

I)A D!SSOLUQi\0 DA SOCIJDDADEJ

Art.. 1. 38\l.
!l

I. Pelo implemento da condic;iLO, l( 1/ li C foi su uordina<.la
sua dul'!LIJilidadc, ou pelo vencimento ...

TI.. Pela extiucçíio elo eapital social, ou seu desfalque
r,m qtwntidade tmnanha que impossibilite de continuar asO·
eiedude .
.TU. Pela cousecw,fio tio fim social, uu pelu verificação
do sua inexequibilidade. ·
·
IV. Pu r· falleneia, iucupueidade, uu mor•lo de um uos
V. .Pela !'eJrHucin ele qualquer dell11s, se rt ;:ocicdude fô1;
di'. J•i'l1zu inc1etermiuado. (A1•t. 1.404).
VJ. Pelo eouse1rso llllltnime dos associados ..
. Ar!;, 1.400. A pt•ot•ogaçii.o do prar.o social só se prova
por uscripto, uns mesm11s concli<]ões duquellc que .o fixou.
(Arts. 1.:364. e 1.366).
·
Art. 1.401. Se u soei ecludo se prorognr depois de. vcn-

t:ido o pro.zo do c'onlt•o.cto, enlcnder-so-ú. que s~ cons~ituiq
do ri ovo; se dentro no pt•o.zo, ter-so-ú. por conhnuuçuo da
unl.orior.
·· ·

At't. 1.402. . .. com os hercleiros, ou só com os associa.
dos soLt·cvivos. Ncstesegnnclo· caso, o l!crcleit·o do fullccido
tol'á direito 1í. pnrtillia .elo •ttÚJ lwuvcr, f!Uunclo clle fnlleceu,
. ..
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terá tlireih• á JHtl'tillw. do que holii'Cr !Hl tlutn. llu fullcci·
meuto du mesmo, Jllll~ uito dos lucros e perda~ futuros, que
não forem tlepeJI(Icncnt uccess;u·ia dos actos lluteriores.
At•t. ].40::!. Se o coutt·uetn nsl.ip11hu· rJUe a sociedade ct.•u·
tiuuc com o lwr·deiro do suciu J'allecido, sei.'Ít cumprida a cs·
tipula~ii·J sempl'e que " Jwssa ser; mus, hav•~utlo her•tlciro
meuur·, u socicdutle poderá ser dissolvida cm rel11~ão li elle,
se assim u tlctermiuur o ,iuiz competente.
.AI't. 1.404. A dissolllriãO pela l'Clluncia de um ilus socws
quanrlo li sociedade fôr por tempo indetcrmiJilld<l, só prodn·
zir·á c.ffcito quando de boa fé, cm tempo opportuuo c uoti·
ficada nos socios dous mczes antes, sendo pos~ivel.
Art. ].405. A renuncia é de má .!'é, quando o ·~uciu ronnneiaute pretende apropriar·se exclusivamente dos bcnr.·
ficios que os soeios tinham em mente colher em .commuú1;
c· será havida por inopportuna, se as cousas não estiverem
no seu estado integral, ou se a sociedade puder ser prejudicada com a disso!ugão 11esse momento.
Art. 1.406. No primeiro caso do artigo autecedelltc, os
demais socios teem o direito de excluir desdt~logo o soei o do
má fé, sem prejuízo de suas quotas na va11tagem esperada;
JJO segundo caso, a sociedade pôde continuar, apezar da op·
posição do renunciante, até a época do primeiro balanço OL'·
di11ario, ou até a conclusão do negocio pendente.

i
I

Art. 1.407. f:'\nhsist~, n.in(ln d~pvis <la .<lissolução tla. so·

ciedadc, a responsabilidade desta para com terceiros, pelas
dividas qne houver contrahido. Se 11ão tiver sido estipulada
a responsabilidndc solidaria dos socios para com tcrceiL·os,
11 divida scrít distt•ibnida com aquelles; em partes proporcio·
unes íts cukadas respectivas.
Art. l.408. Quando a sociedade tiver 1irnzo tlotcruriuatlu,
ncirhum dos socios podcL·íq>ctlir a sua dissulu"ãu nutcs da
!lXpirn~iio de~tc me~m•> prazo, ~elit provar alg1Ím dos cnsi)s
<!111 que, segundo o ltl't. 1.399, ns. I a V, eleva t•caliznr·SC u
LI i~sol u~ão .
.Art. l.409. Siio npplicnveis Ít partilha cutt•c os socios llil
regras que reguhun ·a partilhu,. entre hcrdcil•os.
~

I

1 •

I
I
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•
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mns niío pnt•Ueipm·it nos ltwros e JWt·rlas nlteriOJ•rs, qne níio
forem eonserp.letlf'in 1lil·edn de netos nnteri()res no fnlleci·
mento.
At·t. 1.40:-J. • .• rnmprit·-se-ú. n estipnht<;iío, todo· vez qno
Sl!l' possa; mns, sr.nrlo tiH'llOI' o herdrit·o, serít dissolvido, mn
rellttiio n r•IJe, o vinf'nlo soeinl, cnso n .iniz o determine .
. Art. 1.404. A rennncin de nm dM soeios só dissolve n
snrdednrle (nrt. l .:l!lfl, n. V'), qnnnclo feitn. ele hon fé, em tem.

po opp01·1uno, P, sendo
IÍUllH ll'Je7.('S lllll.f!S •
Art . .1 ,40ií,
tnnn ..•

• • • f!lll

r•ossil'el, nol.ilkarln nos socios

r~omminn;

e hnl'er-se-á pnt• inoppor.
. . .. -. . . .

At·t. .. l.40fi. ; .. de míi fi-, SAll'ns IIS snns quotlts
tagem espet•ndn. Nil segnnrlo, R soeiedade ..•

nn

van-

Art. 1.407. SnhNisto ninrln após n clissolur:iío rln sM~Ít'•
l'MflOIIRilhilidnde socin! Jllll'll <•Om t.e~•eciros1 tW!UR (}j.
vi1lns qne ltonvrt• r•ontrnhiclo.
Niio sr tenrlo esl:ipnlndo n. t•esponsnhil iclacln solidnt'Íil
dos sMios Jllll'n. eom t.et•eeiros, à dkidn. set•ít dist.r.ihnidrl ptw
nrtnrlln~. rrn pnr·trs Jli'O(locionnrs r\~ i<lillS rnt.r·nrlns. .
<]nd<> 1\

Art. l .408. Qnnnclo n socieclncle ti\'fll' rlm•nP,iío prefixa,
nenhum sordo lhe poderú mdgit• n rlissolu~iío, untes rle.expil'ru· o pt•nr.o sM•inl . se niin pt•ovnt•. algum elos cnsos clu. art.
1.3!ln, ns. T n IV.

· At·t. 1.409. · ... ris regt•rJs rln llllt'f;ilhn ~nt.r~ bot;,]~ir·o~ .
(.-\.1•ts. 1,780 e srg.9.),
.

•
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l'm·ugrapho uniiJo. O so·cio de industria, porrím, só ler:í rli.reil.o ú quota nos lucros rJ nos J'rurJlos dos bons que constiluiremas enl.raclns rios soeios de llapil.acs, semrosponsahilidadc
nas perdas, salvo se o llOillJ•a!'io tivct• sido estipulado no •con·
traoto,

CAPrrULO XII

·,
1
,.

PA PARCERIA RURAL

'

S.ECÇÃO I

•

I...

PARCERIA 'AGRrCOLA

Art. 1410. DiL-se a parceria agt:icola, qnando. uma pessoa cede. a ontra algmn predio rustico, para que seja .cultivado mediante divisiio de fructos na proporção que fôr estipulada entre ambos.
Art. l.4ll . .O parceiro incumbido da eult11rn do predio
niío estiÍ ohrignclo .aos encargos rleste, se os nii.o tomon so·
bre si.
Art. 1.412. Os riscos provenientes ele caso fortuito ou
força maior, siío soffridos em. eommum pelo parceiro e pelo
dono do pre<lio.
Art. 1.413, Este co!ltrncto niio passa aos herdeiros de
ambns as partes, excepto ~c os trabalhos de cultnrn jí~ esta.vam nr:Ieantadós,· caso em que subsistir{~ pelo tem•po necessa~io pnrn se nltimnr a colheita.
· Art; 1.414. Siio applicaveis a estl! coutrncto ns. ro~ras
Asto.hnlrr.iilns pnrn n locar;iio 'dos predios rnsticns em tnrlo o
fjllP llJÍO SA ll(,]ll\r l'egnlJH]O por esta SCC()ÍIO;
Art.. 1.-Hfi. Bnhsistirít n pnrcerin niin nhstaute a nliena·.
·~iío ·do· pt•edio, J:icnnrlo o. ndqnirente subrogndo nos dil·citos
;; obrigações <I() alienante.
· · ·
·

I

IFI

L

•I

I
I

•

•
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Pm·ngrapho un icn. O soei o de induslt•in, porém, só torli dir•oilo a part.icipnt· nos lucl'os da Sfrciorlnrlc, sem msponsnbilidnrl~
nus suas pet•rln.•, snh•n srJ (' r•onl.!-nt•io sft ~stipulou no contracto.

J>A PARCERIA AGRICOLA

Art. 1:410. Dú-se a parceria agricola, quanao uma pes.
soa cede um prcdio rustico a outra.,· para ser por esta. culti.
vado, repartindo-se os frnetos entre as duas, na proporção
que estipularem.
Art: ].411. O parceiro incumbido da cultura nii.o res.
poudel'ÍI prlos encn.rgos do predio, se os.não assumir..
· Art. 1.412. Os risrns.dH•fl"'(l fortuito, :ou força mftior,
col'l'erfin mn Mnminril r.ontrn. o proprietn.rio P. o pareeiro. : :
· Art. J .413. A pnrcerin niío passa nos hardeiros dos eon.
trnheutes, cxoepto se estes deixaram adeantados os trabalhos de cnltnrn, cnso cm ~n~ clnrm•ú., · qua.nto baste, para ~c
nltimm.· n colheita.
Art. 1.414. A1pplicnm-sc a este contrnct~· as regras da .
locn0iio de prcdios rusticos, am tudo o que nesta· seaçiiO não
se nchar regúlado.
·
'·
·
·
· Art.· 1.415. A plll'CCI'i!l s11hsiRte, quando o predio se
nlienn; ficando ... ·

Projecto vindo da Camara doR Deputados, aob n. i, d& i90ll .

SECÇÃO II
PARCfo:nTÁ PECUAnf..l.

J\ri;. ].41.6. Dá-se n. pnrcerittilecnnrio, qnn.udo

~e

entre-

gam animncs n nlgnem pnrtt os pastorear, t.t•nt.flr, ~ àinr,
mPr]jo,,iie nmn rtnotn l!OR lncros pl·oclm idos,

A1·t.. 1.417. Const.itnem oh.iecto de pm•tilhn n~ crias dns
e os sens prodnctos, como pelles, erin:H<, lfis e leii:P.
Art. 1.418. O pnt·eeit·o proprietario eleve, no coso tle evi·
c~ão, si1hstitnir os animaes por ontros.
Art. 1.419. O parceiro prol)rietario snpportn os p~ejni
zos resnltnnt.es do caso fortuito ou for~a maior, snh·o N>ll·
ven•;iio em contJ•ario.
Art. 1.420. O proveito que se puder tirar dos animaM
mortos, pertencentes no capital; será devolvido ao propl•ie•,.nrw.
.
. . '"' .
Art. 1.421. Nenhum dos parceiros póde dispôr elo gnclo
sem consentimento do outro, salvo clausula em contrnrio.
Art. 1.422. As despesas com o tratamento e crinçiío dos
nnimnes, nfio havendo accordo em contrario, correm· po1•
rontn. do parceiro delles encarregado.. :
·· ·
Art. 1;423. Applicnm-se n este contracto; nnquillo que
niío (•stivet• regulado pelo: nccordo clns pn1•tos e, em falf.a
desse neeordo, pelo.clisposto nesta secçiio, {ts l'egras .do con·
traeto dtt sociedade. ..
.
" · · · .. · .........
aninwe~

•"

CAPITULO XIII

;
L.

-

DA CONS'!'I~'U!Qi\0 Dlil RENDA

Art. 1.424. E' per·mittido constitui!·, por neto entre vi·
on rle nlt.imn vontilcle, e por ti.tulo oneroso on grntníto,
uma reuiln on prest:a~iio periodiea., por· t~mpo rll't.PJ•m ilwcl•\,
em J'OVOI' tltl Jli'Ojll'itl Mnstitninto 011 fle 'ont:rem, modinnte
cessiío de al~tmt immo\·el, on entrega ele cet•i:a · !Jllllntin R
umn pesson. fJllt',sp ohrign~ ll satisfnzer a. mémtn renda 011

\'OR

i

prestaçiio.

.'

"•

.'
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·

DA PARCERIA PECUARIA.

Art. VllS. O parceiro proprietat·io snhstitnirí1 por onno r.aso <'lc r1•ieçiín. os nnimaeseYictos.
Art. 1.410. Rnlvn Mll\'CtH:íío rm conknrio, n pnrN•it•n
rwoprird:nr.io sr•i'rri~I'IÍ os p!'t'.Íllixns l'c~ultnnt~s ilo coso i'cwlni.
tn, nn .fot'()ll mni<H'.
Art.. 1.420. An JWOpl·ictm·io en hcJ'IÍ t1 Jli'O\'cit:o, qne so
ohtenhn rlns nnimnrs mm·tns. prrh•nrcnt·cs no rnpitnl.
tt'<'IR,

·Art. 1.421.' Salyo nlnnsnln em contrnrio, ncnlmm pnl'·
CI!ÍI'o, sem Jicenr,n rlo ont1•o, poderá rli~por rlo gnrlo.
Art. 1.422. . .. COI'rrm poreontn dn parC'<!iro t.1•ntnrlor.

"\rt.: 1.42:1, AppJir,nm-r.r n r•str• crmtJ•nr:to ns rc•gt•ns elo
drJ sor•ierln<le, no rtJHl niín ···st:i ,.... ,. rrgnluclo pm· <!011\'c•n~iio élns
pro1•t••s ·"• em fnltil Mll11; pnJc1 disposto nrstn. sec~iío,

·· · A1•t. 1.424.. l\fr•clinnte neto ent1•r yjyns, on clr 11ltimn
yont:nd,co, r l:it.ulo.onrJ•o;;o, nn ~trntnito, r11íclo r•<>nstitiiÍI'·sr•, JlO!'·
tmnpo clrlrl·ininndo,.cm heur•rieio pl'OJWio ou nlhrio ·mun ren.
rla on Jli'CMhtf)ÍIO peJ•iodi~~~o, entt•egando-se nr1·to e~pit.al em
immqveis on clinltoil•o, n. pessoa, Cj!Je se oh1·igne n sntisf~z'el-ft.

.\NNAES DO SENADO
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i'nmgrnp!JO unicn. O ins/.r•runmr/.o pu!Jlien ,; ria suhst.annia
desl.e r.on/.rneln •

.Ar·t. J..!2;'í, B' nulla a constitui•;ilo ele renda em J'avor de
pessort jÍI. J'nlleeida, on ~ne dentro dos tl'iirtn dias seguintes
vier n fallecer de molestin que ;já soffrin, (jUando foi celebrado o contracto.
Art. l.421i. Os bens dados em compensação da renda. tornam-se propriedr<de da pessoa ftrre pm· elln se ohrigon, drs<le
u momento dn trndicçilo.
Art. 1.427. Se nquelle que se obrigrtr Íl prestação de
renda em favor de uma pessort, de.ixar de cumprir sua obrigação, o credor ela renda poderá acciona 1-o, não só para o
pagamento das presta~ões ntrnzadas, seníio para que clê
garantias das futuras, sob pena de rescisão do contracto.
Art. 1.428, O direito it rendn. é adquirido dia por dia,
se a prestaçf(o não fôr ']Jnga antecipadamente, no eomeço de
cada período.
·
. · .
Art. 1.429. Quando u renda fôr constituída em beneficio
de duas ou ma's pessoas, sem determinação clu parte de cada
uma, entende-se flUe· seus direitos são iguaes, niío havenrllj
errtrc ellns direito da nccresccr, salvo declnraçiw expressa
da vontade nesse S!!lltid ·'·
Art. 1.4.80. .A renda constituída por titulo gratnitu p6de
ser isenta pelo inst!tuiclor de todas as exerm~ões pendentes
on futuras; e essa isenção existe ele pleno direito cm favor•
do~ montepios e pensões n!imeuticias.
A1·t. 1.4~1. A renda vinculada n um immovrl constitue
nm diNito .r·Hni, rle ncc•or;dn Mm o estabelecido nos arts. 754
e 759.
OAPI~rUW

XIV

DO CONTRACTO Dlil SEGURO

SECÇÁO I
')JSPOSIÇOES GERAlllS

Art. J ;!32. Considcrn-sc contracto ele seguro .aquelle
pelo qual nmn elas pm·tes se ohrign. para com nt1tra medinnt~
um premio pago, a indeniuizal-a pelo prejuízo resultantE' ele
riscos futuros, previstos no contracto.
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. Art;. .1.421i. Os bens llndos n111 compensação da J•endiJ
caem, desde a trndiçiio, no domínio dn pessoa qne por n.quella se obrigou.
Art. 1.427. Se o rendeiro, ou censuario, deixar de cumprir a obrigação cstipuladn, podcrít o credor da renda accional-o, assim par11. que lhe pague as prcstngões atraza.das,eomo
para que lhe dê garnntins das. . . .
·

Art. 1.428. · O credor adquire o direi to ÍL renda dia u
dia, se a prestaçiio nii.o houver de ser paga adeantadn, no eomeço de cada um elos períodos prefixos.
Art. J.4~!l. . .. entende-se que os seus direitos síto
egunes; e, salvo cstipulngiío divcJ•sa, nito ndqniririío os sobrovivos dil·eito ÍL parte elos que morrerem.
·Art: ).430. .A rendtt constitnicl1t pm· titul!\ g-1~ntnir.o
pôde, fl!\l' lléto cln institniclo1', ficnl' isentn de todas us PX·
cm1~iies prn<lr•ntr~ t' .l'ntul'a~. :Estn ist<W)ÍÍO rxiste .. ,

.A1·t. 1.4:31.

. .. eonst:itne rlil'eito real ...

.'\rt. .1,;132. . .. meclian.tr. n pngn ele um Pl'omito u iudeumiznr-lhe o prejuizo. . .
·

....
.

.
·,
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Art. l.4:3il ..Estr. r.ontJ·n1:o niío é ohr·igatcll'io antes de
J•eduzido a escr•ip1:o, Oonsillem-se per;l'ei1:n desde (111e o sr.•·
gnradm· rr•rnct1:e a llJloliee no segnrrrrlo ou 1'111. nos livr·os o
Janr,amento nsnnl dn npera.~iío.
Art. J.4a4. A apoline eleve declarar os r·isco~ tonrnrlns, u vulrw rio ohjrd.o sngru·nrln, n n pr•rmin rlr1·irln nn
pago, pelo segnraclo, c fJtWesqtJet• outras es1:ipnlnc;Õl•,1 Cjllt~
J'or·ern eonvencionadas.
Ar·t. 1.4:1ã. As diff.erentes C!lj)ecies de segur·o JlriWistas
neste Codigo set·iio regnladns pelos clausulas clns t·csp~.et.i
vns opoliees, no que não fôr contrario ás disposi~ões d~stn
ser.~ fio.

Art.

l.4:~G.

E' nullo o contrato qnando o risco qne se

Jll'Ofltrr•n eol>t·ir on attennnr fôr proveniente de acto ·iilici-

lu do ~Pg'IJJ'urlo, dn. pc!ssnn r•m cujo J'nvcw sn J'nz u Sf'p.'ll·
ro, on do~ I·cpresclJtnntes ón prepostos daquelle ou de;;J;a
i\l't.. 1. ·~37. Umn couso nii.o pôde set' segm•n JWI'
mniM rio que vnle, nem sel-o -int.egrnJmenle nrnis de mnn
l'r•z. b:', tnclu.vin, licilo ao segm•ndo seguru.r o.t•isco du J'ulll'rwin uu insolvnbiliclnde do segm·ador, por meio dl' sng-trndn segt.u•o.
1\rl. I .4.38. Se o valo!' do segm·o exceder• ao dn co11Rn,
o sngtll'lldtll' podm•1i., ni.trdo. depois de enL!'egue .n npnJic•r!, r•xigit· n snn r•eclncçiio no vnlm• t•cnl, rcMHniudo no
Rf'.grJJ•arJo o excesso do premio; poderú egunlnlCnl.rJ J'nZf't'
1utn11Il~:~· n s~gt}t'o, sem t•esiHuit• o Jll'~mio e gem pt•ejui::n
dn nnçnro m•tmiiHtl, que uo cttso uossa enbet•, se pt•ovtH'
fJIIH o segm•ttelo pt•ocedeu ele mti ·J'é.
.'\t•l. 1. 439. Salvo o elisposl.o no m·L L 43í, o srgu ndo segm·o ela. oousn ;iii. seg·nru, /lelo mesmo fisco e nn
Rf!IJ vnlot' inlegrnl, póele ser· nnnul ndo pot• qualquer duR.
JHH'feR. O segundo segm•n.dot· que ig·nornvn o pr•inwir•n
c·mrlr•nl.o, pôde, sem t•esiHnh· o pt•etnio J'ecr~llido, J'tWIH!ilJ' ·
n pngnmenlu ou t•opelil-o nn pnrl.e que t1Xer.det• o vnlt\J'
t'c•1rl rln cnnsn segm·n, t.tindn. qno nfi.n t.enha r•uclnmnclo
r·nrrl r·n n eonlr•tr.lo untes do sinistro.
A1•l. ·1.44.0. A vida dns pessoas e ns suns .J'ncnlrlnilt!:~
lnrnlrc>nr pnclrm St!J' c•stirnndus como. nbjr.•(•ln' rle srgr.JJ'O n
St.'g'lll'acln~ nn \'lllt'tl' u,inMndn ·nn·nt.t•a:~'i'sc•os. Mtno mrll'ln
ÍIIYolunlnt•in, inhniJilitnç•iin pnt·n l·t·ÔI~nllwr·· on oul.r'o ~e-
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Arf;. J..J.a:J. ]~sf.n uoutJ•;Jef.o JJiío ~/,J•ign autes de J'ndnziciv o e~•;J•ipf.o, t! t!UJJ.~:do·il·oC pet·feito •••
.(\ l'f:. 1A:Ja.- Bm \'I!Y. de "J'fllll.l'f.tn ;~o sPg'lll'w.l,,'', dir;n. .
I:! e «I~J] J.t•eg-a UI) ~t!g'.III'U.dO» •
.A !'I.. ·J •. j;J.'I. A apoliee ll!OJJ;o;i~;ntu·lí o1{ ri.~c·n':l U:5~uwidos, o
n!OJ' riu vh.il!t'ff• ~t·gUJ'O n pJ'cJJJio devido tlll p11go pelo se~:u

J'ado e qu:wsqul•l' out.r·a~ Pslipui:H:i"''t''"• qwJ no cunf.l·:.wtv se

••

fi r 11 J:l i.' CUI.
;\J•/:, J4;.J[j - J~m \'cY. de "11u IJlle uúo, l'Lc. '', di:5n-sc:
"f/Jit; 11iio coJJtral'inriJuJ tlisposi~õcs legues".

Ar!.. J,.J;J(i. Nullo serír. eslc cuutmctn, qullnrlo o risco,
qrw se Oi\f;llpll, f.<! .l'ílinr 1t actos illicitos do s~gJJJ•ndo, tlo
hrn<!l'idadu pelo ~<·gnro, un dos roproscutnntcs c pro:pos·[,,s,
f{IICJ' rle um, quct• rlo outro.
"\rt. 1.437. · Não se pt!tlc segUJ'IIl' uum coisa pot• mais do
que valha, ·nem pelo seu todo mais de lllllll. ver.. E', tnclavia,
do!

licito ao segm•ntlo acnnteliJJ•, mediante JJOVo seguro, o risco
de fnllcncia 011 insolvencia elo scguraclot·. (Art. 1.439).

Art:. 1..1;18. • .. o excesso do J!l'Ciuio; e, JH'ti\';J.udo IJUC o
sc)iuJ·atltl obron de 1111t fé, tcrír. dit•ci/;o it illllJHJlar o seguro, ·
sem l'cstitui~ão do [ll'Clllio, HCIII prcjuir.o i!u uc~iío penal que
uo caso couber.

At·(;, l.·l:lU. • .. t·e·m~nr o paganwnto dtl uh.ieeto seguro,
on J•ccobJ•at• n •!IW JIUl' tJlle pagou, ua pat•lt• t•xeetlcu Lo Jlu s~u
VJJior l'elll, aiurla que...
·

'i\rt. 1..440. A 1•idn t' ns l'aculdndes JiullliJlJJJS tHJu/.iom sri
c:-tf.iuwr comn üb,jlwto se~m·avol, e St.'J.:'lll'lll', uo \~tdur
n,iw;tndo. eoul.m o~ risco;; possil'tli~, t!OIIW o do JJiortu Ílli'O·
lunluriu, /m/Jililuçüo puJ•a lrnLuiluu•, ou outros scnwlhunlo~.·
JhldCHt

liUO
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tllt~llu.t.n tu. CUiitiÍ clert.t-su mol'le voi unlat•iu o s uiciclio prenwcliludu 1"11' pt~ssmi lJUC estiver cm seu juizo e a que
t·c~ullm· de duello,

Arl. 1 AH. No cuso de seg·uro de vida, é livt'e ás pnr•les J'ixm· valor rL'spectivo e fazer mais de um seguro, no
mesmo ou cm diversos valores, som pr•ej nim dos uulet'iores.
·
Arl. 1 .4.42. E' lambem livre tis partes fixar eulre si
!L taxa dO pt•em io; 'J'Ociii.V iu. O ~Cg'lll'O J'ci to em SOCÍ edu de
ou companhia, cujos estu.tutos lenham talwllu dos respectivos premios, Jll'esume-sc proposto c tteceilo, nu (~un
J'orrniclade ela tabclla.
Ar L. 1. 443. O scgm•ado e o segurador· siio obrig·ados
11 guardar· no respectivo conh·ut.o a mais t•estricta sinceridade o bott J'é, tanto a respeito do objecto, cJmo dos circtutt~luucius o das dcclurações pertinentes.
;\t·L. l ,.1..\..j., Su11 SIJgurudo uão l'i:wt• declut·u\iÕUS verdaci!Jit•as u cuHlpldas, ornitlindo cit•cumstuneins C[UIJ pQSsnm iul'luit.• tlll tu.:eeiLttç:ií.o da proposta ou na t.n.xu. cio pt•etn!o, perdet•ti o dil•cito ao vulot• do seguro e pag·1u'tt o pr·cmw vencido.

Arl.. -l,.j.:j.i), (.lllttndu u suguru se l'az j.JUI' interllli.lllio
du I'Ujll'esentuntu du segut•udo, este lot·mt-Sil l.umboru t•cspunmvcl jiiU'U eorn u segumciot•, JJOI' todas as incxn.ctidties, 011 umissúes, que possu.m inl' uil· no t•espccl.ivo coatrato.
:\r•l. 1.4·4·(;, O segurudot' qnc, n.o l.erupo elo conl.t'l.lto,
su.be que esl.tl passado o r·isco quo u segm•ado prclundo
oobt•it• o, niio obstante, expede u nl)o!ico, J'icn ol)l'igudo n
,puglll' em dobro o pt•ernio esti pultu o. ·
. ·
MI. 1 .4.<'~·7. :\s upoliocs podem SC't' nominul.ivus, 1\
"''detll 1111 ao pot·lmloJ', excepto no sogut•o ele vidn, enju
npolioo ú ~ompt•e nominativu.
'I

,,
g
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Parasrapho unico. Considera-se morte voJuntaria a recebida em dmJ!o, bem como o suicídio premedilaun p0r pesso~
8UJ ~O LI jUIZO.

Art. l. -141, ... fixar o valor respectivo ... sem prejuízo
dos antecedentes.
ArL. 1. .\42 ... que tenha labella de premias se presume
de eonformidade com ella proposta c acceito.

Ar!. 1. 4.\3. . . . süo obi•igados a guardar 110 •contracto a
mais ealricta ·boa J'é o veracidade assim a respeito do objecto,
corno da~ circurnstancias c cleclaracõeti a elle ocincernentes;
Art. 1.444- Se o scgumdo oiJiittír, alterar ou figurar
que poderiam lei' influído pai'IL a l'ejeição
da proposta ou para a estipulnr:iío de maiOl' taxa de preruío, perderá no primeiro rwso ó d.ii·cito ao segia'o e ao
premio pngo, c 110 segundo iuclcmuisarÍI. ~lll dobro, conseutiutlu o segm·uiloi\ 11 valor tlo premio que lhe teria sido
cOIJrado, SC I!S SrinS cleclal'ltÇÔCS fossem ÓXUCtllS, ' '
. . ~l.rt. 1.445. Qúaudo o segmacl~ ~ontl'!leta ó segurQ mcrliaute Jll'o,curadur, tum bem este se 'f:ar. responsavel ao segu.
ratlor pelns inex11.ctidões, ou lacunas, que possam influir· no
contt(tçto.
·
.

cÍ!'c~llllstancias

. ' ~\rt. l.44ü. 'o seguruclm·, que, ao tempo do contracto,
i>nbe cstnr pussndo o risco, de qrie o segurado se pretende cobrir, e; liÍIO obstante, expede u upoliee, pagarÍL em dobro o
premio estipulado.

'

.Art. 1.447.

•
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Quantlu uumi rwl il•tr~, develll declurtll' u nome do
scguJ•udnJ• r• '·' du segur•ur.lo 011 u du l'tipr•cseuluule dr~ste,
ou do l,r.'J'eei t•o, .e li r llltiiiiJ tio 'Jili:'J 11 ~e I'ti r. u seg11 t•u •
. \r·l. 1..\..l.S. ;\. apolice rlew' lu11ri.11!LII tledut'tll' o r.:o·
mer;r:• r• " l'i111 dos r·iser.r:; por· 111111n, :llli.'Z, dia n lror•u. Na
fulla .ri" r·~l.ip11111•:iír.• [!l't'eisu euJJI.Ill'·se-it o jJI'IIZo ILH ~on
.foruudadu du 111'1. -130; eu. J'r,•SJWILu tios ulrJeelus dusl.rrw.dos 11 ser• lrarr~pr.ll·tmlos drJ 11111 lug'!IL' par•u outi'O, os riseos
eunie~·ur•iitr

pi' la

stHL

rlesdu u reeebirnenlu.

110

prirueir•o, e ucuLut•ilu
·

t.'lllrega ao deslinaltu•io, 110 segundu.

SECÇJM II
OBRIGAÇõES DO

S~GUI'..AL)O

Art. 1.440. Snlvo convenção em contrari.1, o segurado
deve pagnr o premio estipnlndo no acto de receber a apo·
!ice.
Art. 1.450. O segurado pt•esnmc-se obrigado a pagar
os jmos Jegncs elo premio ntrnzado, independente de interpcllação elo segurador, se a apolicc ou os estatutos não
estabelecerem taxa maio1•.
·
Art. 1.453. Se o segurado viet• a fallh· ou fô; !lecla·.
rntlo interclicto, estando ntrnzado nos pt·emios, ou se se
atrnzar depois de fullido ou interclicto, ficnrít o segm~atlor
tleatmerado elos ri.sct;s, se 11 massa ou o repres~ntante do
iuLoruicto niio pagar
premios atrazndos antrJs do slnis·
t.t·o. Poderá, além disso, o segurador dechlzJr da indcmni·
~a~iio elo sinistro nntcrior os premios at:·u?.ados, com os
respectivos juros.
Art. 1.452. O facto ele não se ter verificado o t·isco cm
razão. do qual se (cz o scgmo, uiio exime o 8eguraclo de
pagar o premio estipulado, observadas as .clisi!osi~ücls cs·
P•lciacs lia direito marítimo sobro o cxtornó, '·
Art. 1.453. Salvo clispos1~no expressa, o SOl:(lll'Uuol' uüo
pódc pcdil· augmeuto ele premio, pot·quc o~ riscos se to·

os

·'I' •
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·PuJ·ugJ•aplw uuico. Quando llontin:~t.iva:-;, exaJ•nJ•ão a~ npo ...

Jice'3 o nome do :;egut•allot·, o do segurado u o uo til)ll representante, se o hoU\'el', IJU o du let•et•it•o, em •:uju uomu ;e faz o
scgur·o.
4,"';

Art. 1.448. A apolice declm•tu·ú tambem,,.
§ 1. 0 ]~m :fnlta de estipnht~ãu preciso, eontar-sc-n o
pru;:o de eonfui'iíJitlmlc com o art. J3ú,
§ 2. 0 A respeito de coisas que se destiuen1 a transporte
tle nm pura outro ponto, os riscos principiarão a correr, dP.S·
de que se,jmn recebidas uo primeiro logur e terminarão quando eutregues ao destinutu1·io, no segtmdo.

•

'I

t
f
•
'•

DAS OBP.JGAÇOES DO SEGURADO

Art. 1.449. , .. JJO acto ele receber a apolice pagat•á o
segurado ó' premio, qne estipulou,
Art, 1,4;30. . , . iutlepeu<leutemente de iuterpellaçíio tlo
scgm·ndor, se a apoliee ou os cstntutos Jtão esttibelecerem
maior taxa.
Art. l.4lil. Se o segurado vier a fallir, ou fôr declarado
iuterclieto, estamlo em atrazo nos ,premio~, ou se atrmlar após
n interclic~ão, ou 11 fnlleuein, ficarít o segumdor isento ela responsabilido:.de pelos t•iscos, se a massa, ou o J•epresentantc elo
intcrclicto, não pagar antes do ~inistt·o os prcmius atraza·
elos, ....
Ao art. 1.,151 - Supprima-se o periorlo final: "Po·
der{t . .. '-'"
.Art. 1.4;32. O facto de se 11iío ter Yeri.ficnclo o l'isco, cm
pt·evisão do qual se fez n seguro, niío exime o segura<lo a pa·
gnt• o premio, que se estipulou,,.
Art. 1.453, :EJUboru se lll!jnm uggral'ado os riscos, além
elo fJUe imt pos~h·elnntever no contructo, nem pol' isso, a niio
~I.V

'

~
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.

11ham uggJ•avnC:I,l, além do que podia se~ previsto no contrato.
Art. 1.454. Na vigeneia do contrato, rleye o segurado
abster-se üc tudo qmmto possa augmentar"'os ;:oiseos, · ou
seja contrario aos termos do estipulado, sob pena de perua do direito ao seguro.
Axt. 1.455. Sob u mesma pena, deverá o segurado
éommunicar ao segurador algum incidente que possa de
qualquer modo augmentar o risco.
Art. 1.456. Na applicuçiio dessa pena, deve o juiz proceder com equidade, attentando nas circumstancias reaes,
e não vãs probabilidades de augmento dos riscos.

·"•

''
'

Art. 1.457. Verificado o sinistro, ci segurado deve communical-o no segurador, logo que chegue no seu conhecimento.
A omissão não .iustificada desonera o segurador se
este provar que, 1wisado em tempo, podia ter evitado ou
diminuído as consequencias do· sinistro.

SFJCÇ.ãO

m

OJ3RIGACO!ílS DO SEGURADOR

Art. J .41iR, O segurador é obrigadü a. pag-ar em di.
nheiro o prejuízo resulta;'lte do risco assumido e, coni:ol.'·
me as circumstancias, o valor total da cousa segura.
.
Aà. 1.459. Presume-se sempre que o aeb"lll'ador não se
1
ob1 igou a indemnisar prej~1izos que resultem de vicio in·
trinseco.
Art. 1.460. Quando os riscos do seguro forem especialisados ou limitados na apolice, o segurador não responderÍl por qualquer outro.
Axt. 1.<!61. Salvo restfinção expressa na apolice, o ris·
co do seguro compreltenderá, entretanto, todos os damnos
resultantes · ou conS1lquentes, como estragos occasionados

fc
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haver nelle clausula expressa, terá direito o segurador a au.
gmento elo premio.
Art. 1.454. Emquanto vigorar o contracto, o segurado
abster-se-á de tudo ... sob pena de perder o direito ao se·
guro.
i
Art. 1.455. Sob a mesma pena, communicará o segura.· ·
do ao segurmc1or todo incidente, que de qualquer modo possa
aggravar o risco.
Art. 1.456. No applicar a dita pena, procederá o juiz
com equidade, attentando nas circmnstancias reaes, e não
em pro habilidades infundadas. quanto ~ aggra vação dos ris·
cos.
Art. 1.457. . .. o segurado, logo que o saiba, communi·
cal-o-á ao segurador.
·Parag1•apho unico. A omissão injustificada exonera o segurador, se este provar quo, opportunamente avisado, lhe teria
sido possível evitar ou attenuar as .consequcncias do sinistro.

DAS OBIUG!Ç(IES DO BIGUIIADOR

Art. 1.459. Sempre se presumirá não se ter obrigado o
segurador a indemnizar prejuízos resultantes de vicio intrin.
seco ii coisn. segura.
Art. 1.460. Quando n apolice limitar ou particularizar
os riscos c1o seguro, não responderá por outros o segurador •

.

. . Art. 1.461. Salvo, po1~ém, expressa restricçiio na apoli·
ce, o risco do seguro comprehenderá todos os prejuizos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos occasio-
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Jllll'll c\'itnJ' o siuiHti'O, diuliunir os dmun11s ou ~alvar u
cousn.
Art. l.4G2. Quauclo :10 ol>.iecto ·do contrato se cle1· va·
lor determinado c o seguro se fizer por este valor, fical'iÍ
o segurado!' obrigado, uo cnso ele perda totltl, u pagar a
importaneia da indcmnisa9iio, pelo valor n.,iustaclo. Este
pagamento 11fio o priva tlo direito r111C lhe n.sscgm•nm os
arts. J .438 c 1.4:3!1.
J\1•1.. 1.4fi:l. O ,]i•·eilo ;Í. inilcunli;m•;fio Ju)il<) sct• tl·ans ..
mitticlo a terceil•u eouw accessorio da propriedatle on ele
direito renl sobre a cousa segnru. ]~sta transmissão operase do pleno dit•eito a respeito da cmlsa hypothecada ou
penhoradn ; nos clenwis cnsos, quando 11· npolice não o prohibir.
Art. 1.464. No caso diJ sinistro, o segurador póc1e oppor ao suceessor ou representante do segurado todos os
meios ele defesa rJue poderia oppor contra este.
Art. 1.465. Se o segurador vier a :tallir antes que tenha passado o risco, poderíL o segurado recusar-lhe o pagmuento elos premios atrazac1os e fazer outro seguro pelo
valor integral.

SECÇ1lO IV
SEGURO

l\IU~'UO

Art. 1.4GG. O seguro pôde ser feito üc moc1o que certo
lmmcro ele segurados se obriguem a suppot•tar em com·
mum o prejuizo soffl'ido por qualquer clclles, cm razão
ele risco corrido por todos. Neste caso, a totalidade dos
seguraclos constitue a pessoa. jurídica que exerce as fun·
cuõcs elo· segnrnclol'.
·
.Art, 1.467. Nesta fórma ele seguro, em logar do preJnio, os segurados devem contribuir com ns quotas neees· ·
sal'ins pnra occorrer ús despezns dn administração o aos
pre,iuizos verificados. Seuclo omissos os Estatutos, p!•esuJuc-sc que a taxa das quotas serú cletermiuacla ele conformi\lnclc com 11s contas elo anuo co~responc1ente.

•,:::.

f..

•
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nados pnrn evitar o siuistro, minornr o damno, ou salvnr n

i

~

!

cousa.
J\J·t. l.4G2.

... a pngnr pelo vnlor 11jnstaclo a importan·

por· i:-~~n u diJ•pifo, f!llí.' 11111

1d:1 dt' .indf'n11l iznçlio, ·::;em pol'dl)l'

nssrgnJ'IIIII os nrts. 1.4:38 e J.4:JD .

•

II
!

i

A1·t. 1.463.
l'nl'ngr·np!Jo unico. Opem-se P.;;;;n tJ•ansmissfio do pleno direito quani.o tí coisa IJ~·potl!rcnrln, ou J1cnhm·nrln, c, l'úJ•n clcsscs
casos, qunnclo n apoller o ufio veclal'.

A1·t. 14M. . .. todos os meios de dr.f'esn, qne contt•a
este lho nssi;;tirinm.
J\ 1'1:. HG:),

l'1seo . . ,

DO SEGU,RO

li!U~'UO

Art. 1.466, Pôde n.iustn.r-se o seguro, pondo certo numero ele segnrndos·em commnm entre si o pre.i\tizo, que .a
qun.lquer clel!es n.dvcnhn do risco por todos corri elo .
.Em tnl cnso o conjunto dos segnrnclos constitue 11 pes.
snn jmicl icn, n qne pertencem 11s fnncções de segurador.
Ar1:. 1.467. , .. os segm·n.dns eontribuem com ns quotas
nccessm.·ins, ... Sendo omissos, jl!'esmne-sc que a tnxn d11s
CJtWtns se cletermilliU'Íl segmiclo us ~outns elo nDno,
•
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Art. 1.468 .. E', todavia, licito estabelecer premíos fixos, sem prejuízo da obrigação de cotisarem-se os segurados para. cobrir os riscos verificados, se excederem a
somma dos mesmos premias. Quando, porém, os riscos :forem inferiores á referida somma, poc1erão os associados
distribuir o excesso em dividendo ou formar um fundo ele
t·e~erva, como bem lhes aprouver.
Art. 1.469. As entradas supplementares e os dividendos devem ser proporciouaes ·ás quotas de cada associado.
Art. 1.470. As rr.feridas quotas serão fixadas conform~ o valor dos respccttvos seguros, mas poder-se-ão tarobem levar em conta riscos differentes e estabelecei-os d~
duas ou mais categorias.

SECÇÃO V
SEGURO DE VIDA

Art. 1.471. Os seguros de vida. destinados a garantir,
no caso de morte do segurado, certa somma aos herdeiros so brevívos ou a outras pessoas, podem ser feitos por
toda a vida ou s6mente durante certo período. E' tambem
licito ás partes converter o seguro da primeira especie na
segunda e vice-versa, assim como estipular que o valor do
seguro seja pago em prestações ou de uma s6 ve~.

Art. 1.472. P6cle-se fazer seguro sobre a propria vida
ou sobre a. de outrem ; neste 11ltimo caso, deve o proponente justificar o interesse que tem na continuação da
vida do terceiro, sob pena de não valer o seguro provarl a a falaidade do interesse. .
· ·.
· Paragrapho unico. Será dispensada ajtis{ificliciio se terceiro, cuja vida se quizer segurar, fOr descendente, ascP.ndente,
irmiío ou conjuge do proponente.

o
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Art. 1.468. Será permittido tambem obrigar a premios
fixos os segurados, ficando porém, estes àclstrictos, se a importmwin dac1uelles niío cobrir a <los riscos verificados,a cotizarem-se pela differença.
Se, pelo contrario, a somma dos premios exceder a dos ·
riecos verificnilos, poderão os associados repartir entre si o
excesso em dividendo, se nüo preferirem crear um fundo de
reserva.
, Art. 1.469. · ... e os dividendos .serão proporuionaes
as ...
Art. 1.470. As quotas elos socios serão f.i."Cadas conforme
o valor dos respectivos seguros, podendo-se tambem levar
~m conta riscos differentes,. , ,

"
.

'
DO SEGURO SOBRE A VIDA

Art. 1471- O seguro sobre a vida tem por objecto
garantir, mediante o premio annual que se ajustar, o pagamento ele certa somma a determinada ou determinadas
pessoas por morte do segurado, podendo estipular-se
e~rualmente o pagamento ilessa somma ao 'proprio segurado ou terceiro, se aquelle sebrevlver ao prazo de seu contracto •
Quando n. liquidação só deva opel'lll'·Stl pur morte, o
premio se p6de ajustar por prazo limitado ou por toda a
vida do segurado, sendo licito ás partes contratantes, durante a vigencia do contrato, substituírem, de commum accorclo, um plano por outro, feita a indemnisação de premios que n substituição exigir.
Art. 1.472. Póde uma pessoa.fazer o seguro sobre a
proprin vida, ou sobre n de ontrem, justificando, porém, nes- ·
te ultimo caso, o proponente o seu interesse pela preservação
clnquelln que segura, sob pena de niío valer o seguro, em se
prpvanclo ser fnlso o motivo .allegado.
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.Art. 1.473. Salvo clisposiçüo contraria o constante ela
apolico ou dos estatutos, tÍ licito tlo segumdo trausmlttir,
por neto cnh•e vivos ou de ultima vontade, Íl outm pessoa capuz, o direito no seguro, e o segurndor é obrigado,
niio obstante qunesquer pretengões dos successores elo se·
gurado, por morte deste, a fazer o pagamento :í pcssou
que jnstiflcm• li 1wsse legitima ela respectiva apolice .
.Art. 1.474. Exceptnn-se dn disposição do art1go nntecedente a pessoa qne J'ôr lcgnlmcntc inhibida ele receber
clongíio do segurado.
Art. 1.475. Quando as pre~tações ou annuirlades rlo
seguro houverem ofCemlido as legitimas elos herdeiros ne·
cessarios, csteR s<í poderiío haver elo beneficiado z. importnncia do respectivo prejuízo, com os juros legnes, elesde
n morte do estipulnnte.
Art. 1.476. Quanc1o a imporlancia. do seguro tiver ele
ser paga a diversos hereleil•os ou a elil•ersas especif~s !le
snecessores, a pessoa que o fizer 11iio poderá augmeutar 11
sen nrbitJ•io o numero ele successores, mas poderá restrin·
gil-o, por neto entre vivos on de ultima vontade, sem em·
bnrgo ele qnaesquct• disposições cm contra.rio dos estntu·
tos da respectivn. companhia. ou associação.
Art. 1.477. A disposiçii.o do nrtigo antecedente é ap·
plicada aos montepios de qualquer especie, quer particulll·
res, qnet• of.ficiaes, .iÍI fncultativos, jíL obrigatorios, • salvo,
todavia. as pensões, cn.in successiio seja alJertn. nntes ela
~xecuçfio deste. Codigo.
·
Art. 1.478. E' tnmbem licit<l :f:nzer o seguro ele moelo
que o segmnclo s6 tcnl111 direito 11 elle se 11ttingir a eertn
edac1e ou se nincln. l~ôr viyo em certn época.

CAPI'l'ULO XV
DO .TOO O J~ DA A POS'!'A

A1·t.. l.47fl. As dividus de Jugo on aposta uiío obrigam
n pngamento ; 11iío púde, toduvin, set• repetido o que volnntm·inmente foi pngo, sHlvo se houvel' c16lo de qnmn
!Jnnhon 011 fíiJ• monov 011 interdicto o que pe1•den,
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Art. 1.473 - Se o scgtn·o niio til·ct• por cnnsn deélnrn.
iln a. gnt'ltntia de alguma ohriga(liLO, é licito nn segm·nr]o
em rtnnlquet• tempo, snbstitnit• n scn benefieim·io e scnrln ~
apolicc emittida Íl ordcut, institnit• o be·ncficiario nté JlO!'
acto rle ultima vonhuk Em rnltn de declaração, neste caso,
o seguro serÍI. pago nos ltei'deit'Os do segurado, sem cmlHn·go de rJnnesqnm.· rlisposigõcs cm contrario dos cstntn·
tos rln. companhia on ussor:incito.
Arl:. 147+ - Rcrli.ia-sc nssim: ''niio se pótle instituit•

JH.•nor<oint·io, pessoa, eLo.».
Art. 147:3 -

Supprima-sc.

Arts. 1it7G e 1.+77 -

Snp]Wilt1nm-se.

Art. 1.478. • .. do Jllorln qnc scí ten hn. rliruitn n cllo o
se ehrg·m· n rm•tn r.rlnrlt•, on ft•t· Yivn n cct•l:n tempo.

~rg-nt·arlo,

Art. 1.470, .. , ; ·.111M 11iio se pcíclc 1'CCnh1·m· n rtnnnl:in,
qno vnlnntnl'imnento se png·on, Rnh·o se foi g-n.nha pov rlolo,
nn so o pe1•rlenl:o .6 monol', on intet•dicto,
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Paragrapho unico. Applica-so estn disposicüo a qualquer

contracto que encubra

011

envolva roconhecimunto, novaoão ou

fiança de dividas de jogo, mas a nullidade. resultante não
p6àe ser opposta ao terceiro de boa fé.

. Art. :1.480. Nilo pó de ser. pedido o pagamento do

fJllC

foi emprestado para jogo ou aposta na occasião em que es·
ses actos forem praticados.
Art. 1.481. São considerados jogo, e como taea sujei·
tos ao disposto nos artigos antecedentes, os contratos so·
bre titulas de bolsa, mercadorias ou valores, em que se es·
tipule n liquidação exclusivamente pela differença entre
o preço ajustado e a cotação que estes tiverem na época
no vencimento do contrato.
Art. 1.482. A sorte, para dirimir questões ou dividir
cousas communs será considerada modo de partilha ou
transacção, conforme o caso,

C.A.PITULO XVI
DA FIANQA

SECÇ!.O I
Dl'SPOSI(JOES GlllRAES

·
Art. 1.483. Pelo contrato de fiança o :fiadGr se obriga
para com o credor de outrem· 8 responder, na falta deste.
pela respectiva obrigação.
Art. 1.484. Se 8 responsabilidade do :fiador fôr· garan·
tida por outra fiança ou abono, applicar-se-iio ao n·bouador
as disposições deste capitulo.
·
Art. 1,485. A :fiança deve ser dada por escripto, e nito
admitte interpretação extensiva ..
Art. 1.48.6. E' licito a:fian.çar sem sciencia e até seru
consentimento do devedor.
·
Art. 1.487. P6de 8 :fiança ser dada em garantia de di·
YidiiB futp.ras, mas1. neste caso,
não p6de o fiador ser de·
.

.

'
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Ar~.

1. 480. Não se pó de exigir reembolso do que se emprestou para jogo, ou aposta, no neto de apostar, ou jogar.

•

.-

Ar~. 1. 481. São equiparados ao jogo, subme~tendo-se,
eomo taos, no disposto nos artigos antecedentes, os contractos. . . . . . e a cota cão que elles tiverem no vencimento do
ajuste.

Ar~. 1. 482. O sorteio, para dirimir questões, ou dividir
coisas communs, considerar-so-á systema de' partilha, .ou processo de transacção, conforme o caso .

.Art. 1.483. Dá-se o contracto de fiança, quando uma
pessoa se obriga por outra, para com o seu credor, a satisfaZtil' u obrigação, caso o devedor a nlío cumpra.
·
Art. 1.484. Se o fja,dor tiver quem lhe abone a solvencin, no abonador se applicnrá o disposto, neste capitulo, sobre n fian~a.
.
·
Art. 1.485. .A fianga dar-se-á por escripto ...
.Art. 1.486. P6de-se estipular a finxtça ainda sem consentimento do devedor.
Art. 1.487. As dividns futuras podem set· objecto de fitliiÇU; mas q fiador, neste ouso, não será demandado senüo
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mandado senão depois ele tornada cm·tn c liquida a ohri·
g·noiio· do devedor principal.
Art. 1.488. Não sendo limitada a fiança, comp.rehende·
r1Í todos os accessorios da divda principal, inclusive nB
despeza.R jmlieines desde a. citação elo fiador.
Art. 1.480, A fiança púde ser de valor inferior no da
ohl'ign~iio principn l c eontr.nhidn em condições menos ou<lJ•osns.
Qnnndo fôr supel'ior no valor da divida oú fôr mais
onerosa, ~ó valerá nté o limite ela obrigação afiançada.
Art. 1.490. As ohriguções nullus niío siío nccessiveiR
do finn0n, excepto se n nulliclncle l'esnltnr n.penns ele incn·
pncidncle pessoal do devedor.
Esta cxcepçiio niio nbrnnge o coso elo nrt. 1.259.

•

.•'

I

t•

·-·

Art. l.49l. Qnnndo nlgnem fôr ohrignclo n. dnr finrlot•
deve nfferecer pe~~of\ idonen:. t1omicilinr1n no mnnicipio
onrlc honver de prestn1• u flanr,a. e propriel:n.l'ill rle hens
hnstnntcs pm·a satisfll7.er a ohrign0fio.
Arl:. 1.492. Se o finclor se tornm· insol\'llVcl on incaexigir· oulr•o,

]1117.· pnder'IÍ. n cwedor.·

SEC(Li\0 II
EFFEl~l'OS

DA 1•'JANOA

Art. 1.493. O fiador clemnndndo pelo pagamento cln
divüln tem rlireito do exigir, até Ít contestMÍÍO da lide,
Cjlle sll,imn primeiro excnticlos os bens elo devedot•,
Pn!'llgrnp'ho unieo. O .l'iado1• que nllegm· o !louoficio clllsl-o
aJ•ligo liei'C nonwm· !len;; rio dnvnclol', •ilris no mrsmo muni-éJpJo,
desemhurgudofl () qno hnHtcm pn 1'1\ n paglUJieuto dn i1iYidn.
t\Jot. 1.4~4. Nüo oecm•J•c este beneficio :
T. Qnnmlo o Oaclot•. o remmcion expt·essnmente,

11;.

t
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depois •JUU
del'cilur ..

~c

fizer certa c licjuidu a

ubriga~üo

do principul

,.
l

if

Art. 1.480.
;~I

~-p

•,!f

(Jtulmlo exceder o valor da divida, ou .fôr mais onerosa

;j

J

li

•

•

Art. 1..400. As ubl'iga~ões uullas não são susceptíveis
Lle fiauua, excepto ...

]

'PamgJ·apiJ~

unico. :msla cxcepeão não alJrangc o caso do

ar L. 1. 25!!. .
Ar!:. 1.4fl1. Quando nlgtwm}JOll I'Cl' ele tht·l'iaclor. ocretkt· uiío pôde ser obrigado a acceital-o, se não fôr pessoa idonca, domiéil i11rla no município, oucle tenha de vrestar a fian~~~. o senhora de beJis snffici•mtes para de~empenhar a obriga~fio.

Al't. 1.402. Se o liador se toruat• . iusoh•cilto, ou incapaz
poLlcl'lt o creltor exigir que ~ej<L substituído.

Mt.l.4D3.
l'ut·n~·mplw unioo .... no nw~mo nnwidpio, livt•es c dc:;Cinlnu·gudos, t]uunlos IJuslt•m put•u soll•et• o dellilo. (At•L, 1. üOG.)

.;\t•t. 1.4fJ+.

~iill II'Jll'OVeita esle

ileJwficio ao fiador:
I. Se elle u reHunciou expressumentc.

·.

60ó

ANNAI!S !lO SENADO

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. :1, de :1902

II: Quando se obrigou como principal pagador ou solidaria.
o'IJ·
III. Quando o devedbr fôr insolvavel ou fallido.
Art. 1.495, A fiança simultaneamente prestada· por
duas ou mais pessoas a uma mesma divida .importa solidariedade entre ellns, salvo reserva expressa do beneficio de
diVÍRÍÍO.

.

•

•

Paragmpho unico. EsUpulado oste beneficio,
cada fiador
\"1
unicamente pela parLe .que lhe tocar ·no pagamento.
Art. 1.496. Póde tambem cada fiador determina-r uo
contrato a parte da divida que toma sob sua responsabilidade, e, neste caso, niío ser!Í obrigado a. mais.
Art. 1.497. O :fiador que pagar integralmente a divida
fica subrogado nos direitos do credor, mas só póde deman'
dar cada um dos. outros eo-:fiadores pela respectiva quota.
Pal'!lgrapho unico. A parte do fiador insolvavel distribuirso-á pelos outros.
Art. 1.498. O devedor responde tambem para com o :fia.
dor por todas as. perdas e damnos que este pagar e pelos
que soffrer em rnziio da fiança.
Art. 1.499. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e, não
havendo taxa, aos juros legaes da. móra .
.Art. 1.500, Quando o credor demorar, sem justa causa, a execução iniciada contra o devedor, poderá o findor
promover o andamento do feito. Esta disposição é a.pplicavel ao abonador.
Art. 1.501. O :fiador, ainda antes de haver pago, póde
exigh• que o devedor satisfaça a obrigação ou o exonere
da fiança, desde que a divida se torne exigível ou tenha
deeórrido o prazo dentro do qual o devedor se obrigou a
desoneral-o.
. Art. 1.502. O fiador pó de desonerar·se . da fin.nça que
tiver assignado sem limitação de tempo, semP.re que lhe
convier, ficando, porém, obrigado por to dós· os effeitos da
:fiança, anteriores ao acto amiga.vel ou sentença por que
fôr desonerado.
'·
ro.~pondo

..
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II. Se se obrigou como principal pagado!', ou devedor
solidnrio.
I:U. Se o devedor fõr insolvente, ou fallido.
Mt. 1.495. .A. fiança conjuntamente prestada a UIU só
débito por mais de UIUa pessoa, importa o compromisso de
solidm:icdade entre ellas, se declaradamentc nü.o se reservul'ltlll o )Jendicio de divisão.
,!'aL'U!l'L'aplJo un{co. . .. pela pude l!Uu, em pr·oro!Íacão, lhe
coubeJ· no pagamento.
Art. 1..496, Póde tambem cada fiador taxar, no contracto, ...

.A.rt. 1.497. . .. ; mas só poderá demandar a cada um
dos outros fiadores pela renpectiva quota.
Paragrapho unico. A parte do fiador insolvente.
Art. 1.498. O devedor responde tambem ao fiador
por ...

Art. !.499.••• e, não havendo taxa convencionada, aos juros
legaea da mora.
·,
Art. ·1.500. QuaiidO o credor, sem justa causa, demorar
· a exccuçiio iniciada. 0ontra o dcvec1úi·, poderá o fiador, ou o
abonador, (art. 1.484), promover-lhe o andamento.

J\rt. 1.50t2. o.. :finc1 or·p~c1er{t exonerar-se da fiança,
que ... ao nc o mlllgave , ou n sentença, por que fôr exonernclo.
..-

1
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Art. 1.503. A obrigu.~ão do Jiaclor passa a seus her·
deit·os, mas a responsnbilielnde ela finnçn é limitada ao
tempo dccorriclo até o elia eltl morte elo fiador c núo pódc
ultrapassar as forças ele sua herança.

I
-

.

S.ECÇÃO III
J~X'J.'J Nt..:t~ .. \0 DA .I•'JANI]A

Art. 1.504. O fi11doL' púde oppor no credor as ex·
ccpgõcs que lhe_ forem pessoaes, e as extinctiv:~s da. obri·
gação que compitam ao devedor principal, se não provie·
rem simplesmente ele incupncielacle pessoal, salvo o caso
do art. 1.259.
Art. 1.505.
fiador, aincln f!lle solidaria com o devedor principal, fica desoncl'nclo de sna obrigação :
I. Se Helil ~cn consentimento, o r:l'edo!' .concerler ao devedor pi'Ol'Og'lll;iío rle Jll'azn pnm n pagamento.
li. Se, JlOl' 1'11dn do l!l'edr>l', J:ôr impossivel n snbroga·
~ii o nos sens cl iJ•eitos e prel'crencias.
1II. Se o cl•etlor wweitnl.' muigu.yeilllcntc elo tleveclor
principal, cm piig'll.llle!ltn da divida, um objecto diverso elo
que e~te estava obt•ig11clo a dar-lhe, ainda qne sobrevenha
a e\'ic•çiío do ob,jccto.
·
"\rt. 1.506. Se, feita n HO!lleaçiío IIIIS comlic;ões do )la·
l'llg'l'll]lho tmico elo nrt. 1.493 com a demora da' execugiío
o Lleveclor se toJ•mn• insoh'awl, ficarít tmnbem clesonerado ·
o fiudor, provando qne os bens por elle indicatlos crnm.
H? tempo ela pcuhurn, suft1éientes pal'a a soln~ão ela d!·

·o

YHlU,

'fiTUJ"O VI
Obrigações derivadas de declaração unilateral da vontade

CAPITUJJO I
DOS 'l'l'fULOS ,\0 POH'fADOR

Art. l,GOi. O detentor ele um titulo ao portador, un·
torizudo ii- c]ispot• delle, póc1e reclamar elo -l;esjlectivo snb·
scriptor ou emissor a o"IH'es-tntiio devida. O snbseriptor ou

....
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"\rto V:iO:Jo A'ubtoigat;ofto du .Eiaclot' JHLSSII·lhc 110s hcrdciJoo~; rnus 11. loesJlUIISII.uilidacle rln l'iltn011. se limit!L ao tempo
th-•.ctll'l'idu al/1 ti rnul'le do J'iadw, u Jliíu p•jde ultrnpussuo''
0üs J'orçus clu lwmnçu..
1c 0-'~
o

o

""-

At•t. Jo:il.liio O J'i11dor ninda que wllidurio com o pl'inoipnl devedor (arts. J.49+ o 1.4!15), J'icu.rá desobrigado:
I. Se, se111 consentimento .seu, o credor conceder nwmturia ao ilcvcdor.

HI. Seu út'etlur, em pagmnento <la divida., ncceitar
11111 iA"II\oeJmentc do devodot• nhjeeto diverso do que este cm
nln•i!,(llrlo :1 lhe 1lat•, uinda t.jne depois venha a perdei-o por
cvic1•iío.
·
Art. J.;iOüo Se, .reita n JJomca9iío mts comliçues tlu art.
J .4!!:3, § 1111 ico, o dul•cdor,. retardaudo-se a execução, cair cm
.il1solveuciu, ficH,t'ÍI. cxouernclo o fiadol', Jllou l'uudo que os bens
por e.llo iudicatlos crum, uo tempo tlu penhora, sufficicntcs
puru a sulngüo du divicla afian~ucla.

.

Das obrigações por declaração unilateral da vontade

.'ui, V
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emissor, porém, exonera-se pagando a· qualquer detentor,
esteja ou não autorir.ado a dispôr do tttulo.
'Art. 1.508. A obrigação do emissor subsiste, ainda
que o titulo tenlw. entrado em circulação contra sua vontade.
Art. 1.500. O subscriptor ou emissor só póde allegar,
wuLra o pot•Lauot• de JJOn f1í, defesa fundada cru nullidudo · ÍJxLet•rw ou ln terna do ULulo ou orn alguma causa pessoal do subscriptor contra o portador.
Art. 1.510. O subscriptor s6 é obrigado a pagar ú. vista do titulo, salvo. o caso de ter sido declarado nullo.
A.rt. 1.511. O que fôr injustamente desapossado de títulos ao portador, só póde impedir que .seja paga a importancia do respectivo capital ou rendimentos, recorrendo (t intervenção judicial.
Se, decorridos tres annos, contados da citação do
detentor dos titulos, não forem estes apresentados, o juiz
poclerít decretar a sua caducidade c ordenar ao devedor
que passe novos titulos em substituição dos reclamados.
Art. 1.5J 2. E' m1llo o titulo ao portador no qual o
subscriptor, seiu autorização do Congresso Nacional, se
obriga ao pagamento de certa somma em dinheiro.
Esta disposição niio se applica ás obrigações emitti!Ius pelos Estados ou pelos municípios, as quaes conti·
nuam reguladas por lei especial.
Art. UiJ3. Se o titnlo t1·ouxer o nome do .:;redur· e 11
dnnsula de poder 11 prestação ser feita a qualquer portarim·, o devedor exouerar-se-á validamente satisfazendo a
[li'Cstar;iio ao portador, mas poderá exigir que jÜstifiqne
este o seu direito ou llrcstc caução.
Aquclle cujo nome se acha inseripto no titulo, presu·
me-se dono e pócle !•eivinclical-o c1c quem quer que injusta·
mente o detenha.. ·

CAPITTJW II
DAS P.ROMTI:SSAS .DE T:ECOMPENSk. >
'
. •, ·- ,, ....

A1·l:. 1.51.4. A promessa dll recompe~sn ou gl•atiftcn~iio, feita por meio c1e nuuuncios publiços, a quem pres-
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.t\rt. 1.509. Ao JiurLndor llc uon fé o subscriptor, ou o
uiíu puilerí1 uppôr outl'!t defesa, além da que assente
cmnuJikladc interna ou cxtcrnu do titulo, on em dit·eito pc~
soul ao emissor, ou snbseriptor, coutm o portador.
Art. 1.510. O subscriptor ou emissor niío serí1 obrigado
a pagar senão í1 vista <lo titulo, salvo se este fôr declarado
nullo.
·
Art. 1.511. A pessoa ÍJJ,justamente ilesnpossada de titnlos ao porta(lm·, só mediante intervenção judicial poderá irnpedit• que no illegitiino detentor se pague a importancia do
capital, ou seu interesse.
Se, citado o detentor dei;ses titulas, não forem apresentados em tres annos dessa data, poderí1 o juiz deelaral-os caducos, ordenando ao devedor que lavre outros, em substitui-.
~üo dos reclamados.
.
.\1•t 512. E' nullo o titulo, um que o signatal'io, uo
emissor, se obrigue, sem autorizagüo de lei feder·nl, a pagar
ao portadot• tJillllltia certa em dinheiro.
·
·Paragmpho unico. Esta disposição .. , as quaes continuarão
a ser regjdn~ po1· lei especial.
c.Art. 1512 -.. Passe 11 1513 e este ÍLquelle.
.
Art. 1.513. Se o titulo, com o nome do credor, trouxer
a clnusula de poder Rer paga a prestaoiio ao put·Laclor, embolsando 11 este, o devedor exonerar-se-í1 validamcntc; mas podet•ií exigir-lhe que justifique o seu direito; ou preste eauçiio.
mui~sur,

Art. 1.514. .Aquelle que, por annuhcios p'ublicos, ~e
comprometter .a rccollllpensar, ou gratificar, a quem preencha

GJ~
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---·--------~--------------------------------.l:ar corto set'I'Íçn Oll preetJtiher ccrt.a concli~fio, obriga o
promittcnte.
.Art. J.::ílii. Quem l[llél' que tcuha prestauo o~sc scri'Í·
~o on pl'Ce nch ido essa coJtd içií o, !los tc1'lllos elo ar.ti go nnteceilente, pí>dú exig-ir u. .l'ecompensa IJI'Oirtettida, ainda
qne niío o tcHhu feito pol' cuusn da promessa.
~\rt, l.:i.l G, Antes tle prestado o scJ•viço ou JH·eeJJchida
a concliçiío, pôde o prornitte11tc revogar sua promessa,comtantu r111C o faun. com a mesma. publicidade.
Se l:iYet• mm·caclo o pt·azo para exccu~ão Jo a.cto, entendcr-sc-;í •1nc rcnnncion o (lircito ile retirar sua offcrta
tlcutro tlelle .
.Art. Lil7. Se o acto para que se fa~ a !ll'Omesstt fôr
praticado por diversos, Herá pt•eferido aqnelle que primeiro o executou.
Se 1L execnuiio tii'er sido siumltn11cn, cucln um tcrit
ilireito a pnrtc cgnnl JIIL J•ecompen:m.
Se estn nito J:ôr iliviHivcl, rccm·rcr-se-ít i't sorte.

Art. J.ijJ S. .A determinação cl c prazo é co!Jd Í!;iio csscneinl para n validndc ela recompensa publicamente fii'O·
mettidn cmuo pt•emio de concm•so. Além desta condição
oh~Ct'\'lll.'·~c-tí tum bem o seguinte :
~ 1°, A deci~iio du. pessoa clesignadtL como juiz nos·
ntllllllleios ,; ohrigutnt•in Jllll'lt os i11teressnclos.
§ 2°. Na falta ele pessoa clesignacla pa1•a julgar o meJ•ito elos trn hnlhos apresentados, entende-se que o promittcntc t•cscrvou para si esse direito.
§ 3°. Se os trabalhos th•orem merito egunl, proceder•
sc-;í. de accordo com o artigo antecedente.
.Art. 1.519 . .A propricclaclc da obra feita· pnru o concnr~o, de que trata o a1•tigo antecedente, só· pct·tellccrá
no · promittcutc, se· nu publicn~iío dn promessa tiYcr sido
cstitntlncln esta clnusula,

Ê

r..

TI1.'UW VII
Obrigagies resultantes de actos illicitos
Art. f.520. Os !Jcns do 1•esponsavcl pd11 of!~ma on
violn0iío do direito de outrem íicnm sujeitos ií re(Hil'R~iío
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certa condição, ou de~empeuhe eerto servi~o, coutrue obrigu~iio de fazer o promcttido.
Art. 1.515. Quen1 f1LlCJ.' (JUC, nos termos do artigo antoéc!lente, fizer o dito servi~o, on satisfizer a dita concli~iio,
ainda que não pelo interes~e rln promessa, podcríL exigir a
recon1pensa estipulnda.
Art. 1.516. . . : p6c1e o promittcute revogar a promessa, eontnnto que ...
Se, porém, honvcr aHsignado p1·nzo Íl execu~ão da tarefa,
cntender-se-Ít que renuncia ao arbítrio de retirar, durnnte
elle, a offerta.
.Art. 1.517. Se o acto conteUJpludo nn promessa fôr pru.
ticado por mnis de um in<livicl11o, tcrÍL direito ú t•ecompensn o
c1110 primeit·o o cxecutotl,
§ 1. o Sendo simultauo1L LL execução, 11 cada um tocaríL
nm quinhão egual na recompensa.
§ 2. o Se estanüo fôr clivisivel, conferir-se-ít por sorteio.
J\.rt. 1.518. Nos concnt•sns que se abrirem com promessa publica ele recompensns, é comli~ito essencial, parn vnlcrmn, a fixatfio ele um prazo; ob~erYn.ndo-se, por6m, além deste, us segniutes requisitos:
§ 1. 0 A decisão da pcsson uomeudn, nos nnnuucios,
como ;juiz oln·iga os intet•csstLclos.
§ 2. 0 J~m falta dn pessoa designnda pnrn julgur o mr.J•itu dos trnbulltos, que se aprcselltnrem, entenrler-se·ÍL c11W
"Jll'nlllittentc se J•cserY011 . Pssn funcr•iio.

.

•
At•t. 1.519. As obras premindns, nos concn~sos ·de qnc
tl.•nntn o urtigo anterior, s<í licnrfin pm·tcn<.• rnrlo :10 JII'Oill itJ·ontn, se tnl cltmsnln estipnl nr. un pnblicn~iío dn J.H'nmessit.

Das obrigações por actos illicitos
Al't. 1Ji20. . .. ; e. se tiYet•mnis de nm nntor n of.r~nsn,
todos 1'cspvmltwiio solitlltl:inmente peln rapnra~ii.n.
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do damno causado ; e, se forem mais de um os autores
dn offensn, todo~ scrúo solidariamente responsaveis pela
rcparaçúo.
Paragrapllo unico. São solidariamente respoosavois eom os
autores os cumpliocs o os moncionados no art. 1.523,
Art. 1.521. Se o dono da cm1Rn, no caso do a1•t. 164
u. II não fôr culpado do perigo, tem direito de ser inde·
mnisado do pre,juizo rJne _tiver sofft·iclo.
Art. 1.522. Se o perigo occol'l'er por culpa de tercei·
ro, terí~ o auto1· elo dmnno ou tln destruiçií.o ac~ão regressiva contm elle, pnt•a haver o vulor da iuclcmnisa~iío que
pagar ao dono ela cousa. ·
A mesma acção competirá contra aquelle em ouja de·
fesn tiver sido clnmnificada a cousa.
Art. 1.523. Siío tambem responsaveis pela reparação
eivil :
I. Os paes pelos filhos menores que estiverem sob aeu
poder e em sua companhia.
O tutor e o curador pelos pupillos e curatelacilos
l]ue se acharem nas mesmas condições.
III. O patrão, amo ou committente por seus ompre·
gados, servi~nes o propostoR no exercício do trabnlho que
lhes compete ou por occnsião dclle,
IV. Os mestres de. officio, os professores do arte ou
scieucin, c os directores ele cstabelecimeutoR de educação
pelós aprendi~us, clisciplllos ou aluninos confinclos Íl sua
guarda.
V. Os que gratnitameutc houverem participado nos
proclnctos do cl'imc, até ú IJUIIntil~ cm ·que participaram, .
At·t. l.ii:Ú. A J'espousa!Jiliclmlc ele que trata' o n. 3
do ltl'tigo antcccdeJJte colllprehcncle as pessons juriclicas
rpw oxm·cm•cm 11lgumn industria.
Art. 1.525. Niío serão 1·esponsaveis as pessoas ele que
trntnm os rlonH nrtigoR unt~cedentcs, excepto as menciona·
dos no n. 5, pl'Ovnudo que empregarmn, por. si on sens
rcpl'csentnntcs, toda· n uecessaria diligonci11 o prec111wiicA
pm·n f(ll~ o dmnuo se niío 4~sse,
•
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Paragrapho unico.... os cumplices c as pessoas designadas
no art. i. 523,

Art. 1.521. . .. n. II, nií.o teve culpa. do perigo, assistirlhe-Ít direito ií. iDi:lemnir.a.ção do pre,juizo, que soffreu.
Art. 1.522. Se o perigo occorrer llOr culpa de terceiro,
contra este f:íearít com nc~íio regressiva, no caso elo art. 16!l,
n. II, o autor elo dnnmo, pnra haver a importancin, que tiver

rcsarcíclo ao dono ela cousa.

Pnrngrapho unioo. . .. aquelle em. dofesn de quem se damnifiooti a coisa. (Art. :164, n. I.)
·
'Art. 1.523;

III. . .. do trabalho qne lhes competir, ou por occasiiíq

~elle.

(.Art. 1.52f),

V. Os que gratuitamente honverem participado dos. pt•odncto~
docJ•imc, ntú a concurrente qn:~ntia.
Art. 1.524. A re.qponsabilicl11de estabelecida no artigo

antecedente, n4 III, abrange as pessoas juridicns, qne
r:xer·cerem exploração industrial.
Art. 1.525. Exceptundas as do nrt. 1.523, n. V,
11ii.o ser·üo responsnveis as pessoas. ennmerndn~ nesse o
llO ar I.• 1;524·, provnndo qnti tlmpregnrnm, por.• sr, on sons
ropresor~tnntcs, toda n. diligcnoin. o preonuçíio neccssm•in.s,
pm•n. cvt!m• o damno.
'
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Art. l.G2fi. O qne pngnr o dnmno causado por outrem
p.Jde rcpctil' clcst:c o qnc houver pngo, excepto se filr Reu
descendente.
Art. 1.527. J\ J'cspousubilidadc eivil é iudcpendcnto
da m·iminal ; mas, .niío se poderá qtwstiomtt• mais sohre
a cxistcneia do :l'aéto e sulH·g lJUem se.in u sen autor, qnnn·
elo estas qucst:iíes se nehttt·cm cleciiliclns no e1·ime.
Art. 1.528. O direito de exigir reparação c a obriga.
ção de prestn.l-a trnnsmittem-se com a hcrn.nga, a não ser
nos casos em que por este Codigo fôr determinado o con·
traria.
Art. 1.529. O clono ou detentor do animal deve resarcir o dmuuo por este causado, se não provar que o guardou c vigiou com o cuidado necessario, ou que foi o ani·
mal provocnclo por outro, ou que houve impruclencia do
offencliclo, ou força maior.
·

...
Art. 1.530. O clono de um cclificio ou de uma constrn·
cgão responde pelos clanmos que resultarem de sua ruina,
se esta provier de f:nlta ele reparação, cuja necessidade
era manifesta.
!Art. l.531, Aquellc que habita uma casa ou parte dn
mesma responrlc pelo cln.mno· cansado pelas cousas que
clelln r.nhh·Am on fm·om lmwadas cm lc;.>gar~s niío destinaelos para isto.
Art. 1.532. O credor que clcmnnclar o devedor, antes
tlo vencimento cln. divida, c fóra dos casos em que a lei
o permittu, fica ohl'ignclo a esperar tanto tempo quanto
J'altnvu, a descontar os juros correspondentes, embom
estipulados, e a pagar as custas cm dobro.
Art. 1.533. Aqnelle qnc clemn.nclnr por divida jíL paga,
no todo on em pnrtc, sem rcsalvar as quantias recebidas,
on pedir mais elo que fôr clevido, fica. obrigado : no pri·
meiro cnso, n pagnr ao devedor o dobro do que houver ·
recehirlo, r. no segnndo, o equivalente do' f]tte lho exigir,
salvo se cl~r.nhil· rln ncr,iío or estar presc1•ipto scn . di·
rei to.

•
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Art. l.ii2G. O que resareii.• o rlnmno cuusuüo po1: outrem, se este nito :l'ôr rlc'seemleutc seu, púde rr.!HIYrn·, daquclle
pot· qumn pa~on, o que houver pn~o.
Art. 1.ú27. . .. S<J!JJ•e a existcncin. Lln :faeto, ou quem
sc,ia o sou autor ...
Art. 1.528.
clnir.

excepto

JIOS

casos que este enrligo ex·

Art. 1Ji29. O clono nu r1etentor rlo nnimnl rcsn-rcit•ít o
dnnmo por este r:nns:i.clo, se n1io provar: ·
I. Qnr. o gnardnvn. c vigiava eom o rmidntlo proeisn;
H. Qno o nnimal .f:oi pt•ovocnclo por nutro;
III. Que houve imprnr:lencin. rlo o:l'fem1ir1o ;
IV. Qne o J'acto rcsnlton rle rmso fortuito, on J'nr~n
maior.
Art. 1.530. O dono do ecl ifiéio ou constrncçií.o resrlontle ... , sc esta p!·nyier ila '!'alta ele rcpnros, cnjn ueccssidarlc
r:ossc mnni:Eestn.
Art. l.G3L Aquclle que hnhitnr mun ensa, ou pnrte
rlclln, responde pelo dnlllllü pt•ovenieutc dns coisas, qne dclla
cnircm ou forem lnn~ndns cmlogm· indevido.
1\ r1;. l..G32. O credor que demandar o devedor antes rle
vencida n divida, fóra dos cnsos em que n lei o permitta, fi·
r.arf1 ohrigaclo ·a csperm·'o tempo, que :Enltava pnrn o vencimento, n descontar .. ,

Art. 1.533. · , .. J~iclll'ÍI. obrigndo a pagnt• no dcvcdot•, 110
Jll'imciro rmso, o dohrn do que )Jonvcr coln.'ndo c, nil scguilclo,
u cqnivnlcnte do qno lhe oxigil.·, snlvo se, por lhe cst1u· Jll'tl·
Stlripto o llireito, tlccnil.• da nc~üo.
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Art. 1.534. Não se app!icarão as penas dos dous a.t•ti·
gos antecedentes, sempre que o autor desistir do peelido
antes da contestaçüo da lide.

TITULO VIII
Outras causas de obrigações
'
:Art. 1.535. Este livro não comprehende as obrigaÇões
relativas ao direito da família, á posse, aos direitos reaes,
ao ilircito hereditario, nem as que procederem dos princi·
pios rle direito publico.

TITULO lX
Liquidação das obrigações

CAPITULO I
J)ISPOSIQOI!lS GElRAI!lS

Art. 1.536. Considera-se liquida a obrigação certa,
quanto Íl. sua existencia, e determinada quanto ao seu oh·
jecto.
:\1'1.. J , 537. Se o devedor ·não puder cumprir n prestanão na propria. especie njustadit, . deverá elln ser sttbsti·
tuicla pelo seu valor, em moeda corrente, no Jogar em !l'Üc
se executar n ohrigaçiío.
Art. l.ti3S. A exccu~iío judicial elas obrigações de fa·
zer ou 11Ílo fazer, c, clll geral, a. indemnisaçiío de perdas
c tlnmnns. deve ser prece elida da liqnidaçiío ela ore~pectiva:·.
importnnr:ia, sempre que esta niío f.ôr fixada por'êJ.ei'.'iin n.c·
cm·rlo rlns pnrtcs.
.c.'.....•,
Al't. l.!i~D. Pnrn liqniclnl' n. importmleia''cle uma pre·
sl:naiio Hfio cnmprirln., .quando tiver vnlol' official no Jogn1•
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At·t. 1.534:. Nilo se applicnt·ií.o as penas elos O.l'ts. 1.532
e 1.G33, quando o autor desistir du acção untes de contestada
n lide.

UAS Opn!GAÇÕI·:S I'RF.CF.PENTF.~ PF. OUTRAS r,~ UliAS

·-

I

Art. 1.537. Se o devedor não puder cmmprir a prostann. espccie a,jnstncln, snhstituir-se-(t pelo sen vnlor, cm
moeda corrente, no lognr onde se executo n ohrigaçiío .

~ii.o

At•t. 1.538. A' exccu(liío judicial das obrigaQiies ele i'nou niio fazer, c, cm gel'ltl, Ít imlemnizaçiío ele pet•dns o
clmnnos prcceílet.•ítn liqnidnciio elo valor respeetjyo, todn. vez
· filiO o niío :rixe n. lei, on n eonvcn()iio clns partos.
ZOI',

quo tenha \'tLim• offielnl
no lOA'III' 1h1 oxccn\:üo; tomnr-se-n o moio tct•mo do Jli'Cço, on
At•f.', 1.t;ag, · , . , nrLo' cnmpt•itla,
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da cxecn0iín, tnmur-se-1í o preço uH;clio eJJtre a data do
vcneimento e a do pagamento, 110 qnnl se nrlélieinnm·ão o~
juros 1]11 móra.
·
Nos outros casos, far-se-ií. a lirJuklnGilo por nrhit:t•:J.·
!llelli·CI.
Pai•ng1·apiln uui·l!u. Nu~ ulH'i;;tu;õt~:; iliit.tuilln:i-i u~ jt.U'Oii dn
IIIÔI'n dwom ti<JI' •1;onl.udos desdu a primeit·n citacão.

,.•.

CAPITULO II
DA UQUJDA(!ÃO DAS OBlUGAÇOJi:S l1ESUL'r,\N'l'ES N!
AC'.l'OS JU,JCI'l'OS

Art. 1.540. A indemnisuçiío, no caso ele' homicidio,eon~
sistc :
I. No pagamento elas clespezus com a tentativa de
r.m•;t tlo .fnllcciclo, seu fnnernl e luto dn família.
TI. Na presta~iío clc alimentos ús pAssoas a quem o
rlefunto os devia.
Art. 1.541. No enso de ferimento ou outrn offensa Í1
snncle, o offensor indcmnisnrÍI o of.fendido pelas <lespezas
,]n tratamento e pelos lucros ccs.~autes, até o fim cln con·
\'fl.lcscenr:a· c png1tr-lhe-íl, demais disso, uma somma cgunl
Íl. mnlta do grilo médio ela penn criminal corresponclente.
§ 1°. Esta somma serít dnplir.aila, se do ferimento
J•osnlt~t~• nlei,iiío ou cleformiclurle.
. § 2•. Se o offenclido, aleijado ou dcformudo fôt· mu·
lhel' soltr,i1·a on vim·n, que nincla poderia cnsn.r, n incleJunisar:iío eonsistit•íL em dote. portlorr:ionnl ús posses do of..
1'mJSOl', íis oircumstaneias cln. of:fendicln e Íl. gravidade do
,]el'eito.
Al't. l.ii42. Se da offensa res11l1:m• rlefeito que impos·
sihilito u offeudido tle enntiuunr no exercício ele sun pl'O·
fissi10 1111 of:fido, ou diminua o valor de seu 1a.•nhalho, 11
int1enlnisn.~iío comprcheJJdeJ•íi, nléln llns clespc?.as do trata-'
monto fJ lucros eossnntcs nté o nm clu eonvnlescen0a, uma

I
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tln tnxa, cutre u data do vcncimeuto c IL du pagawcuto, audi.
cioJmullo-lhe o~ jm·os du mora.
§

1.~

No~

demais casos ...

§ 2. o Cuutn.m-~r' oH .inr·•ls da l!lora, nns obrigagücs iii i·
quidas, cle~clc a citn~ão inicinl,

I
'

Art. l.G4.0.
T. No pngmuento das clcspczas e.om o tratamento do
íallucido, seu :runeL·ul c o luto da J:muil.ia.

·,

'

J\rt. 1.541. ... imlcmnizut'IÍ o oHensur no of[cndicln as
clcspc~ns elo tt·ulmnento e os lnei'OH cossmctcs até no fi111 ela
cOHYnlosccuulc, ulcím rle lhe pngnr a importn.11cia clu m11ltn. no
grau médio rla pr.nn et·iminnl corrcsponrlentc.

'

I'

..;

§ 2. 0 • ••• ou Yinvn, nincla capaz de ensnr, n indemniza.
~iío cmmistirÍI cm clotul-n, segundo ns posses elo orfcnsor, ns
ch·cnm~taucins do ol'.fcncliclo c n gornviclnclo do clefcito.
o

Ar!:. ].542. Se ela offeJtsn resnltar tlc:fcito, pelo qnnl n
oJ'.I'cmli!lo 11iin possa oxct•ccr o sen offic'io ón pro.fissiio, on NO
lhe diminua o valor do tl•nbnlho, a inclcmlri?.n~üo, n:lérn rlM
L]c~pCZUS <lo tru.tameutu C ]UOl'OS ~essantes até 110 :rim cln CCJll·
vulcscen~n, inclnit·ÍI nm11 pensiio corrc~ponclente (J importnn.

.•
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pensão correspondente ao valor elo trabalho impossibilita- ·
do ou reduzido.
.
Art. 1.543. Estas disposições a.pplicam-se ainda ao
caso em que a morte ou lesão tenha resultado de acto
r:onsicleruclo crime justificavel ; comtanto que não fosse
pl'llticado pelo ofJ:ensor wt repulsa rle nggrr.ssii.o i!a. pcs·
soa offendida.
Art. 1.544. No ciJHO ele restituição, f1Lr-se-ú essa da
propria cousa, com i nclemnisação dos deterioramentos e,
mt J'alta de!Ja, de seu equivalente.
Art. 1.545. Sll a cousa estiver em poder ele terceiros
sorít este obrigad·~ .a entregai-a, havendo indemuisação pelos bens do delinquente.
·
A1·t. 1.546. Para se restituir o equivalente, quando
JJão existir 11 proprin cousa, será css11. avaliada pelo seu
prc~o. ordimn·io, e pelo da nffeição, ·com tanto <JUC este não
seja superior ít sommn dnquelle.
Art. 1.547. Na satisfa~ão, 'comprehender-se-ão não só
os juros ordinarios, os qnnr.s se contarão na proporção do
damno causado e desde o momento do crime, mas ainda
os juros compostos.
Art. 1.548. Os mcrlicos, cirnrgJocs, pharmaceuticos;
parteiras c dentistas siío ourigailos ít satisfação do damno,
quando dn. imprnrlcncilt, impP.ricin ou ucgligeilcia no exer·
cicio do; NM 1U'tc ·,,n J!i·ufissiío !'esultar morte, ferimento
ou inhahilitnçiío par11 servigo.
Art. 1.549. O phnrmacentico responde so!iclariamente
pelos erros c enganos· do seu preposto.
Art. 1.550. A imlomnisnçiio por injuria. ou calnlllniu
consistirá na repnraçiio do damno que dellas possa resul··
tnr pum o offen::lido.
JParagrapho uni.co. Se este não pudet• justificar seu preJuizo
mater•ial, o oJ'fensor será obrigado a pagar-lhe o dobro da multa ·
do gJ•ito maximo da respectiva pena criminal. ..a.> · ·
Art. 1.551. A pessoa do sexo fcminil:io, offcndida em
smt honra, tem u direito de exigir do: •offensor, se este
niio puder ou 12iio quizer reparar ·o mal .pelo casamento,

t

'
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cia do t1·abalho, para que se inhubilitou ou da tlepreciaçílo
tflW elle soffreu.
.
Art. 1.543; ... em que a morte ou lesão resulte de acto
considerado crime justif.icavel, se não foi perpetrado pelo
offenso1· em repulsa de aggressão do offendido.
At·t. 1.544. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, a

iudumuiza~<io

consistil·1l em se J'Cstituir a cousa,m1ds o v~l01• das suas
deteriorações, ott, l'altando clla, em se embolsar o seu equivaleutc ao
JH'o.imlicado ( A1·t. 1546 ).

Art. 1.545. · ... em poder de terceiro, este set'ÍL obl'Ígado
indemniza~ão pelos bens do delinquente.
.
Art. 1.546. Pn.ra. se restitnil.· o equivalente, quando não
exista n propri a coisa (art. 1.544), estimar-sc-ú ella pelo seu
prc~o orclinnrio e pelo ele affeiçíio, contanto que este não se
avantaje úquellc.
'
Art. 1.547. Além dos juros orclinarios, contaclos proporcionnlmcntc ao valor elo clanmo e desde o tempo do crime,
·
comprehende a satisfação os juros compostos.

n ontregal-tt, correndo a

'

A1·t. 1.548. . .. n satisfazer o damno, sempre que du
irujJl'Udencia, negligencia ou imperícia, em actos profissio·
nacs, resultar morte, inhabilitação
de servir. on ferimente>.
'

.

Art. 1.550.

que dellas resulte ao offe~clido:

Pat·agrapho unico. Se este não puder provar pro.iuizo material, pagar-lhe-á o offensor o dobro da multa no grão maximo da pena criminal I'espeetiva. (Art. f. 553.)
Art. 1.551. A mulher aggrlivadn em sua honra tem direito n exigir do of.fcnso1·, ... ft condição e estnclo da offen·
· elida. :

•.',

.'•'

·'

..'·
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11111 dotn correspondente Íl. condi,;fio e e~taclo da mesma
oJ'J'enclicln :
I. Se, senclu virgem e menor, J'ôr deJ'lornda;
li. Se, sendo mulher honesta, fôt• violentada ou ater·
rada pot• umcn~ns.
III. Se J'ôr seduzida com promessas de casamento.
IV. Se J'ôr raptada.
. Art. 1.552. Nos ontros cnsos de crimes ele violeucia,
cnrJHtl on de nltra,jes ao puc1or, a inclemnisagão scrft arbi·
ü·n da j ncliciahnente.
Art. 1.553. A inclcmnisn~iío por of.fcnsa á libcrclailo
pcsHonl consistit·1í 110 pngnn1ento das perdas e clamnos que
sobrevierem nu of:fcndidn e no ele uma somma calculncla
nos termos elo ]la1'11grnpho nnico do nrt. 1.550.
Art. 1.554. Consideram~se offensivos ít liberdade pes·
soa!:
I. O em·cere privnclo.
H. A prisfi.o por queixa on <lemmcia fnlsa c ele llHÍ fó.
III. A prisão illegal.
Art. 1.5.55. No ouso elo n. 3, do nrt:igo nutcectlentc, &•Í·
;Í. autoridade que decretou 11 prisiío é ohrignda ÍL iudemni·

~aç;ão,

"\rt. UiGG. Noi; r,uHos uiio previstos neste capitulo, a
ilHlmnniHnçiin sr1••í !1xncln. por arbitramento.
'l'I'l'UT.JO X

Concurso de credores -

Preferencias e plivilegios ·

1\.J•I:. l.G57. Dít-sc n conem•so de credoJ•es sempJ•e qnc
Lcns do cltwniloJ• nfio chegnrem pnrn pa::mmcmto ele Runs
cliviclns.
'
Art:. 1.558. A lliseussfio entre oH credores ptÍilc versar
OH
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Se, virgem e menor, fôr deflorada.
II. Se, nmlher honesta, fôr ...

Art. 1.552. Nos deuiais crimes de violeuda sexuul, ou
ultraje ao pudor, arbitrar-se-á judicialmente a indemnização.
·•'..
.•

At·t. 1.554. Consideram-se offensivos da liberdade pes.
soai (art. 1.55a):

.._

-

,.-·

II. A prisão por queixa ou denuncia falsa e de má fé.

. ,-·

III. A prisão illegal (Art. 1.555).
Art. 1.555. No caso elo rirtigó antecedente, n. III, só a
autoridade, que ordenou a •prisão, é obrigada a resarcir o
damno.
· Art. 1.556. ; .. neste capitulo se fixart. pül' arbitramento n. indemnização.

•,

·,·
• • 'j',

.,

.
'

.

.•

. '.•;

Do' concurso dos credores

'

-

,.'
'

DAS PREJFF.J,1D.'1•CIAS E PRIVIJ.JUGIOS CUlllOITORIOS

Art. i.557. Procede-se

''

concurso de cre<lores, toda. vez que
as dlvlda.s excedam á importnncia. dos bens do devedor.
110

'
....·'

..

·,

Art. 1.558.

. .. pôde versar, quer sobt•c

Vol. V

11

prefet•cncia
40

.

..•

~--~::

..•'
~~

,...

'

•I

•

:1

·'. '

••

•

'

,:;
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nüo ~ó sobre n prefereucin que cada um ullegar, mas tum~
bem sobre a nullidadc, simulnçiío, fraude o fulsidade das
dh·idas e contractos.
Art. 1.559. Não lwvonclo causa legal ele prefereneia,·
têm os credores egual direito sobre os bens do devedor
00 lllllllllll.

Art. 1.560. 1\s c11usus legues do preferenoin siio os direitos reacs c os privilugios.
,\ l't. 1.561. Os .credoros l1ypothecm·ios ou privi!eginclos conservam seus respectivos direitos nos cnsos':
I. De perd1t ou de deterioração da cousa sujeita á hypothecu ou. ao privilegio sobre o preço elo seguro, se a
cousa estava segum, e sobre u indemnisação devida·, havendo alguem responsavel pela perda ou deterioração da
mesma cousa.
II. De desapropriaçiio por utilidade publica, ou de
servidiio in1posta por I ei, sobre o valor da indemnisa'çiío.
At·t 1.51.i2. Nesses casos o devedor do preco de seguro,
ou da indemnisacão, se exonera pagando sem opposicão dos
credores hypoLhecnrips ou -privilegiâdos.
Art. 1.563. O credito real pretere ao pessoal de qualquer especie ; o pessoal privilegiado ao simples, o ptóJvi.
legio especial ao geral.
Art. 1.56·1. A prcfcrcncia resultante. da hypotheca, penhor e demais direitos reaes, será regú!lrda na coúformidnde do livro antecedente.
·
Art. 1.565. Quando concorrerem aos mesmos bens, e
por titulo egual, diversos credot·es da mesma classe, esoeoialmente privilegiados, haverá entre elles rateio pt·oporcional no valor elos respecLivos crecti&os. se o producto niio
bastar para o pagamento int~gral de todos.
. .Art. 1.561:i. Os privi!Clbios só se rderem1:. ~'

e

I. Aos bens moveis do clevedor, uãlll suai:itns a rlil'eito
-"

L'co.l do onheru.

H.•o\:ns imnün•eis uíio hypotliê~á'dos.

SllS~,\0 11.\1 J~ IJII SJI'I'II.\JBfiO llll
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clles tlisputnclll, lJIWI' soh1·e n nnllidade, simulaçito,
l'J'Illlclé, Oll fnlsic]nr]c tlas dividas C contractos.

CJJti'c

Art . .l.iiii!l. Não lmvell(]o titulo legal Ít pt·efcrencia, te.
riio os credoJ·es egunl direito stlln·e os bens elo devedor com·

mum.

'

Art . .l.ii60. Os titulos ]egnes de prefet•eueia sho os pri·
vilcgios e os direitos reaes.
Art . .l.ii6J. Oou~ervam seus respectivos direitos .os credores, hypothecarios ou privilegiados:
.i. Sobre o ]Íreço elo seguro ela coisa gravada com h~~·
potheca ou privilegio. 011 sobre n. indemnização devida, ha·
vendo responslivel pêla pêrrla ou clamnific:tção da coisa.
. .

"

'

' '

II. Snhre

'

'

o valor da iudemnizar,iio, se a coisa obrigar.ln

n hj'po'iiteCII on privilegio .J'ôr desapropriada, ou snbmettida
n serYidiio legal.

Art. l.li63- Depois das palaft•as : "ao pesso:Ll de qualquer
", diga-se " salvo :L excepção estabelecida na segunda parte

~specie

do art. 764 •

.Art'. 1~564. . , . penhor e mais direitos renes (art. 679),
cleterminar-se-ít de conformidade com o ·disposto no liwo an.
tilceclente.
. Art. l..565. . , . hRveríi. entre el!es l'llteio, proporcional
uo valo i· c1os, .•
'

.

'

.

'

O :u·t. ! .5Íltl. 1•edÍja·se assim : " Os privilegios- exceptuado o de que trata a segunda parte do m·t. 764 - se
1'<.' fCl'Cilll :sómcnto". 0 r:wis Cl)liJO cs1:{L.

.

..

.. ,.

• ~ I !1\

'
'
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III. Ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhor ou
IIypotheca, deyois de pagos os respectivos credores.
IV. Ao valor do seguro c da. clesapropriação.
Art. 1.567. Siío, todavia, deduzidas do preço do im·
move! hypothecado as custas .indiciarias da execução do
mesmo immovel, e as .despezns necessarías á su:t conserva.
çilo, feitas ·por terceiro, depois de constituída a hypotheca,
coin o consentimento do devedor e do creclor.
.Art. 1.568. O privilegio especial só comprehende os
bens que, por expressa disposição da lei, são sujeitos ao
pagamento do respectivo credito ; e o geral comprehende
todos os bens não sujeitos a credito real, nem a privilegio
especial.
Art. 1.569. Gozam ele privilegio especial :
I. O credor de custas e clespezas jucliciaes feitas com
a ni·reeadaçiio e liquidação ela cousa, sobre a mesma cousa.
II. O credor d~ despezas de salvamento, sobre a cou.
sr:~ salvael a.
III. O credor por bemfeitorias necessnrias ou uteis,
~ohre 11 cousa beneficiada.
IV. O ereclor de wuteriues, dinheiro ou serviços para
a construe0iío, reconstrucçiío ou melhoramento ele predios
rusticos uu urbanos, fa hricas, officinas ou quaesquer ou·
tros eclificios on constrneções sobre úns ou outros.
Y. Os <.:l'ellures lle sementes ou meios de cultura ou
colheita, sobre os respectivos fructos.
· VI. Os credores ele alugueis, sobre os moveis, alfaias
e ntensilios elo nso domestico elos predios rusticos ou ur.
hanos, em relnçíio Íls prestações elo anM corrente e do an·
terior.
VII. O autor ou seus legitimas representantes, sobre
os exemplares eln obra existente na massa do eclitor,' que ·
lhe eleyer em vil·tuclc elo contrato ela ecliçiio ela mesma
o}Jra. ·
·
'
Art. 1.570. O privilegio mencionado no n. 5 da artigo
aute~edente c:essu .clescle que os fruetos são l'ecluzidos a
ouhn especic ou Ycncliclos c1cpois ele recolhiclos .

I
i'

'

!'

• •'11
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At•t. L567. Do preço do immovel hypothecado, pot•em serM deduzidas as custas judiciarias du sua. execução, bem como a.s d~spazas
de conservação com elle feitas por terceiro mediante consenso do devedor e do credor, depois de constitllida a llypotheca.

Art. 1.568. O priviLegio especial só comprehende os
bens sujeitos, por expressa disposiç:iío ele lei, ao pagamento
elo credito, que ellc fnvorece, e o geral, to elos os bens níio ..•
Art. 1.569. ~L't•m tprivilegio cRpecial: ·
I. Sobre a cou:;a arrecadada e liquidacfa o credor de
cnstns e clcspe?.as judiciacs feitP..s com 11 nrrecacla~iío e liqui.
clnciío.
.
.
II. Sobre a cousa salvada. o credor por Ciespez:,.,; de
salvamento.
III. Sobre a cousa beneficiada, o credor por bemÍeitcrias neccssarias ou uteis.
IV. Sobre os preclios rnsticos ou urbanos, fabricas, oJ:.
f.icinas, ou quaesquer outras constrncgões, o credor ele mate.
riaes, dinheiro, ou servigos para a sun eclificagiío, reconstru.
cçiío, ou melhoramento.
V. Sobre os frnctns ngricolas, os crcclores por semen.
tes, iu•tl•umentos e servi!}os á cultura, on á colheita.
VI. Sobre as nlfnias e utensis ele nso clomestica·, nos
preclios rnsticos ou w~bnnos, os c1·eclol'CS ele alngneis, quanto
íts prcstni}Ões do nnno corrente e elo nnterior.

·····'

...

VII. SohJ·e os cxemplnres da ohm existente nn mnsSi\
elo editor, o nutor della, on sons legitimas representantes,
pelo credito fnnclaclo contt·n aquelle no contracto ele ecligiio,

.
Art. 1.570. Cessa o privilegio estnbeleciclo no nrtigo
antecedente, n. V, clescle qne os fl'll·ctos ... ,

'

...

..
·:.

·.

'·)

.

...
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Art. 1.571. Se houver credores com direito ao prh·i·
legio do 11. 3, con.iuntnmente com os do n. 4 rlo nrt. 1.569
applicar-se-à a disposição do art. 1.565.
.
Art. 1.572. Gozam de privilegio geral sobre os t1ens
do devecldr; pela' (}rdein· emílileradb'{ os·· seguintes créditos:
~ · ··I.· Por despr1.ns fnnerarins feitas stim DOmpa;' eni'ra~
laçfio á pessou·'do clevedor o ao costume clo·loga•'· · ·· ··

II. Por custas judiciaes e por. de$pezttS ·.feitas pat•n
urrecadaçüo e Jiquiduçüo da massa.
III. Pot· despezas com o luto do conjugo sobt•evi·
vente e elos filhos do clevcclot· J'allcéiçlo, se l'oJ•em mo·
clicns.
IY. Pelas despezus com a doença de que fu.llcceu o
dewdor, dlll'tlntc o~ ~eis rnezes antecedentes 1i smt mot'Ü!.
V. Pelas despezu.s com o sustento nocessf.u•io ao de,·edor l'allecido e 1i sua· fomilin. dm·nnfe os 'últimos tres
n1ezes da sua· vida.
·
VI. Pelos impostos devidos 1í l~n~enda Pnhlicn no
nnno cot•t•et'tt.c o no nnt.m·im·.
VII. Por snlnrios on ot•dcnndn nos ct•indos ou ernpregnrlos doniesl i'cos rln. rlrvcdoí·, 11Í:i~ tiHinios· seis nicr,e~.
i\J'L L ií/3 ..Nos r.ll'dcnudo~ erunpt•elwnden.~-~e 0.~ r!ns
meslres que NISIIllll'em, chwanlc o mesmo pel'iorjo, nos

descendentes mr\nót•es ·rlo 'devedor. ·
·
· Ar!.. J ~ 574·. A Fnr.enrht FPdl't'nl JWI!fere il J~st.nclnrtl e'
esl.a 1't !11nnicipal. · · ·.
• ·
· · · ·
LIVRO
QUARTO
••n . ·'. ,., ,,._.,
Direito das successões
'J'l'I'ULO I

C.API'I'U'W I
DISPOSJÇOFlS GEllAJo:S

Mt. -J .tíí!i. Pelu morto do umn posso~t; ·olípolo r~sl.ll·
heJ~~i~Cf!l.\1 clt]. RIICCOSS~O Jll'fiViS~J•itt Ç)O ~~~i~entu, P. Sl!ll
palrtmomo passa, oorn,n ~! !m·r~:su h~Jn~f, )11 seus her~en•os,

.

. .,

.

'

. '· .

MS>',\11 1•:.11 1:1 III·:

Hl-:1'1~.11111\11

t;mandua ofiureoidas pela Comrnissão

111-:

1!1(~

6H}JOOial

do

s~nado

A1·L 1.fJ7J. HnYmHlo, num tempo, e1·crinl'es c•om dil'l.'il'n
no pri\·i'legio iio tll't. 1.56fJ, n. IJJ, c 110 1lcs,;~ lll'i·.igo, 11. IV, ap.
pl iNI!'·sc-lhcs-ú o 1lisposto no art. 1.5GG.
Art. Ui/2. Gosam de 'fll'il'ilcgio gel'Hl, 1111 orilnm sr..
gniuk suln·e us bens elo tleveclor:
J. O e1·cd ito por clespezns elo sen funeral, feito sem

pompu. seg·nncln a eomli~íío •lo finado e o costume elo Jogar.
II. O credito por eustas jnclicittcs, nu pn1.' despezus
eom n. III'I'Ccn.claçií o e l iltlli d açii o tln. m n.ssn.
III. O crccl ito por tlespczns com o luto do con,jnge soJ;rcl'ii'O e dos filhos do dcrcdor fallccirlo, se forem moderadas.

IV. O credito por dCSJWzas com n clocnçn,1le que fnlleceu o cleYedor, no sc111estrc anterior ít sua morte.
V. O credito pelos g11stos ncccssarios ÍL mantença do
devedor fn!Jeeiclo c sna J'nmilia. no trimestre anterioi· no fa] ..
Jecimento.·
V.T. O credito pelos impostos ...
VJL O credito pela retribuição dos creaclos e mais pes.
soas de serviço domestico elo cleveclor, nos seus clerracleir011
seis mezes ele viela.
Art. 1.573.• Na reJnnncraçíio do art. 1.572, n. VII, se
inclue a elos mestres que, durtmte o mesmo perioclo, e!lsina·
rnm nos dr.seeuclentes meno1·cs do devedor.

DIREITO DAS SUCCESSõES
•'

nA suacmss1o

Fl~l.

GERAL

.

'
'

..

•

nrt. l.fí71i - Substitua-se pelo seguinte.
A1·t. l.li71i. Abcrtn a siwcessão, 'Ó clomiilio e posso ela li e~
1'1\IIGI\ 1:1'1111Smittem-se, drsrlo ]og·n, nns· ]leJ•ileirns lngitimos
I) (P~tl) IIH!Iltlll'iOS,
· Ao

IIII
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Art. 1. 576. A successão dll-se ou por· disposição de
ultima vontade, ou em virtude dn lei.
Art. 1. tíii. ~Ior•rendo a pessoa sem lest.nmenlo
tl'lmsmi:lle-se a her•,mçn a se11s hcrdeir•os Jegltimos. CorI'ertí outro tanto •Jnanf.o nos bens que niio J'orrm1 comprehondidos no l.est.amento ..
. Al't. 1. 578. r!'umb(lm subsisto a successiio Jegit.í mn
Re o t.estnnwnl.o en'dunn.r on fôr· ,iulgnclo nullo.
Art. 1. 579. Aos herdeiros nomeados em testamento
transmitte-se-lhes a herança nu sua totalidade; mas se
houver he1•deiros necessarios o testndor s(J poderá dispo!~ da metade da herança.
.
Art. 1.580. A capacidade para succedet• en. rio tcmp~ dn. nber·lm•n da snrnrssiio, IJllR srJ'IÍ r•rgnlnrln pelu lr!i
Ylgr.nte nr.~sr• tempo.

••.'

C.A:PI'I'U'W JT

:

DA TJUNSM!SS,lO DA RERANO:\

..

.·\r·t. J .5tH. A snecessiio nhrr-se no Jng-m· do nlfimo
dnrnicilio do t'nllocído.
Al'L 1.582. Aberto. u snccessão, o domínio e posse
da llei•ança transmittem-se. rlr~rl~ logo, nos herdr.ir•os legítimos e testamentarias. '
·
Al't. 1. 5.83. Ao conjug·e sobrevi~ente, sendo o cn~a
ment.o celebr·ado sob o regímen da communhiio do bens,
é asseg·urada a posse da herança e simultaneamento · o
ca~go de cn.her,n do cnsoJ, cont.inuanclo nellc a posAe, n.nt.el'JOl'.

~ 1•. Se, porém, o conjuge sobrevivento í'ôr 1\' niúlher·, devet'IÍ concorrer a cit·cumstancilt de estar vivendo
com o mat•ido no IAmpo da morte deste ..
§ 2". No. falta do conjugo sobr·evivonte, n nomençiio
de invrmt.n.r•iontr t•rcahiriÍ no co-hei•deiro que se achar nn

•
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Arts. J!'i77 e .1 fl78 -

Snpprimnm-se,

· ArL. L 579-Supprima-se a 1' parte. A 2', rediju-so
rwsim: «Qunndo houver het•deiro necessnJ•io. o testador
sô porler1í dispô r dn mP.tuclc da heranf;n».
·

-.
. Art. l.iíSO.

. .. da snecessiin, qne se rr.gnlnrÍI.

confoJ·m~

n lei eutiío cm vigor.

rr· .,

Art.1.582.

(Transferido para o logar do art. 1.575, cuja suppressão
se propõe).
Art. 1.583. .A o con,iuge sobrevivente, no casamento
por communhiio ele bens, cabe continuar, até .ít pa;rtilhu, nn
posse dn

l1emn~a

.• 1'

----i'

..

~

'

·..•

com n enrg-o ele cnbeen elo cnsnl.
.

Se, porém, o conjug-e sobt•evivo fÔr n mulher, será
mister, para Isso, que estivesse vivendo com o marido ao tempo de
sua morte.
·
·
·
§ 2. 0 • , • e nn administra~iio dos bens. Entre coherl'leiros a preferenein se grnelnnrá pela ieloneielacle,

..

'./

·'·

§ 1. 0

·'

.I~N.I~S

!10

S~NAIJO

· Projecto
vindo
dos Dfputadas, coll. n. i, de i902
. ''
'
. da Camara
.
'

~·

'

posse corpm·al c udminisLt•oçiio elos bens. l~ntt•e co-il~!l'·
dc•it•os r.stobelecc-se tt pr•ef'erenciu J)c•ltt idoneidncll•.
§ 3. Nu l'ultu c!Q r:on,iug·e ou de her·rtnit•os, Síli'IÍ inv•.•nttu·i;tllt:c o tcstmneutciro. ·
At•t. 1.584. Sendo Íl mesma he1:ança chamadas sunultaueamente varias pessoas, scrí1 ü ~eu direito· iudivisivel,
tanto n t•espeito dn. posse eomo do dominio, emquanto a
i)iií:tilhil se não 1i1.iir.·
· ·
·· ·
·
l'at·agrapho unico. Jl.óde .cada cc-herdeiro pedit· a het•nnçn
em sua totalidade ao ter~ciro que a possua indevidamente, sem
que este posôa oppor-lhe 11 excepciío ue que a herança nüo
pr.t•t.em:a pot· inteiro ao mesmo co-hot•deiro.
. '•

'

'

d I•

,.

,., '•

. ''

.. ! .

'

CAPITULO III
•'

DA ACCiim'A.Çi\0 E RENUNCIA DA HERA.N()A.

I

I

Art. 1.585. A acceitaçíio da herança póde ser expressa
ou tacita ; a renuncia, porém, deverá constar, expressamente, ele insb·umcnto publico ou termo .iuclicinl. E' expressa a acceitação, quando resulta de c1eclaração escripta ; tacíta, quando resul1a de actos que se não podem
praticar senão na qualidade de herdeiro.
Paragrapho unico. Não impoz•tam acccitacão da heran~.a os
actos officiosos, como os fnnernes do finado, os 'meramente coni;ervntorios··ê"os de ndministrn{)iio ·e guarda pí·ovisol'in.

Art. 1.586. A cessão g1•atuita da hel'llnr,a nos co-lter~
tleit•oR niio impm•tn acceitnaiio da mesmn..
•

I

''

•

, i ~, '

•

,

' '

'

Art. 1.587. A lJernnca.
niío
podcr1i ser ncceitan on
re..
,
.. ,,
n~nci~da Cll.J \lartc, sob. e~nd1çito ~u a termo ; ~~s ·~ her·
cleiro"n"quem ·foram de~xnaos legados ·póde ncceJtnl-~s, re·
r:mncinndo a heran'çn. iiri rép'\ldinl-iis acceitando li herança.
1 •:

•
'i

-.
SllSS,\0 llM
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'
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~"'i~:·.··'·

•!,.,·,;

~.,..

·;.:•••·•

.t

~:.. !·•'"!'•"•

Art. 1.584. Sendo chlllll!lda.s simultaneamente a uma
herança Varias pessoas, SC!;Íl. indiVÍSÍVCl O seu' direito, quant'o
ú posse e ao domínio, até se ultimar a partilha. ·
Buras·rap,lw unico. Qualquer dos co7ller.deiros póde reclamqr a uuivarsaljdade da lieranca ao tercéiro, que· indevimeute a possua, uüci JlOdendo ·este. oppõr.-lhc em excepção o
?~r~_c!~·t· p~rc!~.l ,qo :;e,u. tJ!~·~i!P. nps Jlens ~-~ s,ucce~.i@> •

...

A,.!·'
t:l: .

.l.~Sii,
.

;··i'

'''

•
.

§ l. ~

W ç~p~~~~.~ 9 ft9CI'!i~M~q, q~;;;nf!P. 9q filna p,v.ç d\l,

ci!W!Ifl~A C$_~vjp,ta; tMit!l, qJ!I\lHlo re~ult.~

cm·ncter rle herdeiros

com{l~tivçjs,

··

P9

~ct!ls ~v cQill o

Jlliín cxnrirr1em ncc~itllgiio !ln llct:auçn os netos
co1no () fl\neml do. finada, os mernmento conserl'ntorios, ou os ele. n<lministrngão e gnnrdn interiun.
Art. 1.5SG. Snbstitua-so por este:
Níip Jmpín:tn egualmente •ncceit!lçiío n cessiío grntuitn,
[llll'll .e simples·, dn hernnçn, aos demais cohercleiros; · · · ·
Art, 1.587. Não se p6clc 1\Cceitar ou rcnuncill!' Ít hCl'tlll('11 om. pnJ•I.o, sob oondicfio, ou n .let•n1o ; mns o h'et•doit•o, a
quem se tcstarnan legados, p6de ncceitnl-os, rennncianclo fl
herflnçn, o.n, ncceitanclo-n, repudiai-os,
§ 2. o

Q.ffi~ir~o~.

,.,,
-

~

·,
·'

·,

.l

·~··~

....

I

•

.
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.A.rt. 1.588. Quando alguem tiver interesse em que o
.ordeiro declare se acceita ou re11uncia a l10rança, poderá
rcqueret•, passados vinte dias ela abertura ela suceessão,
que o. Juiz assigne um prazo razoavel, que niío irá, além
ele trinta dias, para que, dentro desse prazo, faça ü het•deiro u sua declura~ão, sob. pena ele haver-se a. herança
pol' ncceita.
.A.rt. 1.589. Falleccndo o herdeit·o antes de declarar se
acceita a herança., o direito de acceitar passa a seus herdeiros, a menos que se trate de instituição sob condição
suspensiva, ainc1a niio realizada.
.A.rt. 1.590, Quando o herdeiro renunciar á herança
em prejuízo de seus credores, estes poderão ser autoriza.
elos pelo juiz n acceital-a em nome daquellc.
Nesse caso c depois de pagas as dividas elo l'enuudnJJte, o remanescente serí1 devolvido aos· outros hercleiL·os.
.A.rt. 1.591. O herdeiro não responde por encargos superiores ás forças da herança ; incumbe-lhe, porém, a prova desse excesso, salvo o caso de inventario· jndicial que
:faça certo o valor dos bens herdados.
.A.rt. 1.592. Ninguem póde succeder representundo o
hercleil·o que !'enuncia. Se, porém, el!e fôr o unico legitimo da sua classe, 0\1 se todos os outl•os da m€smi cla~~e
renunciarem a herança, poderão os filhos vir á snccessão
por direito proprio e por Cfl.beça.
Art. 1.593. Na successão legitima, a parte do que renuncia a herança accresce aos outros da mesma classe, e,
sendo clle .o \mico dessa classe, é ella devolvida nos da
sn bseqnente.
.A.rt. 1.594. A renuncia é retractavel por violencia,
erro e d6lo ; a ncceitaçíio o é nos mesmos e mais qúando,
pela descoberta do testamento, a herança se reduz a !'Denos de metade.

.

'
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•

r
'

•
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•
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Art. 1.588. ·O interessado em que o herdeiro declare se
acccitu, ou uão, u. heran~a, poderá, vinte dias cl.epois ele abertn. a successão, requerer no juiz prazo razoavel, não maior de
trinta dia~. paru, dentro nel!c, se pronunciar lO• herdeiro, sob
pena ele se lwver.a herança por acceita.

Art. 1.589. . .. o direito de acceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que sé tra<Jte ele instituição adstricta a uma
condição suspensiva, ainda não verificada.
Art. 1.590. Qtumclo o herdeiro prejudicar os seus crc.
dores, remmcJando a herança, poderiio elles, com autoriza.
cão do juiz, acceital-a em nome do renunciante.

Art. !.591. ....• Incumbe-lhe,

porém,

a prova do ex·

cesso, salvo se existir inventario, que a escuse, clemonstranclo o vnlcír elos bens.liCrclados.
Art. 1.591 - Accl·esce.ute-se no final: "Se os credores
acceitarem n avHiinçiio".
Art. 1.592. Ningnllm póde succccler, representando her.
de iro renunciante ...

.,

·:
..

Art.

1.~93 ....

a parte do

renunciante

acresce

a

dos

..

.
-

'~

.~·

•'

~ ···:_·-~

ou•~ros

heredit·os da. mcsmn clas~e. c, sendo ello o unico desta,
devolve-se uns de subsequente.

Emenda ao urt, l 594 segáintc :
.

Substitua-se o urt. 1594 pelo

.--_'\

.

"E' retl-uctnvel a r~nuucia <JUan do proveniente de violencin, erro ou clólo, ouvidos os interessados. A acceitação
póde retrnctar-se, se não l'Csultar prejuízo a credores, sendo licito n estes, no tJaso tJOJJtrario, rcclnnuu• 11 provicleni:iu J'Ofcridü no m·t, 1590".
'

....•.

..

~~

...,

.. ··~-

.

.. ~
'~
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CAPI'.Í.'ULO IV
DA HJllRANÇA JACEN'l'ID

Art. 1.595. Não havendo testamento, a. herança é ja·
cente o ficará &ob 11 guarda, conservação e ã'dininisf.raçüo
de um curado1• :
I. Se o fnllecido niió deixar conjuga, nem· hercleii;o
descendente ou ascendente,nem collatcral successivel noto·
riamentc conhecido.
II. Se os herdeiros; descendentes· ou. àscéhd'erites renunciarem a hel;llií!)à, e não lioúver conjuge, ou collâteral
successivel notoriamente conhecido.
Art. 1.596. Havendo testamento, observar-se-à o disposto no· artigo an·t'écedenfé. :
I. Se ~ fall~cido riã'o deixar conjugé oii lie1•deir••s descendentés ou ascendentes.
II. Se o lí'êrdêil.;o nômeâd'o :úã'o existir ou' riAo a;clleitar
a herança·.
III;
óccorrencÍ.o i!'u'alqll'ér
cas'os iridlcados, não
houver collateral' successivel, notoriamente coiiheêiao;
IV. Se niío houver testamenteiro nomtltu.lo ou o no·
meado não acceitar a testamentaria ou não existir, verlfic,nnd?;se,..;!!!é.W disso; qualquer das hypothe~es dos uume·
ros anteriOres. . .
.
Út. 1.597. sé~iio declarados' .vacantes os bens da lie.
rnnça ,jacente, se, praticadas todas as diligenoias legaes,
niio apparecerem os herdeiros.
.
P~r~grapi;o urii~~.•~ ci~claracíio nã~ poderá. faze1·~se àutos
do um anno, 11 contar da conclusão do invental'io.
·
At•f; !:598. A .dealaràÇíiô dà vaeancia da lui1iariua não
pre:iudiêài·il os hiil'deil·ôs .que liigàhnente se luibilltai;em ;
nins, dc'cori;idos t1'iütii nuüos da alie1•turâ.d~· sücceiisiío, o
E~tiiao u'nclc dlii se vol'ificõti ad<tidrc o doúiiüio dos bens
arr•Jc:adaclos. os quMa passarií'o a·Cl rloí:iiiliio ·da UUiiío lf(J;.

Se;

dos

..
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\

lU. Se, em qualqnei d'ó's imso·s' p·t:~vist6s u'o'ii d'ois un·
meros antecedentes, níio houver collaternl successive! ...
:rtr.
,:é!:il:ica'cüi aliúínà aasJi:Yilhtllesês d'os tres tm.
mét:Ós túi~erioi'és, nií'o Iú\u'vP.r teii'támentelro ilome'n:Jo, o nó.
meado Iiiíó cxistii', oü' niio' acceitni.· a testalniintada; (Art.
1.777).
Art. 1.597..... Jlão apparecet•em herdeiros·.

se,

.

l'al'agrapho

...

uni~o.

Esta deolamçiío nilo se fará senão um

.

.

'.··

.

·:

' i!

n'u ilo' clopois ile cdr\cl'l.i'íi:lo .Ó' ih h tâí•ii;:
·,..
'
.
•
' .,.
• • •
J
'
}:nwnrln. no lll't. J.5!l8 - Buciijn-sc deste lllodil: . .
. ,; .\ ,)nr•lnrnç;íio du v:wmwht da he~·nu~ll JJÜO prejudicnrÍ1
o,; J\l)J•dc:J•os qu'u lb'gnllheütc ~il .Jiiibil'it'at'Níl, 1Túis; déci.Jl'l'idos
li' i Jtül. .liliiJo~. \liL. ubPort.Ju•it' .dli :mccussiiu, ·.o~ h\:íi/ in:t'u•:OitditJ\is
pa·;;~át;ii'u'

'.·.

.

.-
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qtHUJdo

.no

Dístt·icto

l~ederal

tiver sido uberta a

8UC1le~SÍÍO.

CAPI'l'ULO V
DOS QUE NÃO

PODE~!

SUCCEDER

Art. 1.599. Siío excluídos da successiío :

I. Os herdeil·os que houverem sido autores ou cum.
plices em crime de homicídio voluntario ou tentativa des·
te, contra a pessoa de cu.ia successão se tra.tar, ·
II. Aquelles que a accusarem calumniosamente em
juizo, ou incorrerem em crime contra a sua hon1•a;
III. Aquellcs que, por violencía ou fraude, a impedi·
ram c1e livremente dispor dos bens em testamento ou. O'l•
dicillo, ou obstaram a execução desses actos.
Art. 1.600. A exclusão do herdeiro deve ser declarada
por sentença em acção ord!,naria "movida por interessado
na successiio da pessoa fnllecida.
Art. 1.601. Aquelle que tiver p.raticado actos que de·
terminam a exclusão da herança, poderá ser a ella admit·
tido; se ·a pe8;.oa uf.fendidn. e de cuja successão se tratar
assim o tenha 1•esolviclo pu1· acto authentico ou por testa•
mento.
·
Art. 1.602. O excluído da successiio é· obrigado a restituir os fructos e rendimentos que houver percebido·. dos
bens da herança.
•
I
Art. 1.603. Os effeitos da exclusão são pessoaes. Os fi.
lhos e descende11tes do herdeiro e:xcluido succedem como
sucecderinm se •elle houvesse fallecido.
Art. 1.604. São validas as alienar.ões ele bens hel•editarios e os actos de administt•açiío lêgalmente realizados
pelo herdeiro. exclui do ela successão ; mas, fica salvo aos
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o "ele cn,jus" til·er s.iclo clomieiliudo nas respectivas circum·
scripc:õe~. ou se incorporarão ao dmniuiu dn União, se o domiei] io llvor sido em lerritorio nílo pcrloncenle a qualquer delhts» .

.Art. l.líDD. São cxclnidus da snceessiío (m·ts. 1.713,
u. 1V c 1.748-1.752) os herdeiros, ou legatarios:
I. que hom·ercm sirln nutorcs ou cumplices ...
H. Que llllCünsn.J·nm r,nlum;lin~nmcnte cm ,it1izo, ou Íll·
corroram cm e~·ime "nnt1·a n. sna honra.
III. Que, por violcncia ou i't'lll!lle, a inhibiram de livremente clispôr dos seus hcns em testamento ou codicillo, ou
lhe ohstarnm a execução dos actos ele ultima vontade.
Art. J.GOIJ. "\ üXclnsiío tlo lwl'deiro, Olt leg-atnrio, em
CJUnlrJncr desse~ cliSil~ do incligniclntle, será declnradn por
sBntençu, cm u"çiío nJ••'Iinurin, movicln por qnem tenha
interesse 1111. sncecs~iío.
Arl:. l.ôOJ. O iJJiliYic.lno inem•sn em netos que tletermi·
nem a exclus~o ela hcmnga (nrt. .1.59fl). a c.Jin. serÍI, níío ob·
stnnte, admittillo, se u. pessoa offendida, cn.io herdeiro elle
fôr, ns:;iJu o rcsolven por ucto unthentico, ou testamento .
.Art. 1.602.
biclo.

. .. que elos bens lla herança houver perce•

Art. 1.003.

Siío pcssones os effeitos dn cxclnsiio. Os
descendentes cln Juwdciro excluído succoclem, como se elle
morto fosse. (Al't. 1.606).
Art:, 1.00±. . .. legalmente pmticat1os pelo herdeiro exclnido; mns nos r!Olwrcloiros subsisto, quJmt1o prcjuclicnclos. o
direito n c1tJillll!Jdm··lhes perdas c dmunos.
Yol. v

41
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demais co.herdeiros, se tiverem sido prejudicados, o direi- ·
to <le demandai-o por perdas e damnos.
·
.A.rt.. 1.605. O herdeiro e:r.cluido terá direito de reclamar indemnisagúo por quaesq11er despezas feitas com a
conservação dos bens hereditnrios e de cobrar as dividas
que tenha contra a l1crança.
.A.rt. 1.606. O pae ou a miie excluida da successíio níio
ter(L direito ao usufructo, nem ÍL administração dos bens
que nella couberem a seus :filhos menor nem á successiío
eYentua! dos mesmos bens.

TITULO II
S!]CCElSSJiO LElGITIMA

CAPITULO I
DA ORDElM DA VOCAO!O l:IlllREDITARIA

.A.rt. 1.607. .A. successão legitima é deferida. na seguinte ordem :
I. Aos descendentes.
II. Aos ascendentes.
III. .Ao conjugo so brovivente.
IV. Aos collateraes.
V. .A' União ou aos Estados.

Art. 1,608. Na linha descendente, os filhos succedem
por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se aahem ou não no mesmo gráo .
.A.rt. 1.609. Para os e:ffeitos da successão, aos filhos
legítimos siio equiparados os legitimados, os naturaes reconhecidos c os adoptivos.
§ 1o. O filho natural reconhecido na constancia do
matrimonio de que proveiu prole legitima, só tem direito
á metade ela herança partilhada QO filh·o legitimo ou legitimaclo.
·

'

•
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.Art. 1.605. . .. e cobrar os creditas, que lhe assistam
contra a herança.

-- ·.
. f·'

Art. 1.606. O e:x:cluido da suceessão não terá direito ao
nsofructo e á administração dos bei!ll, que a seus filhos couberem na herança (art. 1.603), ou á successão eventual S.es.

Da. successão legitiJJia

'Art. 1.607.
seguinte:

.4- successão

legitima defere.se na ordem .
.

'

.

~,

~

.....

.~.'

·::•·

Emenda ao art. 1.607 - .A.o munero V- onde se diz:
A' União ou nos Estados .....: cliga:se:
·
"Aos Estados, ao Districto Federal ou ít União".

.....
Art. 1.609. Para os effeitos da snccessão aos filhos !e.
gitimos se equiparam os legitimados. , .
§ 1. 0 Havendo filho legitimo; ou legitimado, s6 a me·
tttde elo que 11 este couber em herança terá direito o filho na.
tnrnlreconhecido na constancia do casamento.

'·'

. )
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§ 2°, O filho a<lnptivn, se COJWOl'I'Cl' enm legitimas, sobrevindos :í. adnp0fin. teriÍ súrnent:e <lil'<~ito Íl. metade do
quinhão one conbcl' a encla 11m destes.
Art. j,GlO. Niío havendo l!crtlcit•ns tln classe Jos clescentlentes, siio chnmn<los ií snccessfio os 11seendentes.
Art. 1.fi11. Nn. elnsse <los nsccndcntcs, o ~ríw mais
proximo cxehw o mais J'ClliOto, sem distinc~iio de linhas.
A1'1:. l.Gl2. HareJH]o egnnldade ele griio c divcrsidnde
de linl111, n hci'lln~n pm·tir-se-:í por :metade, cutre ambas
as linhas.·
Arl:. J.GI:J. Pal!eec.mlo n .!ilho I!Cloptivo sem dcsceudeneia c vivendo sons pncs c o IHloptante, aos primeiros
cnbe a tutnlitlllclc iln hm•anv11.
Par·uerr·aplro unil!n. Na .!'alta, JHJI'I~JJJ, do;; pae.~, tlu\'ulve-so a
hül'nnan ao ndopl.anl.~~, ·fJIW IH't:.d'ur•o aos ouf.L•os ascr~ndcnLü.S unturacs tio l'alill<;ido.

Art. 1,li14. O,; nsccnilentcs iilegitinws HLl\Jeedem aos
seus deseenrlcntes, nos mesmos ensos em r[UC estes lhes
sncecdem.
Arl:. J.ol5. Nn J'nltn. rle descendentes c ascendentes, é
dcfcridn. a sneecssiin nn conjugo snhrcl•h·entc, se ao tempo
,]o J'nllccimentn rlo out1·n cou,j11ge I)Olll elle cohabitar.
Art. 1.GlG. Na J:aUtt tlc conjuge sobrevivente, ou iucit1indo ollP. no incapn.cidacle p1·evista no artigo anterior,
serão chmnnclos Ít snccessiío os collateracs até o decimo
grú.o.
J~rt. 1.617. Na elnsso dos collaternes, os mais proxi·
mos excluem os mais remotos, sah•o o direito de l'epro~entngiLO conccc1iclo nos iilhos c1e h•miws.
Art. l.GlS. Concorremlo ít hernuga elo fttlleciclo irmitos bilateriÍcs com irmüos nnilnteracs, cucln um destes
hcl·clnrít metade elo que hcl•élm• cada um dos il•miios bilntcrnes.
Art. l.6l!l. Se com tio ou tios <Joncorrerem filhos elo ir- ·
mão uniluterul ou bihttcrnl, terilo elleH, por direito do ropt•eseutn~iío, n parte qnr. culJ.criu n seu pno, se vh·o fosse.
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§ 2, 0 Ao filho acloptiYo, se concorrer com legítimos, sn.
pcrvenien1:Ps Íl. nllnp~ií.o (nrt. :m:;), tocnl'ÍL súmeute metade
dn hcrn11~11 cnhire! a cntla nm destes.

Art. l.IH2. Hnrcnclo ngnuldncle cm grau c clivcrsidaclo
em linha, n hcrnnçn. pm·til·-sc·ÍI entre as clnns linhas 'meio pelo
meio.
Art. 1.613. Fnllecemlo sem clcscenclencin o filho ado.
ptivo, se lhe so breviverom os pnes c o adoptante, Ítqnelles to.
cnt•fl. por inteil.·o n hcrnnçn.

Pnrngraplto nn ieo, Em fnlln r! os rncs, cmhot·a lwjn ouLt•tJs
nscont!cntes, dl!l'oiw•-sc a 'ltct•nnçrr no ndortnnlc.

·I

. I

•.:;

Art. l.Gl4. Qnnndo (I clcsccnclcnte i!legitimo ti1'er di·
rcilo (t suceessiio elo nsccnclenl.c, lmvcrt't c!iJ•cioo o nscendont.o
illcgitimo ít sueccssiío elo clcsccndentc.
Art. J 61Ji - Nn J'nl tn de descendentes ou nsccnclcn·
tcs, seJ'ÍL tlc:fcrit1n n ~necessiio no CO(J.iugc sobreviventr se
no tempo dn. íllot·tc elo ontro .11iio estawmn dcsquitnclns.
Art. l.Gl6. Se niío honvAJ' con,ing-e sohrovivento, üU
ollc incm·rer nn inen.pncirln,Je elo nrt. l.G·:!i.i, scJ•iío chamados
n. sncentlcr os collnterncs nté o sexto gríio.

Art. 1.618.
Ics hercln.t•,

. .. hcrclm·ií moto ele elo que cnclnnm dnqnel.

Art. 1,619.
vivr.ssem.

••• n. pnt•te que caberia no pne, ou ít miie, se

I.

- ..

".r.
.~·

. j;
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Art . .1.620. Concorrendo ÍL herança só irmãos unilateraes, consaJJguiueos, ou só uterinas, herdarão cm partes
eguaes.
Art. 1.621. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes.
§ 1o. Concorrendo á herança s6mente filhos de irmãos
fnllecid os, herdarão por cabeças.
§ 2°. Se concorrerem filhos de irmitos bilateraes, com
filhos de irmãos unilnteraes, cada um destes herdará n
metade do que herdar cada um daquelles.
§ 3° .. Se todos forem filhos de irmãos unilateraes,
consanguíneos e uterinas, ou só consanguíneos, ou só uterinas, herdarão em partes eguaes.
Art. 1.622. Não ha direito de successão entre o adoptado e os parentes do adoptante.
. Art. 1.623. Não sobrevivendo conjtlge nem parente
algum successivel ou tendo elles renunciado a herança,
esta se devolve ao Estado onde era domiciliado o falleci. do, ou á União, se era o seu domicilio o Distrlcto Feéferal.

~

PI'

~

CAPITULO II

!

to,
~

D:mml'l'O Dlll lUllPRillSJDN'l'AOl.O

Art. 1.624. Dá-se o clireito de representação quando
a lei chama certos parentes de uma pessoa fallecida a
succeder cm todos os direitos em que essa pessoa se viva

.,,J.0SS6.

,

,

·

, '

I"': •·r:f"'~~; ... •l, _

Art. 1.625. O direito ile representação dá-se nn linhn
recta descendente, mas nnncn ascendente,
Art. 1.626. Na linha transversal. só se dá o direito de
representação em favoJ.C aos filhos M irmãos do falleeido,
quando concorrem
com alg)lm. irmão do mesmo fallecido.
..
'

'

'

'
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Art. 1.620. Niío conconcndo á herança irmão germa•
no, herdarão em partes eguaes entre si os unilateraes.

Art. i,62t.
§ 1. • Se s6 conconerem á herança filhos de irmãos fal.
lecidos, herdarão por cabeça.

§ 3. 0 Se todos forem filhos de irmãos germanos, ou to·
dos de irmãos unilateraes, herdarão todos por egual.

Emenda ao art. 1.623 - Redija-se assim:
"Não sobrevivendo conjugc. nem parente algum suc-

c~ssivel,ou

tendo elles renunciado a herança,esta se devo!•

v e ao Estado, ao Districto Pecleral,

~i

u "de cujus" tiver
sido domiciliado nus respectivas circumscripções, ou á
União, si t.ivcr sido domiciliado em l.orrHorio não incorporado a qualquer dellas."

..I··

·

.A.rt. 1.624. . .. quando a lei chama certos parentes do
f:allecido a succeder em todos os direitos, em que elle succe·
daria, se vivesse,
.Art. 1.625.

;, . mas mmca nn ascendente.

Art. 1.626.

. .. nun.ndo com irmão de$~e concorrerem.

. ,..-~ ,.

.. '~

.,
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A1·t. 1.627. Os representantes só podem herdttl', eomo
tnes, o que herclm·.in o representpdo, se vivesse.
Art. 1.628. O qninhiío do representado sed rlh·.irlido
por egual entre os seus representantes.
Art. 1.620. O que renunciou Íl hernnçn ele uma pessoa
podet'ÍL representai-a na successiio de outra.

TITUW III
SUCCESSiiO l'JDSTAM.ENTARIA

..

CAPITUT;O I

PD TESTAMENTO EM GBRAL

Art. 1.630. Consiilera-se testamento o neto J'CYOgavel
pelo qual algnem, de conformiclacle com n lei c caiu as
solemuidadcs nelJn. estabelecidas, dispõe, para depois de
sua morte, ele todo o seu patrhuonio ou parte clelle.

OAPITUW II
DA CAPACJ.P,\Dl'l PAP...'. FAZER TESTAMlilNTO

Art. 1.631. Sií.o ineapar.es de testar :
I. As mulherefl.. menores de quatorze aunos e os h o·
meus menores ele clezeseis.
II. Os Joncos de toda o genera.
IJJ. Os que niío estiverem em seu pet•feito juizo no
momento ele testar.
IY. Os surdos-mudos q11e forem inhibidos ele fazer.
conhecida n snn vontnde. .
A1-t. 1.ü32. O filho ftnnilia com en.pacicla,1e testnmcutm·in, s!Í niío púde dispor elos bens profecticios.

Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado

Art. 1.628. . .. ii o rcpre~entnrln pnrtir-~c-:í. llOl' cgonn'l
êlli:J•o os ropresontn ntcs.
Ari:. l.fi2!l. O L·euumia.nte :i. hm::m0n. rlc nmn pcsson po.
clrl'Íi ...

DA SUCCESS,\0 TESTAliENTAniA

.A ri:. l.li80.

põe, no tnrlo on
~nn

. .. nlp;ncm, rlc con(nl'mirlnclc com n lei, disp:ll•l:n, rlo Sf'll pnl:1·imonio, pm·a Llepuis rln

Plll

morte.
''

':.;,
····i
.. I

. :•"
Art.. 1631 -

Ao n. I, rlígn-so: "Aos menores ele lG

·~~

nnnos'·'.

jr

• •.'=

III. Os que, no tcsl:nr, niío estejmn cm scn perfeito
:inizo.
IV. O.~ >:mclos-muclo~, qnc niío pmlerem mnnif.estm· n
snn vontade.

·,

,\ 1'1:. 1r.:12 -- Snppl'imn-sr!,
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Art. 1.633. A incapacidade superveniente não invalida o testamento efficaz anterior ; nem a capacidade superveniente torna efficaz o testamento feito durante a inca·
pacidade.

m

CAPITULO

PAS FôRMAS ORDIN.A.RIAS DO TlilST.Al.IEN'TO

SECÇÃO I
DISPOSICOES GlilRAlliS

.A.rt. 1.634. Este Codigo reconhece como testamentos
ordinarios :
I. O publico.
II. O cerraclo..
m. o particular.
Art. 1.635. E' prohibido o testamento coniunctivo,
seja simultaneo, reciproco ou correspectivo.
· Art. 1.636. Não ha outros testamentos especiaes além
dos mencionados no Capitulo V deste Titulo.
.
.Art. 1.637. Os agentes consulares brasileiros poderão
servir de official publico na celebração c approvação dol!
testamentos de brasileiros, em paiz estrangeiro, guardadas
as disposições deste Codi~o.
SECÇ..ã.O

:a

TlllSTAMElN'!'O PUBLICO

Art. 1.638. São requisitos essenciaes do testamento
publico :
I. Que seja escripto por official publico, em livro de
notas, sob dictado ou declaração do testador e na presen·
ga de cinco testemunhas.
. II. Que as testemunhas se achem pref!entes a todo o
acto.
Que ilepois
escripto o -testamento seja lido
pelo pfficial, na presença do testador e das testemunhas, ou

m.

de

i

f
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Art. l..G33. A incupaciclacle superveniente não invalida
o testamento cfficaz, nem o testamento do incapaz se vnlicl11
cont a superveniencia ela capaciclacle.

Art, 1.636. Não se admittem outros testamentos espo.
ciaes, além elos contemplados neste codigo, arts. 1663 a 1670.
Art, 1.637. . Os agentes consulares brasileiros poderão
servir de officiaes publicas na celebração e ... estrangeiro,
guardado o que este cocligo prescreve.

..
·~

.

~I

......
·'

-·

DO TlllST.A1dJllNTO Pt!BLIOO

Art, 1.638.

I. Que seja é'scripto por official publico em seu livro
ele notas, ele accorclo com.o .clictaclo ou as cleclnragões do tesbtclor, cm presença ele cinco testemunhas.
II. Que as tcstemtmhns assistam n toclo o acto.

III. ... , ou pelo tnstnrlnl', se o quizer, na
tas e do official.

'j
.'~····;_

..

•,:

...

ou nades.
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pelo testador se o qnizcr, n:;: presenga elo ol'ficiill e clns testemunlws.
lV. Qn3 em seguida ít leitmn·, seja o acto nssigun.clo
pelo testnclor, pclus testemunhas c pelo o:r:ticial.
As declnra<'Õcs elo testador clcYem ser /'citas 1111 lin·
gun nncionnl. •
Art. 1.6:39. Se o testador não souber ou não puder ns·
signnr, o officinl nssim o clcclnrn.rÍI., devendo, neste caso,
nssignm· pelo testador, c a seu rogo, m.:~n das testmmmhns
i ustrnm cntari as.
Art. 1.640·. O oJ'iicial pnblico, na fé do sen officio, de·
clnrnrit no testamento como :l'ornm cnmpridns, especificnn·
dO·ll s, toclns essas :l'ormnlidncl os.
Pnmgmpl1o unico . .Fall.anrlo al:;unJn> rla,; solH'CLlilns .l'ommJidadcs, SCI'Ú nu li o o f.e,;lanwnlo c o ol'l'itdall1U!JI ieo I'CDJ,lOilSUYel
civil c et•iminnlmenl.c.

Art. 1.641. O rtnc pncler J'uzc.r as snns cleclarnções ele
c ve1ificnr pela leitura (lUC foram fielmente con·
dgnnclns esttuí1 h nhil it.nrlo 11 tostar pu hlienmcnte.
víYn Yo7.

Art. 1.642. Quem :l'ôr inteil·umeutc surdo, mas souber
ler, clcverít ler o seu testmnento; c, se não souber, clcsi·
gnm.·á a pessoa r1ue o l1a de ler em sen Jogar, na presença.
ilns testenmuhns.
A1·t. 1.64:3. O cégo só pócle fazer tcsl:mnento publico,
que será litlo cm voz alta duns vezes, umn pelo oJ:fieial, e
out1·a por nmn clns tcstemunlws, desiguncla pelo testnc1or,
deveuclo ser esta circmnstone.ia espeoinlmentc menciona·

ela no

tc.~tnmeuto.

SEOCJKO III

Art. 1.644. Siio requisitos essencines elo testamento
cerrado :
T. Qur, sc;ju esel'ipto pelo testnclor on por outra J10S·
son n scn rogo,

•
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;Paragmplto unico. As df.lclaracõcs do lcsLudor scrUo feitas
na língua nacional.
Art. l. G:3fJ. . .• o o.ffidnl nssim o declarará, assigouando, uer;tc cnso, pelo tcsl:nrlor, c a seu rog-o, .••
Art. 1.G40. O ofl'icinl publico, cspeciricaudo cada uma
dessas J'ormal idades, portnrÍt por J'é, no testamento, haverem
sitlo to eh~ obso t.•va tlu s.
'Pat·agt·at•lto lltJko. Se J'allut·, ou não se mencionar algumas
dcllns, srml mtllo o Lr;;tanwnto, rospoudenclo o oi'J'icial publico
civil c cl'iminalmenl.c.
Art. l.G41. C,;nsitlera-sc ltnlrilitado a testar publicamente nquellc, <JllC pnclcr .l'nzcr de yivu yoz ns suas tleclara0Ões, e veril'icnr, pela sua leitura, haYerem sido fielmente exnmclas.
Art. 1642. O .iJicliYiclno inteiramente surdo, salJeuclo
lêr, ler{~ o sctt testmuento, e, se o uiio souber, tlesignar{~ que
o leia om seu Jogar presentes as testemunhas.
Art. 1.643, An "AB'(' ~6 se 1••:rmitte o tcstmnentü publico, que lhe será lido em alta ynz duns vezes, uma pelo o:l:ficinl
o n uuLm 1.101' Ul!Ht thlti tostutnnnl•n.<, ti0S·ÍilTllldrt pelo l.usLador;

fazcllllo-sc de tudo c:irc:umstnucinda men0üo no testamento.

DO

~'·lilS'!'.\.lUEN~'O CEnn.~DO

J\t•t. l.O·i:·i· • •
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li. Que seja assiguado pelo testador.
III. Que não sabendo ou não podendo o testador assignar, se,ia assignado pela pessoa que lh 'o escreveu.
IV. Que o testador o entregue no official perante testemunhas em numero, pelo menos, de cinco,
V. Que o official, perante as testemunhas, pergunte
ao testador se é aquellc o seu .testamento, e se o ha por
bom, firme e valioso, quando o testador não s'e tenha antecipado em dcclnral-o.
VI. Que, logo em presença das testemunhas, o offi·
cial faça o instrumento de approvação, declarando nelle
que o testador lhe entregou o testamento e o tinha por
seu, bom, firme e valioso.
VII. Que o instrumento de approvação comece logo
e i=ediatamente no fim do testamento.
VIII. Que, não havendo logar na ultima folha escripta do testamento para nelle começar o instrumento de
approvação, o official ponha no testamento seu signal publico e assim o declare no instrumento.
IX. Que o instrumento de approvação seja lido pelo
official, assignado pelo mesmo, pelas testemunhas e pelo
testador, se souber ou puder assignar.
. · X. Que, não sabendo ou não podendo o testador assignm·, assigne por elle uma das testemunhas, declarando
ao pé da assignatura que o faz a rogo do testador, por
não saber ou não poder assignar.
XI. Que ü tabellião cerre e cosa. o testamento depois
de concluído o instrumento de approvação.
Art. 1.645. Se o official tiver escripto o testamento a
rogo do testaclo1•, podel-o-á não obstante approvar.
.A.rt. 1.646. O testamento póde ser "escripto em lillb'Ua
nacional ou estrangeira pelo proprio testador ou por outrem, a seu rogo. A assignatura deve sempre ser .do punho elo testador, ou de LlUem escreveu o testamento.
Art. 1.647. Siío inhabeis para dispor dos seus bens em
testamento cerrado os que não sabem ou niío podem ler.
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IV. Que o testador o entregue ao o.fficial em presença.,
qua.ndo Jnenos, de cinco testemunhas.
Art. 1644, n. V - Diga-se : "que o official perante
as testemunhas, pergunte no testador, si aquelle é ~eu testmnento c quer que seja npprovado, quando o testador
niío se tenha antecipado em declaml-o.
v.r. Que para logo, em presença das testemunhas, o of·
ficial exare o auto de approvação, ...

vnr. .....

o official ponha o seu signal publico no
testamento, e assim no instrumanto o declare .
. IX. Que o instrumento ou auto de approvaçiío seja Jiilo
pelo officinl, assiguando elle, as testemunhas e o testador, se
souber, e puder.

.

,_

...,

..
. Art. 1. 646. . .... A assigno.tura será sempre do protestador, ou de quem lhe escreveu o testamento.
(Art. 1.644, n. I) .

..

)Jl'lO

.

.::...
.,

.

Art. 1.647. Níío poner{L dispôr de seus bens em testa.
monto cet•rado quem níío saiba ou não possa lêr.

...;

.

........,

. ''
. ··,

. '.r.

•

-~::·1

...

,::

"•.
. ·-;.:

...•

-~·

l

'-~

I

•

.
L

05G

ANNA!lS DO. SENADO

•·

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n, 1, de 1902

Art. 1.G+.8. Púclu :f:azcl-o o smclo-mndo, comtauto que
so,in. todo cscripto, nssiguaclo c datado ele snn mão, o que
ao aprescntul-o ao ofncinl pu hlico, perante us cinco testemunhas, escreva no clorso do papel ou do envolucro que
aquellc é seu testamento, p nra o qual vem peelir a appl'O•
vagão elo official pnhlico.
Art. 1.640. Depois ele npprovado c cerrado, será o testamento entregue ao testnclOJ·, e o oflicial lançará no seu
livro, 110ta elo Jogar, clin, 111ez c anno cm que o testamento
foi approvado e entregue.
Art. 1.650, Pócle o testnclor conservnl-o cm seu poder,
eommetter a gnnrcla dellc ao proprio oflicinl, ou a pessoa
ou c'stabelecimelJto ele sua confiança.
Art. 1.651. Este testamento serít aberto pelo juiz que
o numclaríi. cumprir, se não encontrar vicio externo que
o torne suspeito ele falsidade, sendo registrado na reparti~üo competente c archivndo no respectivo cartorio.
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SEC(Ji\0 IV .
~.'ES'l'A:\IEN'l'O

PATtTJCULAR

,
~
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Art. 1.652. São rcrJuisitos essenciaes elo testamento
!?articular :
I. (~ue seja feito pelo testador ou por outra pessoa
a seu ~ogo.
II. Qué intervenham ciuco testemunhas, além do testuclor on do escriptor.
III. Que seja lido pm·uute as tcsteumuhas, c, clepoifJ
de lido, por cllas assig·nado.
Art. l.G53, Po1· morte do testador, fJcríL o testamento
publicudo cm juizo com citu~iío elos herdeiros lcgithnos.
.Art. 1.654.. Se as testemunhas forem cout~stes sobre
o facto tl:t clisposiçiio, ou ao menos sobre a sua leitura.
]JCl'llllle

L'llus,

I)

~O l'CCOU[JOCOI'Oll1 llS Jll'O}ll'illS llSSÍg'!Hll.UL'liS
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Art. l.ü·ltl. Pódu J:n~ut• l<!si:nlllclllo urt•rado o ~ll!·do.
rnudo,t:utnlutilu que u e~cJ•evu. lodu e u1.1.;~ig11e tle suu. 111ii·J
c <Jill', an eutJ•eg-al-u au uiiieial pul.tlieu, ante as eiuco teste.
niaullils, cseJ·evH, 1111. J:Hec exlet'JHL elo piipt•l, 1111 do euvoll;ul'iu,
que ntjucl!c é u ~eu test<IIHUJJto, ullja IIJIJIL'úVtt~ão lhe ·j,CLlo.

Suppriuw-se u lll't. .l.iJiiO.
At·t. J.üii.l. - Hedi,ia-se HSNÍJH :
''O tesi.HIIielllo serít aberto pelo ,Tuiz, qur. o J'at•á. rc-

gistl'ill.' e ill'eliil'lll' uu ua1·turiu n <Jlle tuell1', urdeunuilo quo
seja eLUIIJil'ido, se lhe uiio achnt· vicio cxtul·uo tJUC u tome
suspeito de nulliduüe ou l:alsidndc''.

DO

'l:ES~';\.ii!ENTO

PA!Rl'ICULA!:

o\rt, f.Otl2 • ••·

'

.. ·-

u. I dn art. suhstif•ua-sc a palili'J'a "feito ·'1 Jlul'
"csei'Ípto c iiSSÍg'1111do'' e SIIJlJH'ÍlllUJLL·~c us pulal'l'liS cjue se
Sl\g'IJelll ·a '·testador'' até· u :l'itu.
I.T. Que· iutcl'Ycnham cinco te~IL•IllliJJ!ws, alúm l1o tcsLtl·
dor.
~\o

Art. l,ü:):J, i\Iorto o testador, publicnr-sc·ÍL cm juizo o
!estmncntn, com ...
Art. l.GG4 - Suppriiumu-se ns pulnvras "ou siguucs".

. ;';
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uu signaus, nssirn corno n do luslu.dur·, sur·it conl'ir·nmdo o
tesltunenlo.
. Ar!.. LG5G. Paliando nl•l duus das l~:•sl.emunlws, por•
morte t)ll ll.liHeneia em lugur· niiu sabido, n l.est.u.rnento
püde Sf'l' eun l'i I'lllll.clto, se ns lJ•es l't!Sinn l.es for•t)llJ eunlestus,
llOS lr!rnws do urligo anlecedtJille.
,\r·l. J ,(i5G. O teslrununlo JIIU'I.iculm· ptíd" st•J.' uscr·ipl.u onr linguu. eslr·u.ngeiru., cornlu.nlo que ns lestenrunlms
u compr·ehenclum.

'l'ES1.'E~!UNH.\.S

'rESTAMEN'l'.A lUAS

Art. 1.65í. Niio puclenr soL' lcslt!lllUilhas ""' lt·sllt·
menlo:
I. Os rnerior•es de qunlorzc aunos.
II. Os loucos ele Lodo o genero. .
III. Os snrdos-muclos e os oégos.
IV. O l~er·cleiro inslituiclo, seu conjugt• c os l'ilhns
sob o p1tll'io poder elo inslitniclo.
. V. O pue ou n mãe, sob cujo poder csliver c inslitmclo.
VI. Os irmilos do lrcrdoir·o inslltuido, su toclus eslivul'lllll sob o. pulr•io podei'.
.
VII. Os lcgul.urios, salvo quanto no nulu clu ll(IJll'O·
vaç,fto elo testamento ccr·ruclo.

CAPI'l'U'LO IV
DOS CODIOIJ.r,OS

Arl. J .fi58. Por Ulll sirnp)t!S ndo Jllll'lid[,I;;;;::escrtpto,
e rtssig-uu\lo Jl!:H' pt'ssua r.nprtz de testai·, potler•ti
cJJn cletxtu· del.ur•JrtJilllÇ~ues uspecuws s~brc o sctl enlet•r·o ou
dalndt'~

•

•
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--- Us lll<!llt>L't.•s

de Hi

IIIIIIOS,

1'1 --- Us I<>II!'OH de todo " g-elll!l'n.
·111
Us siU'Ilos-llllHlos '' os cé~11s,
l\'
() llm•dei1·o i11stituido, se11s IISeclldeul.es c des1'(1!1dPntes, i1·miios c t.mujngc.
·
Suppl'imaw-se o~ us. V c VI.

VII- Snpprimnm-sc ns plllll\'I'IIS :

Art. l.65S.
tlinntc cse1·ipto

"sal.v<~,,

11té l'i11:1l.''

Totln a pessoa capuz tle tcst.m· poderá, 'mepnL·ticnluL' seu, datado e assignndo, fnzer clis.

posições cspeciaes so brc o seu enterro, sobre esmolas ele pou.

•
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~O!Jl'O 1.'81Jt(dt!H di! jJOllt:ll. lliOJil!l. ll o·erla~ e deieJ'IltiiHHll:lS
pes~uus, 1.111 /.luH puhl'l'~ '"'' t'PI'I.n ],gHI' itld,'·ieJ•tnitlitdttlllf!l'lle, l.lti~i111 en1111.1 l'tt~l!l' leg1.1dus du J'f.li.IJ.IliS, 1110\'l.dS l.tll
,ioius, 11iiu lllltilo l'ttliosns, de SCII 1181.1 pllt'Lillttltn•.

;\t•l. l.lif>!l. l•:sHI.'H nnlns. snlrn dit•roitn de leruPil'u. 1'11·
Jet•tiO l'UIIIII I.:IHiiciJIIIH 1 '!111.'1' u'llll[(ll' oh.•ixu i,r.sillllli.:III.0 1 ljllCl'
IIÜII.
1111'~1111.1 Jlludu lunt!Jenl se putk•t•ií•J
SlliJSI ii.Uit• ieSi.IUIIf!Jtil.di'OH.
AI'!. l,lilil. Os nct,u~ Lk·~la espt•eil! pud1~111 til:!' J't:l'ugndus p•.tt' llltiJ•oH ogtlt.l.f•s, 1111 pOI' qmtlqu•.·t· •:speeiu du lt:sl.ttlllt'ttlu poHII.'I'iow, •Jlie nüo llti.'S J'nr11. t•cfm•m;uin, cunl'irmaiHio uu lllliLliJ'icandu.
'
;\ri.. 1.6G.?. Se o codieillu I.'HI.il'ot' fedttidu, duvt•t•a
ot:l' aiJel'lo do mesmo rnodo qno os testnrncntos.

;\1'1. J. titiU. Uo

IIOIIH.•lll' Ull

CAPI'l'U'LO V
VOS

'rES'!'A~lEN'rOS l~SPEC!Al~S

SECÇÃO I
'!'ES'f,\MENTO MARITIMO

MI.. 1.6G3. O lcslamcnlo o. bordo dos navios no.eiude guerra ou mercantes, cm viagem de. nllo mnt•,
HPI·à J'1:ilo ]JI'lo cuJINIIIlndunle ou escrivão du mnbnt'CILJHtu~,

\.'iiu, ')III! J'l:du~il't't

t.l L'HI_!I'iplo

u doclm·u~•fiu

du lt•sludut'

011

suh sr.11 dtclttdu, pet•uutc tllln8 L1!8Lullllllllltl::i
pr'l.;senlt•s a lodu o ttclo, assigtmdu pt•lo IL•slmlul' u peln:;
IPsletuunlms escolltidas de pl'el'ct'l'll.uiti OJJlt•ü os lJ!l~8ll
a. e8cJ'I•.\'CI'II.

gl1iros.
Ultico. Se 1.1 lcslndor niío pudei' csct·cvct·, nssiguaI'Ú. .JlOI' cllc unnt clttS Leslornun hus, dcc!tu•ttndu quo u fttz
tt séu rogo.
At·L. Lliliit:. O leslmlut• JiÚLle Lambem csct·uvo!f' Sl!ll
LesltuucHlu uu maudut· L'8Ct'evd-o JlOI' uull'em, Nu pt·i-

*
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•
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I

•
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ron mnnl:a r• a r·PJ'I:ns e thd.•wminnrlus pessoas, o11, iucle[..,J•minn.
tln.mr•nh:•, IIJ»: pohJ•f'.~ de em·to Jogai', nssim Mmo legar i'011PttR,
JIIOI'tJis on ;jnins, niin mni l'idinsns, rle sr•n liSO pt!ssoal. (Art.
].,~()(i),

A1·!:. l.CiiíD.
te.~l:nnwntn n a11tor.

l'nlt•J•iin rnmn roilicillns, tlcixe nn niin

Ari:. 1.GI10. Peln 11wlo estnbelccitln no m·t. l.il!íS Rtl po·
rl t>i•ii o nnmrnr 011 sn hstitn ir testamrn1:eh·os.
lu·l:. ].fi(;]. Os netos tlest:a •~Rptlr,je J•evogonm-so por netos
egn:ws, c t•mlsi<lm·Hm·sc revogados, se, hn.vencln test:ameut:o
postc1·im·, dr qnnlrJlli'l' 11ntnrr.r.n, os 11iio con.f:irm:ll', 011 nwcli·

fi•·m·.
A1·l:. l.GII2. Se csl:ivm· ft•r•hadn o cotlieilln, ahrÍI'·SC·H. do
11lt!imln motln rpw r, l:t)SI.amr.r:l;o <'t'l'l':ttlo. (Ar I:. l.li51 ).

-- ·-·

..

.

DO TF:R'J' A~!F:N'l'O MA.nT'l'TMO

..

Art. 1.6113. O testamento, nos un.vios · nncionnes, ele
g11m'J'n. 011 merrn11trs, cm vi11gcm -rlc nlto null', scr;i. lnvrnd'o
poJo eommnnrlnntr, on pl'ln csr•riviio rlo hm•dn, q11c redigil•ít
ns tlN·lnrn~<irs elo trsl:l1tlnr, on IIR t>Sl'l'f'l't~J·ÍI, por elln tlictadlls,
nntn <lnns 1:t•s1:em11nhns idnnrns, rln Jll'toft1l'tlllt•ia esenlhitlns tlll·
t1•r. os pnssag·ciros, e Jll'rstm1:es n tn<lu <l ndo, Nl,in instJ•nnwnto liSsig-nlll'iín rlcp•lis tlo h·~tndm·.

Al'l:. 1.!1fi·l. O 1:t•s1ntltll', filll'l't'llflo, poclt•rii. rsr•l'rYrl' r.llo
mr•snw n St'l'l lt•slnillt'•lll·.n, nn l':w•l-n .t'Rei't'•W•r pol' nui.J't'lll. No

•

.. -·
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meir·o cnsn, Sül'lt o tcslnmcnlo nssignndo peln lesl.arlor;
no seguido, Jlfll' quern o eser·evcu, eom a rlechu·n.çlio ele
que o J'n.z 11. scn rogo.
·
§ 1°. O testamento assim feito serít pelo testador en·
trcgnc no comnumdunte ou escrivão da bordo, perante
duns tcs1:onnmhns, qnr. l'<>r.onher:nm o entendam o tctstarlor,
declarando este no mesmo acto ser seu tcsta.mento o es·
cripta apresen tacl o.
§ 2°, O commandante ou o escrivão o receberiÍ e, cm
seguida, ccrtificnrlt abaixo clelle todo o oceorrido, datando
c assigJ!Dndo com o testador e as testemunhas.
Art. 1.665. O testamento marítimo só terít effeito se o
testador mor1•er durante a viagem 'ou dentro elos tr·es me·
zes que segnirem ao seu desembarque em terra, llncle JlO·
rlerin l'nr.er· outro cm f6rmn orclinaria.
Art. 1.666. O testamento não se repntnrít .Peito no mar,
hem qnc no curso de umn. viagem, se, ao tempo em que se
realizou, lr:l\'ia ·o navio chegado n nlgum porto de possi·
\'e] comnnmimv;ão com n terra.

SECÇÃO II
1'1l:S'I'A:\·fl~N'TO

l\tl Ll ~/'AR

A d.. ].fifi7. O tosi:llli!CIIio rlos milito.rcs o dris prssoas

no srn·viqu d.u Jo:xer·eil:o, 1'111 enmpnnlur, tlr.n1:ro ""' l:rí1·n rlo
paix. "" Oltl pr·•u:n sil.indn, 011 com us cnu11nunicngries coJ'·

l.atlus, pt'Hlc Hl'l' feito, 1111 lnl-(111' em IJIIC nfin /rrii!I'CI' ol'fidnl
]'llhlir•.o, por·nnt:o rlt!iJH tnsl:nmnnlrus 011 ti'CH, s" n tr;stnrlor
llãÓ SflllhCl' OIJ lliíO jllldCI' 1\SSÍg'lll\1'1 i:lll.C/1!]11·0 pm• !'Jic 11
trwer.it•it tnstr~mnnha, pelo modo segninl:e :
1°, Sn o tesi:IH1rll' pc1·tonccr 11 eorpo 011 sec~ãu de·
co!'po dcstncndo, o tcstnmento scrú cscripto pcln J'csperd:Í·
vn r•OIIilllllllflllntc, ninrln ']nc ~fficinl in1'cl•im•.
~~ '~10 .•c•
·
-.r. n 1:os1:nr1or os1':n•m.• cm i:r·ni:amoni:o
no llllS(II·'
1111. u l.<•sl./.111111/ll:n SCl'ÍI nsrw.iptn pcln l'CRperd.Í\'n nl'flrinl dt>

*

H11111ln o11

pr•ln rlit·rP1•ll' do

~Rtnlwlccimcnto,

.
•
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primeiro cnso o proprio testnclor nssignnril.; no segundo,
quem o escre\'Cll, com n clcdnrnçiin de que o sulJscrcvc n rogo
(]o testador.

~

2, o O <:ommnmlnntc, ou o escriviio, rec~hcl-o-íi., c em
scgnid11, unnixo do es<,t•iptn, r•ertil'inrtríi. torlo o occorriclo ...
At·t. l.Gfiií. .O tesbtmcnto marítimo caclucllríi., se o testnclor niío motorcr nn. viagem, nem nos trcs mczes subsequentes no seu dcsembnrquc em tct•rn onrle possa fnzer, nn :f.ilrmn
ot·dinnl'in, nlltt·n testnmc•tto.
Art. ].ti!iü. .Nií<; vnlerÍl o testamento mnrithno, hem que
feito 110 ent·so tlc nma vingem, se, 1W tl•mpo cm que se f.ez, o
uavio estnvn cm pot•to, onde o testndcn• puclesse c]Psmnbnt•cur,
e tcsbtt' 1111 fcít·mn ol'rl inm•ilt .

DO l'ES1'AMElNl'O M!Ll'l'A U

.'

Art. 1.667. O testamento dos militares c mais pessons
n.o servi<}O do exercito em enmpanlta., dentro on fúi•a do paiz,
o.ssim cmno em praça sitin<ln, ou que esteja ele communicn.
eiir.s r.OJ·taLlns, poclerÍI. fny,m•-sr., niío hnvenclo of.ficial publico,
;mtc tlnns testemnnhns, on trcs, se o tcstnnt9 niío puder, ou
uitfl sonllt•l.' nssignar, cns9 r.1u qne nssignnrú por el!e a tcrcdra,

'•

.....
.,
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§ ~ 0 • Se o tc.~tadm• :fi\r ·o official mais graduado, o tcs.
tnnumto set·:í escripto por nqnelle qnc o ~uh~til;nit·.

Art. l.GGS. Se o testador son ber escrei'Cl', poderú..rn.
7.er te~tnmcnt.o de scn proprio punho, comtnnto qne o clnte
e nssignc por extenso, e o apresente nberto ou cerrndo,un
prescngn. de duas testemunhas uo uuditor ou ao .oflicial
de patente. fJUe para esse fim o substituir.
l'at·ngt•npllo unico. O nudilot• ou o orfi.cial, a quem o dito
t•!slanwnlo ft'w nrJJ•t•s•mLaclo PSCt'CI'CI':í em qnalquN' paJ•lo dolle
ttmn. nota elo Jogar, din, mez e anuo em que foi apresenta·
do . .Esta nota scrÍI nssignnda por elle e pelas ditns tes·
tenmnlws.
Art. ].669. E' nullo o tastamento militar,. i;res mezes
rlepois da volta do tr.st.nclnr a Jogar oncle possa testar cm
f•írma ordinaria, snlva n h;vpothese rlo urtigo anterior,
pnrngrapho unico.
Art. 1.670. No conflicto da batalha ou estando ferielos, podem ns pessoas mencionadas no nrt. 1.667 testar
nuncupntivamente, sei com rlnns testemunhnR, ainda rtne
saibam e possam esct·cver ..
IParngmpho unico. iE~lc lcsLnmcnlo doixat•ti de LCI' validade
. se o losl.ador nüo morrer nn gucrrn ou logo que se r•ostabcleoa
do !'or·imento.

Art. 1.671. A 110men0ão de herdeiro on Jegatnrio pórle
sr.l' feita pnrn e simplesmente debaixo de condi9iío, pnrn
certo fim on modo, on por certo. cnusn.
·
~\.t·t. 1.672. A dosignn~íio do temp~ cm que do\'ll coÚlr.·
~nr ou CéSSOl' o direito do herdeiro, snJyo JlllR dispo.~irõPs
fitlrirommissnrins, ter-se·ít pm• niío . escripta.
'
.Art. l.Gi:l Qunndn n disposi~iío ú'ir snsceptivel de ''n•
J•ius intm•pJ'Ptac:ões deve-se prr.1:m·it· nqnclln f!JW melhor
ass1•gut·e o c•nlllJll'imento dn· vontn<lc tlo h·~tnclot•,.

J:mendas otl'crocidus pela Commissiio cspocinl do Scnndo

A J•t. 1.r.GR. • .. poclt!l':Í. l'nzm• n testamento rl~ srn pnnlin ... nn unclitm·, on no nl'l'icinl tl" pal:ent.e, qne llw l'ac;a ns
\"OZtiS 111\~ÜP 1ll i~1:1l1.'.
.. .
'
PnJ·ngoJ·npho unico. O nudil.m·, nu o ol'l'illinl, n qnom o l.osln-mr.nl.n sci npJ•c;scmt.r, nolnc·:í, cm qunlqner JlUL'i.•' rlrllt', o Ingr.1',
rlin, mnr. ,, nl!!ln. rm rfnr !h r f'l):· npl·rsrnlndn. Esln nola .. ,

Art. l,GGO. Caduca o testnmenl:n militl!r, desde rJuc,
ilepois dellc, o testador esteja t1·es mczes seguidos em Jogar,
onde posso. testar na fórma ordinarin, salvo se esse tostamo u
. to apresentar as solcnmiclacles prescriptns no § unico do nrti.
go antecedente. ·
Art. 1.670. Estnnclo cmpenhnclos cm combate, ou f:ct·i- ·
rlns, potlcm testar nnncupntivnmente, confiando a sua ultima vontncle n duns tcstennmhns, ns pessoas assigna.clns 110
m·l;. 1.667.
,Parng,·npho nnieo. Não tcr:í, llO!'ém, rfJ'oito e~sc tctnmcnlo,
se o l•!~lnuoJ' não mot·rct• nn SllOI't'n, c eonvulesccr do fel· i monto.

Art.. 1.071.
cnnclir;iín.,,

:, . pt'lrlc

fnr.rl'·S~

..
..

. .'
'

.,

'

,,

·I

i;
~.:

!
'

'l

.'

• J

pnm c simplcs!nrlitc, snli

ML. I.Oi~. A n~n grr rm ~:lans1~ln fidniN•misscwin,
it>I.'·Rf'·IÍ. (lOl' lllltl 0SCl'!]li.Jl. ll llSSig'lll!.f.•JIO, CpW n lPRi.tH]Ol',
1'11.~1ll, dt• llll1 ll!l'll10, J'll) Cjllll.i ri1WO. Cllll1üÇHll' 1111 f!t!SSIH'
II'SIIIIljli.ll rJn lWl'düil•o.
A1'1:. l.fi'i:l. Qnn.nclo n rdnmuln t.nst:n.mr.nt.n.rin. l:élr snsce.
pt.i1•el rlP inh•i'Jil'til:a~Õt's tlil'f't•t•t•ntcs, Jll'fi\'tilt!eer:í. n. qnn lHC·
lhn!' nssrg"l11't' n uI:~et'l'!l!Win dn YOntndt• dn tl•sinclot•.

.
"
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J\rt. 1.674. E' nulla 1. disposição :
I. Que institue herdeiro ou lcgatnl'io sob a coudiçiw
captatorin de rtne elle fa<:n egualmeute cm seu testnmeuto
nlgnmn clisposi<;iio em favor rlo teRtador ou de outrem.
TT. Em favor ele pessoa incel'tlt tJU~ JJão possa ser determinada.
III. J~m favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro.
IV. Qnc deixa u m·bitt•io de terceiro ou do herdeiro
a determinação do valor elo legado.
Art. 1.675. Vale, porém, a disposição :
I, Em :favor de pessoa incerta que deva ser deter!lli·
nada por terceiro dentre diversas pessoas mencionadas
pelo testatlor ou pertencentes a uma fnmilia, ou a um cor'
po eollcctivo, ou n um estabelecimento JlOl' elle designado ..
II. Em rcmuuerngiio de serviços presta dos a,o tr.stadur
pot•. occasiiío ele su::t ultima molestia, ainda quando fique
a arbihio elo l:e!'Cleiro ou ele te1·ceiro, a determinação çlo
valor tlo legado. ·
Art. J .676 . .A disposição em favor elos pobres em geral, ou. elos estabelecimentos .pm·ticulares ele caridacl,e 011
de nssistcncia Jl'llhlicn, entende-se a favor elos pobres do
lognr elo domicilio elo testador no tempo em que este morreu, ou elos estnbeleeimentos ahi existentes, salvo se coustaJ• clnrnmentc que el·a sun intenção favorecer os pobr~N
de oll1'J•o Jognr. )>Testes casos, as instituições particulares
Jll'<! f.e1·i l'iín sempre as publicas.
Art. l.G77. O c1·ro na designação ela pessoa do het··
deiro, rlo legntol'io, ou ela cousa legada annulla n disposição, salvo so, ·pelo contexto do testmnento ou por ontrns
dormmentos 1111 flwtos inequiYocos se puder verificar a
identidnclc <la nlluclidn pessoa ou cousa designada pelo
testndm·.
J\rt. J .G7S, .E' vnlicln a rlisposi~íio pnrn Incre lição de
tn:Ja fmul;wiio nos termo~ elo nl't. 27 cln Pnrte•Geral.
.
. J\t·t. 1.070 Se wuitos het'deiros forcín úo·meàdos Rtnn
t],.t;iwmiJillqiín <ln Jllll'tc <.!lln n ••nrla 1iin·• onibn,'·n. lterau~a
~et'ÍL (llll'tilhndn egnnhnentc entre todos; · ·

.

-~''

-'

•
•
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· Art. 1. G7 4.
I. Que institua herdeiro, on legatnrio, HOlJ a conclição
cnptntoria ele que este disponha tmubem por testamento em
beneficio do testador, ou de terceiro.
II. Que se refira a pcsson. inrccrta, cu,ia identidade se
nfi o possn. a vcri guar.
TIL Qno fnYüreua a pessou incerta, r,ummcttemln a rlu.
tm·minn.çfio clr sua identidade n. terceiro.
JV. Qnc deixe a nrhitrio rlo het•rleiJ•o, nu de outrem.
fixnr o vnlor no legado.
A1·t. l.(i7fJ, VnlerÍI, p<JI'ém, n disposição:

II. . .. por occasiiío cln molestia ele que fnlleeeu, aincln
que fique a arbítrio elo herdeiro, ou ele outrem, determinar o
l'nlor tlo legado.
·
Art. 1.676. A clisposiçiío geral rm favor elos pobres, dos
estabelecimentos pnrticulm·es ele cnridaele, ou dos ele assis·
tr.nrlin publicn, entenrler-sc-úrelativn nos pobres elo lognt· clu
rlomieilio do tcstmlor ao tempo Lle sun morte, ou elos estabelecimentos ahi si to~, ~alvo ~c mnni.fcstamcnte constar qne titlim nm mcmte henefieinr os ele ontra Jocnlirlncle.
Pnm!ll"npho unico. Nesles casos ...
;\ J•l:. 1.1>77. . .. , .;alvo se, pelo Mntexto elo tcstament",
IIIÜI'OI< C]lll'\llllPTitO~, (III por fndns illrl(l\liVOCOS, SC rniJI'I'
irJr>nl:iJ'il!lll' il jiC'~ROil 011 r.oisn, ll qnc () f.rstnrJO!' nlJnrlill,
p111'

·..1

MI:. J. U7R. (Supprima-se).

.'
)

'

~"

11111ii:l>s hrl'tlrit•os nlllllCat• o l:r.sl:nnlcnb>
ltfill 't]iSI•I'itllillllli<JII 11 ]l/11'1.1' r'JI! l'llr'JII 11111, jllll'i:iJlllli'·SC·fl ~01'
1'[.:'11:11 <'llil'l'i"d"s 11 P"''':fio dispnnivcl elo testnclor,
,\,·L l.n7fl.

.·

.
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1\ t•t. J .liSO. S11 o tcsl:nrlor nomcm· eürtos ltercleiros ill·

dividnnlmcntfl, e ont1•os cnller.t.ivnmrmte. a hernnçn se1·1Í
1.li vi1lidn em tnntns rtnntas qnnntos forem os imlivicluos o
\1S A'1'11\10R <lesignnclos.
J\J•t. J.681. Se forem detN·n~innclas ns (IllO.tns tlc entln
!t~t·rleh·o e niío nhsol'\'cl'em toda a i)crnn~n, u rt:tnnunscen·
te pm·l:enccr:í. nos hel'clcit·os lng-itin_Jos, sr•gnnclo a ordem
dn snr•r~cssiío Jwrcditnrin. Se niío existil·cm hm•deil'<ls Jegi·
timos, rsse J•cmnnescentc JlcJ•tcncerít nos iustitnirlos, f[lle
s•í pt·r!l't'rit·iío ao fisco.
.
.Art. 1.682. Se forem determinndos os qninhões <le IUIR
r. niio os ele ontros lwrdciros, nssignnr-se-ít, com egnn.ltln·
rlH 11 est.es nltimos o que rcstfw, tlepois rlc sotisr:c,itns ns
fll•!'~iíes l101'c1litnrins dos primeiros.
1\rt. J.(iS:3. Qnando o t"-stodor clispnzcl' qno 1letcrmi·
!Wtlo nh.it~eto tln lwrnnr,n não pertença no ltot•rleiro insti·
tn idn, pnssnr1í nos herdeiros legitimos.

CAPITULO VII
POS J.EOADOS

.Art.. 1.084. E' 11nllo o legnclo tle consn nlhcin; mns se n
r.onsn legnrln, qnc niío pertencia n,; te;MuloJ.· no Jl)Omento rle
J'nr.rn· o sr.u f·,cstnnwnt:o, se ti\'cr rlepois ttwnntlo ,qnn por
qnnlqnm· 11ituln, terít erJ'cit:o a rlisposi,iío r•omo se ao tempo
iln !t•sf:lnnento pcrte.ner.ssc no tcst:nclot•.
Art. 1.685. Vnle ó legnclo ele cons11 pcrtenc•cntc no llrl'·
clci.t·o on lrgntnriu' eJwarrr.guclo tle cnt.J•egnl-o. ·
'

'

;\rt. J.OSô. Se n consn' lcgncln, s.)mente em pm•1:t'. pr•l'·
tPll<'P no h>;;tntlm". no hrt•tlniro ou lt•~-tllf:llrio, ~6 f:<•t'IÍ el'fnito o
lt!g':Hln L'lll J'l'lnt;iío n f'ssn pm•tfl.

,.,.,.,

UmcndaG uHcl'ocidaa Jtula CummÍ66àu OGJtOuial úu Senado
:\t•l,

J ,(ii)lll,

, , ,/I.

JIOI'~';iu :di~IJI.IItil'i!]

dividil'-~1)-f.L

r•ut lHtil.us tJUO!us, '.Jl.lalllus os individuoti u grttjJUti deb i 0'11Udr.t:;,
AI'!., l .IJ81. , , .e uiioul.t~ui'\'I'I'UIII Indu. u J.l"i'~''i" di~
j:túJiil•el, uu.l.ll!l'Ü. o l'etuuueseeul.e ILOS ltet·deiros Jegilitutts,
t~u urdem du Vttuu~•iiu lwrediLtu·iu,

Art. l.ii~2. , , , quiuh,JtiL'·Se-fl,
e:,:uaL n estt~s ultinws 1.1 que l'Pslnt•,

tli~trilmidauteute,
d"pni~ de coHIJiietns

por
Url

1"-'''~G"s lteJ'etlitnrin~ tlu~ Jll'ÍIJJeÍl'os,
J.u~:J,

üispoJI<lo u testado!' que uiio ellilHt :10 ltcL'·
oh,ieetu,dentre os da hel.t•elll'Ú clle uus hertleit·os legitimo~.

,\,•t.

dt!ÍJ'IJ iustituitlu ee1~tu c Lletet·milw.do
l'Lllll;a.

ii l'i: •.l.liS•J,

, , , :lfns, se a coisn legatln, niio pcl'teuectlllu
nn fu,,t;u.int·, quando testou, se hnuYcl' dcpoi~ tornatlt', pur
qunlqtWL' titnlo, stw, tcríL' c.l'.l'eito a Lli>~posi~iíu, como se ~ua
fussc u coisn 110 tempo, em que elle J'cz o tcstnmcuto.
At·t. ].085 Se n testn<lor ordcmu• que o lwnlciro, ou lu·
gal.al'io, entr·egue euisa do sua ·pr•opL·ieLiude a

ouLt'f!IH,

mio "

ciiiii!Hindo cllt•, cM~udcr-~e-íL que renunciou a hcruu~n, ut, o

lcgoullo, ;Art, 1.700),
,\ l'l, J, ll8ü, Se lüo súmcnlc em JHU·lc JWI'lerwel' ao te~
latltll' ou, no caso do nl'tigo untcccdenle, ao licl'll'~ir•o, ou tw
!PgnlaJ·io, a coisa lesndu, sô tJUnnlo a essa par·lll Ynlet·ú o 11.'-

gntlll.
Art, 1, Ul:li, ::le u legutlu J'ot' ·de •cvisu

IILUYel, tJlle se de-
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ini!luitln em ce1·to ge11e1.'o, set•ú valido, ainda que, tal cousa
uiiu exista entre us bmm do t~statlor uo tempo de sua morte.
Art. J . 688. Se u testador legn1• cousa prop1·iu, de.':IÍ·
g·uaudo-a singularmente, só vulcrÍL o legado se ao tempo de
sua morte tal con~a se 1whnl' entro os I)OJJs du hcrnnr;u. Se,
1"'1'<~111, a cous11 existir no patriwonio du testador, mas. em
quuuti.dude iufc1·iur, a rlo legado, e.~te valerít sómcntc ~~~~ rel:u;fio :í. 1fll111Jtidadc existente.
J\ t•t. l. GSn. O lcgmlu de nma cousa ou quautidade
<Jiil' deva soJ· tiJ•ncla de um log-n1· dotorminarlo, só tcrÍL effeito
s<' <'i la l'or :whn<ln no rel'er!du loga1·, c, nchaur1o·sc em quant.idnclc ini'<~J·ioJ', sómeute a respeito desta vnlcr:í o leg-acln.
A1·J.. ] .li!lll. E' 1111llo o lugatlo de cousa ee1·tn qne. an
l<~ll'i'" <111 tesl:nmento, .iít ct•a rio leg;ltnrio on que po~tm·.ior
lllt~lll:e lhe J'ni l:ransfm ida grntuitll111entc pelo tnst11dnr.
1\1·1:. I.Gfll. O legado ele c1·edito on tlc qnil:at;iio <lc dividn vnl•~ s<Ílllentc 11té n impm•t11ncia ilc nm on outro no tem·
Jl" da lll<~rte elo testador, '' n herdeiro satisfaz este lcgnc'lo
••n!.l'l'g'llllrlo ao legntnrio '!respectivo titulo.
Pui.'U!II'aplw unico. gsJ.e legado não comprchcndc us dívidus
posl('l'ilwc•s :\ dnLn do LcsLamcnLo.
A1·t. l.G!l2. O legado fe.ito a 11111 erc<.lor sem que, se rcli1·n :í divida do tcstacloJ·. niio scrít considerado, compensaçiio
<ln uwsu1a divicln. ·Do mesmo moclwvalc intC::t'l'ltlmente cssn
ler~:Hlo, se o testacloJ·. rJue posteriormente contrilh iu uma d.ivida lllti'H cout o Jegatm·in, a solveu· antes de fnllecer. ·

Art. l. G03. O legado ele alimentos comr·rehende o sustento, t•nJ•ntivo. vestuario c a hnbitar•iio du.t•tmte a vida do
l~gnt~rio, c ns dcspczas de educação·; quando feito 11 um
JnCIIOl',

Art. l.GD4. O leg-111lo de nsnfrueto sem det.erminuçün de
tempo entende-se feito por truhi a vida do lcgatario.
Art. l. 095. Se ll<JIIllllc qnc lcg!ll' ul~tmln rn·opJ•icdudn·
lhe 11,juntar depois novas m\rg1isiçõcs, .estns, a.indu quu con-

I
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Hül'!Í ClllrtpJ'Ídu, ai11tl::J.

que t11l eoisn niio exista ·entre os bens deixados pelo tcsta,]ur.

··" s' U li !estlll1Ol' lUg'ltl' CIJJSll
. Sllll, S/IIg'llltr!ZUD. 1 .
:\. l't. ].. ül:io.
do-u, Hti YH!t~J'iÍ. o lcgndo, se nu /.cuJpo du scn fHHccbnento

e!Ja :-;e ildHJ\'il Pllf:t•n 11:-1 llcns da hel'mH;tt. Sn: Jllll'l~nJ, u coisa
J.,gll.da existir entro os bens do tcstacl1ll', mas Clllt)Ullllticlac1c
inl',~l·iol'· ;Í, dolcgllllo, este s1Í valerít qnauto it existente.

A ri:. J.fiSfl. O legado de coisa, ou rpwntidade, IJUC deva
tirar-se de eerto loglll', só VlllerÍL so nelle f'{>r aeh:uln, r. até Íl

quanticlnrlr,

fJtiC

,\/'1:. l.lí!ill.
t't'I'IH. qllt'. lli'l

alli se n.chnJ·.
\'111io "'I':Í " l1•g';1do ''"llsisi<'/11.<• ""' eoisa

drlin do

il•sl./11111'1.11:11, jflt+l'il

do

lPg'IILiJJ'in. ftll

poi., ll11• foi 11'111/sl.'t•l'id;, g·l'ni·llilalllt'llh> p!!lo tcsULdlll'.

§ 1.° Cnm:pt'('-SL' PSlP lt~g-ado. Pll1'.1',··gmlllo o
I cg-atn à> n titulo respectivo.
~ 2.n Est:n IPgado n~n l:olllprehrlHle ...

de-

·

l~twdci·ro HO

;\1·t. ].(>02. N~n o dedlli'lllldo expl'üssaltlente o testador,
niíu se t•epntnt•:i eompensn~iio da sua divida o legado, que
:~I lP fil~'íl ao ct·mlor.
St;hsistit•ÍI. elo mesmo JU<Hlo intc>:l'nlmcute esse legado,
se 11. clivillll 'lhe íoi po~l.e!'ior. o o t<~sl:nclor a solven antes de
mo t•rer.
,\,•I: .. J.I:i!l::l. Olng-urlo ele ulimcntos uhl'llllge o sustento,
n. ~>lll'll, o vestunrio o n ensn., cmqun.nto o Jcgntnrio ·viver,
nlén1 da cthl<:lll;iio, se cllc l'ôr mellOI',

:\rt. l,li!JJ. O leg-:ulo de uscfi'lteto. Si'llll'ixn~iio de tclll·
pu, l'llf:tllt<.lc-se d"ixa<]D il!l !eg'ilfn/'Ío pot• l:ocln ll st!IL villu.
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tigua~, uiiu ~c ci.>HIJll'Chcnilullt 11o iuuuu1·cl legndo,
pres~a dednrn~iiu u111 couit'HI'Ío do te,;illtl<Jl'.

snl\'o

CX·

l'aJ'al,;t'H!Jiiu UIIÍC(J, A di~l'O"i<;nu dcsl.u at·lígo 11flo su li!JIJ]ien
~H lH•tul'cil.ol'ias Hcec:ssat•ias, ulcis ou Yuluplillll'ias l'cilas no
lll'cdiu l<!i:>Udo.

CAPI'l'ULO VIII
DOS

B~'Fli:Il'OS

DOS LEGADOS E SEU 1'AO.\lllEN'l'O

1\1·t. l.GDG. O legado puro c simples confere ao Jegatario, dcNdc a morte elo testador, o direito, ü•ansmisRivcl aos
~cu~

succcssorcs, ele pedir a cousa legada aos herdeiros inst.i·
tl1idos.
·,
Paragl.'apho uniw. Não pcíd<J, pot••!m, o ·Jegaiario tomar P•.lSSO
dn cousa legada por autoridade proprin.
Art. J. GD7. O direito de pedir u legado não se exerce
cmquauto pemle litígio sobre n vnlidtule do testamento, c
IJOS legnclos cnndicionacs a prnzo, cmqnanto penile a condi·
~ão ou não se vence o prazo.
.
Art. 1. G98. Óom os frnctos que pt•oll nziJ' a cousa lega·
da e devida ao .legaturio desde o dia da morte do testador.
'Parugmpho unico. O legado de ,diu!Jeh·o sv vence juros do
dia cm que ·U pe;soa olJJ·igaua u Jll'cslal-u foi consiituida cm
lllÓl'U,

.

Art. l. GDD. Se o legado cúJJsistit· em renda vitalícia ou
]1cnsão period.icn, mnn ou ontrn, come~nrít tmn bem a correr
desde a morte do testador.
Art. l. 700. No legado de quan tiilntlc detcrmimllla c
JlHI-\'IIVcl periodicamente, o primeiro período comc~ará cgual·
mente tla morte do testnclór c o lcgatario terít' direito ú prc·
stagão correspondente ao pcriodo cm que cllc propl'io fal·
lccel'.
Art. 1.701. As prestu~ües periodicas só pudem. ser cxi·
.:i<las no termo dos períodos corrcspo))(lentes, sall'o se furem
tleixa<lns a titulo de alimento. Estas dcveriio ser pngns JlOl'
mliuntmucnto 1 sempre que o te~t·uaor não clispúzcr o con·
tl•urio .
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ParagJ.·apho unico. :ião se applica o di:;posto neste arLigo ...

Art. l.ü96. O legado puro e simples confere, desde a
morte do testndor, ao legatario o direito, trnnsmissivcl aos
seus suceessores·, de pe(lir i.\Os herdeiros instituic1os a coisa
legncln..
Pnrngrnpho unico. Não póde, pot'<lm, o legutario entmr
por• autoridade propria na posse da coisa legada.
Art. 1.697. O· direito de pedir o legado 11ão se exercerá,
<~lllCJUilllto se litig·ue sobre a validade do testamento, e, nos
legados condicir.naes, o'u n JH'IlZO, emqunnto penda a com1ição, ou clle se niio ven011.
Art. 1.698. Desde o dia da morte do testador pertence
ao legatario a eoisa legada, com os fructos que produzir.
Paragrapho unico. O legado ern dinheiro s6 vence juros
desde o· dia, em que se .constituir crn môrn a pessoa obrigada
a prestai-o.
Art. 1.699. . .. ou pensão · pe1•iodicn, esta ou aqnella
correrá ela niorte elo testador.
Art. 1. 700. Se o legado fôr• ele qua.ntidacles certas, cm
prestações perioclicas, datará ela morte elo testador o primeiro período, e n lcgntnrio terú direito a cada prestação, uma
ver. mwctndn cndn rm dos 'Jle1•iotlos stwcessivos, ainda que
antes do termo clclle venha n fallecer.
Art. 1.701. Sendo periodicns us Jll'estiig<ics, só uo termo
ele enchi período se poderão exigir,
Paragraph o unico, Se, JlOr<lm, !'orem deixadas a titulo de
alimontos, pagnr-se-ão no começo de ondn periodo, sempre que
o contrario níio disponha o testador.
Vo!. V

.,I

43

674

ANNAO:S JlO SI!NAIJO

Projecto vindo da Camara dos Deputados, sob n. i, de i902

Art. l. 702. Se o legado consistir em eou~a tletermiuacln
pelo gmwro, compete a escolho. no herdeiro, que niio ~erú
obrigado a dar a mclhot•, nem tmubem poclerii clur a peior ..
Art. l. 703. A mesma disposição deve ser observncln
quando a escolha tiver sido deixado a arbitrio de tereeil•o, e
se este J1iío quizer ou não puder far.el-a, co!npetiri't a escolha
no jniz qnc a farú. lllt fórma elo artigo antecedente.
A1·t. 1. 704. Se a opção foi deixada no legatario, este
poclcríL escolher a cousa melhor quc hou,~er na herança; e,
se, nesta niio existir cousa da qualidade d·a legada, o herdeil'O deverít dar-lh 'a do genero determinado pelo testador; ob·
servndn a disposição do nrt. l. 702.
Art, l. 705. No legado alternativo presume-se deixada
no herdeiro a opção.
·
Art, 1. 706. Se o herdeiro ou legatario a quem couber a
opção fallecer antes de fazel:a, este· direito transmittir-se-IÍ
no respectivo herdeiro.
A opção, por6m, uma vez feita, será irrevogaycJ.
Art, 1. 707. Inshituidos vnrios. herdeiros, sem declal•ar
o testador os que devem sat.isfazer os legados, entende-se
· que todos ficam responsaveis cm proporção dos rcspectiYos
quinhões.
·
·
'
· Art. 1 . 70$. Se fôr imposta. a. um ou maJs· herdpi_rüs a
obrigação de satisfazer os legados, sómente estes ficarão responsaveis para com os legatarfos. ·

Art. 1.709. Se ~Jgum. dos. Jeg!J.d.on consistir em, cousa

pertencente. a um. dos herde·i~os, só.n; cute. incumbirá; pagal,o,
com regi:esso. contra os outros her.de1ros pela resvectJva contribuição, salvo disposição expressa do testador em. con·
trario.
·
·
.<\.rt. 1. 710. As despezas e os riscos da ent1'ega qo legado correm por conta dn legatario, se o testador não· dispuzer·
o contrario.
Art. 1.71.1. A cousa legada. deve. se1' entregue com os
seus accessorios, no Ioga!' e: no estudo: em CJl.le se nchn1• 110

I

•

S~88A0 I>M
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Art. 1.702, Se o legad consiste em coisa determimula

J:L•lo genero, on pela cspecie, ao herdeiro tocará escolhel-a
' o me1o
' .rmo entre as congeneres da me.'
g·uurc1Hnr1o, porem,
llior c peíor qúalid'nd'e. (.A:rt. i.704).
"\rt. 1..70:3; A me:!nut regra observar-se-á, quando a escolha fôr deixada n Hrbitrio' de te·rceiro; e, se este a não quizcr, ou niio puder exe1·cer, ao juiz competirá fazel-a, guardario O dispostO !IÓ' ll'r'\Íg'!r anterior; Ultima part'c,
A1·t. 1.70·!. ... este poderá escolher, do genero on es.
r"'' ie det:t!l'lllÍnado, a melh'or· c,•,i'sw, qúe· houver n'a herança;
c; se uesta niio existir coisa de tal qualidade, dar-lh 'a-ít d lssn
ql)~tlidade o herdeü·o, observada a disposioiio· do art. 1.702,
ultima parte.

,.:,t·t. 1.706. . .. aut,cs llc cXcrcel·ll, jHlSSJll'ÍI este lliroito
;J'il~· s·~uti herd'eiros~

••

~

';'

__ , • I

·P'nragi·apiw unico. TJma vez l'eita, porém~ a· opção ú irrcvogavel,
Art. 1.707. IJtstituindo o•. testador mais de um herdeiro,
·sem 11esi'gnar os q)te liiio-tlc cxcc'ut;ir os legados, por estes
respond'eriío, proporciouulmP.ntc ao que lierdm·Pnl, tod'os os
llerdeiros instituid'os.
Art. 1. 708. Se o testador commetter denignadnmente a
certos herdeiros a execiugiío· dós· lágnclos, só asses responde·
r~o pQr estes,
Art. 1.709. Se algunl"legado consistir cm coisa pc.rten·
1wntt1 11 herdeiro oulegatario (nrt. 1.685), só n elle iucuJII llirit
cumpril-o, com regresso contra os collerdeiros pela quota de
ca•l'n mil; salvo· se· o contr'ario expressàincnte dispoz o·testa-

d'oi•;

·

. Art. 1.710. . , . pot• conta
veJ•samente u testudo!'.
Reit~

I
••

Art. !'. 7II.

A cousa

elo legatario, níio dispuzer di~

legada cntregaNe-á, com· os
Mcessot•ios, U:o logm• e estado em qtt,tl se nr.bn:va ao
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momento ela morte elo testador, e passaríi ao legatnrio com
todos os encargos ;aella impostos.
Art. 1. 712. Applica-se ao lega.tario o disposto no artigo 1.181.
·

CAPI'l'ULO J:X
DA

CA.P~JCIDADE

DOS LEGADOS

Art. 1. 713. Cacluca o legado:
I. Se o testador transformar a cousa legada, ele modo
que niio conserve mais a fórma, nem a clenominaçiio que
tinha.
II. Se o testador alienar por qualquer titulo a cousa le·
gada ou parte della, ficando sem effeito nesta parte o legado.

III. Se a cousa perecer ou for evicta em vida do testa·
dor, ou depois da morte deste, sem culpa do herdeiro.
IV. Se o legatario for cxcluido da successão nos termos
elo art. 1. 509.
V. Se o legatario fallecer antes elo testador .
•o\l-t. 1. 714. Se o legado fôr ele duas ou mais cousas al·
ternativamente, e algumas clellas pel·ecerem, subsistirít o le·
gado nas restantes. Perecendo só parte ele uma cousa, será
devido o resto.

CAPITULO X
DO DIREITO

DE ACORESCER ENTRE
E LEGA.TARIOS

IiER.DEIRQS

. Art. 1. 715. Effectun-se o clil·eito ele nccrcsccr entro
herdeiros, qna11clo estes no mesmo testamento e pelli mesmu
disposição, silo conjunctamentc chamados ít successão sem
distrilmi~üo dos respectivos quinhões.
l~ste direito tambem competirít aos legatarios quando
nomeados coujunctamente em uma mesma· c_ousa individuada, ou..quundo o objecto legado for insusceptivel de divisüo
sem
de cletêrioriir-se,
· · · .··

:risco

.
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fallccer o tc~stador, passando no legu tariu com todos os 011·
eurgos, que a onerarem.
Ar·t. 1.712. Ao legutn.rin. nos legnclos com encargo, se
npplic·n o rlrsposto 110 nr·t. 1.181.

Ar·t. 1..71:1. CnducarÍL o legnclo:
I. Se, depois do testamento, o testador modificar a eoi.
sn. legada, ao ponto de .iú não ter a fórma, nem lhe caber a
denominação, que'tinhn.
II. Se o testador nlienn.r, por qualquer titulo, no todo,
ou em pm·te, n coisa l egnda. Em tal caso, caclucará o legado,
até onde elln. deixou de pertencer ao testador.
III. Se a coisa perecer, ou fôr evicta, vivo ou morto o
tr~stndor, sem culpa elo hcrcle.iro .

.At-t. 1.714.

. .. suhsistirír quanto ás restantes. Perccen•'Jo lllll'te dr: nmn; vnler;Í quanto no seu remanescente o le·
gado,

I

Art. 1.71;), V<'r·ific•n-se n rlir·eitn ele nccresccr cnl:l'e cohrrileu·os qnnmln estes, peln mesmu disposi~ü.o de um testamento, süo conjuntamente cdurrnnilos· í1 hernnon em quiuhõL's
niío cletcrmilrntloH. (Art. l.71i).
§ unico. Aos colcgntnrios compctirít tmnl.Jcm este direi.
to, quando nomeados conjuntamente a respeito ele uma. só
coisa, cleterminncla e certa, ou quando niío se possa dividir o
llh.inetn Jco~ndo, sem risco de R\l rleteriomr.,

•
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Art. l. 716. Considera-se feita a distrihuiçiío elos quinhões pelo test;ador, cjmmclo este designa n euda nm rloR noruendos sua quotn, ou seu objc<Jto .
.Art. 1. 717. Se um elos herdeiros nomeados morrer antes elo testador renunciar a herança, ou tlella for exc'tuido,
ou ~c 11 eondic;iio sol.1 a qnal tiver sido ínstituirlo não se rcali~ot•, u J'espcctivo quinhão, salvo o dirnito do substituto, reverterÍL em favor dos co-herdeiros coujunctos, ou elos herdeiros legítimos, nos termos do artigo seguinte.
. .Al·t. 1. 718. Quando niío se effectna o dirc.;to de accrr.s~el•, a quota vaga do herdeiro nomeado tt·ansmitte-se nos
le!"itimos.
Art. 1. 719. Os co·herdeiros a quem accrescer o quinhão
do CJUe deixou de herdar, ficam snjeitos í1s olirigações c encargos I'JllC pesnyam sobre o mesmo.
Art. 1. 720. Quando não existe o direito de accrescer entre os c·o-Jogn1m·ios, a quota ilo'que f1iltarrevertc ao herdeiro on legntu.rio possiJ:Ilmente CJJcnrrngndo de satisfnzet• o
rEspc,•f;iyo kgado, ou n todos os herdeiros, em propor~iío elos
l'('SJ.l.Cilfjyos ,l)nin l1õcs1 se o mesmo legado tiver sido deduzido
iin 'l1cran~a. ·
· Art. l. 721. Legado o mesmo usufructo a diversas lj~
soaN con.innctnmente, a parte elo que faltar accresce aos colegatarios. Se, porém, niío houve çonjuncçiío .entre estes, ou
se, npezar ele coujunetos, só lhes foi legada uma certa partii
tlu usufrncto, as quotas dos que faltarem consoliclar,se-iío
un pt•opriednde, í1 medida que ellcs forem faltando.
Art. 1. 722. A disposição do art. 1. 719, applica-se tnn·
to nu lwrclciro, como ao eo-legatario a quem n.pt•oyeitnr 11 cn· ·
due·idade do legado ou de uma pnt•te dellc. .
·
CAPITULO·XI
DA CAPACIDADE PARA ADQUIRIR POR TESTAMENTO

Ar.t. 1. 723. Podem adquirir por testamento as pessoas
existetlt.es ao tempo da mot•te do testador, e que niio' fórem
por este Codigo declnradàs ~11cnpaies.
·

;&·
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At·t. 1.716. Considct'<He feita n. distl'ihni•;iío das plli'tl•~,
·m quinhões, pelo testador, qnnndo este designa a cada. nm
dos nomenclas n Sllfl quota, on o ohjccto, CJllfl lhe deixa.
J\rt. 1.717. . .. , ou della fôr excluído, c bem assim se n
conili9iío, sob 11 quul foi instituído, niío se .,.,,rificar, acc1.·•~>·
ecní. o ;;eu quinhão, salvo o direito do sub;;titnto, ít parte do,
Cl)lier~ciros conjuntos. (Art. 1.715).

Art. 1.718. Quando se não effcctua o direito ele acctos.
cer JJos termos do artigo antecedente, transmittc-se llos.her.
tl:>iros legítimos a quota vaga do· nomeado.
Art. 1.719. • .. e encargos, que o oneravam.
Paragrapho unico. Esta disposição applica-se cgualmento
ao co-lcgatal'io, a quem aproveite a 'caducidade total ou parcial do legado.
Art. J .720. Não existindo o direito de accresccr entre
(·S colegatarios, n quota elo que faltar accresce ao herdeiro ou
legaturio incumbido de satisfazer esse legallo, ou a todos os
herdeiros, em proporçiío dos seus quinhões, se o legado se
deduziu da hernn!)a .
.Art. 1:721. J;eg~tclo um só usofrncto conjuntamente a
rliversas pessoas ... só lhes foi legncln cet·ta parte elo uso.
frncto ..

At•t. 1. 722. (Tr!!-nsferido para. o art. 1.719, § unico).

n• I' 1·., ·1 ,"""·,,
!·,.. •. ,, ·

I

, , • dO t CS t fl d.Ot'1

que

~ ,,O
~
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Art. 1. 724. Siio incapazes absolutmnentc: os 11iio conee·
bidos no tempo da morte elo testador, excepto os filhos de
}lcsson..~ determinndas por este c .existentes ao tempo da a her·
t\11'11 ela SUCCeSSÍlú,

.<\.rt. 1. 725. Não podem tamhem ser nmnenclos herdeiros, w;m Jcgatarios:

· I. O escriptor elo testamento, seus Mcenclentes, descenilc-nl:es, irmiíos e coJJ,ingc.

II. As testemunhas elo testamento, salvo quanto nos
Iegntnrios, o disposto no n. VII do art. 1.657.
III. A concu hino. elo t•lstador casado.
IV. O ofíicial pn blico, civil ou militar, o commandnutc
e o escrivão, pcl'llJJte quem fN' feito, ou que fizer on npprovnr o testamento.
Art, 1.726. As disposições em favor das pessoas inc1t·
pazes são uullus, ainda quando simuladas em fórma ele contrato oneroso, ou feitas em nome de interposta pessoa.
Repntnm-se pessoas íntm·postas o pae, a mãe, os descendentes e o con,jugedo incapaz.
Art. 1.727 . .A capacidade do herdeiro e do legatario é
s6mente exigida no momento da devolncão ela herança.
CAPI'rur~o

XII

DOS HETl.DEIROS NECiilSSARIOS

Al't. 1.728. O testadot• qiw tiver clesccnclente ou ascendente sncc:cssiYel, não poclcJ'Ít dispor ele mais da metade de

seus bens ;tl oult·a j)ertcrwet•tt de pleno direito ao primoit·o, e na i'altu dellc uo segundo, e constitue a respectiva legitima, segundo o disposto no Cap. I 'l'it. II deste
]iVl'O.

.

.Art. 1. 729; Cnlculn-se n porção disponível pela som1un
dos bens existentes nn época do fallec•imento elo teRtnclo!', rlec1nzicln·s ns <livi~lns .e ns desrczns .ele fnnernl.

Emendas offerecidas pela Commissão especial do Senado

At·t. 1.724. São absolutamente invnpazes de adquirir
por testamento os incl iviclnos não concebidos até á mo r ti! do
t.•staclor, snlvo se a rlisposigão deste se r.~r,,::ir á prole cveutunl ele pessous por elle designadas e exist~n1.es ao abrir·se a
:m~ecssão.

Art. 1.725.
I. A pessoa rptc .a rogo escre;·.in ,1 testamento ;,;rts.
1.1144, n. T, l.fi:i2, 11. J, 1.Gfi:3, 1664), nem ll s,;lto,oujnge, 011 O~
seus nscencle11tes, descendentes c irmão~.
Ar1:. 172:\ 11. li -·· Snpprimn-sc: "sa.lvo" até final.

IV. O official publico, civil ou militar, nem o commnn.cl:mtc, ou o escrivão, pm·ante quem se f'i?.er. ns::im como r, que
fizer, ou approvar o testamento.
Art. 1.726. São nullns as clisposigõr,s em favor ele inca.
pll?.cs, (arts. 1.724 e 1.725), ainda quando simulem a fórmn
tlP r'ontracto oneroso, 011 os beneficiem. por interposta pessoa.
Ao art. 1.727 - Supprimtt-se.

Emenda no art. l. 72~ - Rocli,ja-se deR te modo:
""0 testndor, que tiver doRcendente on ascendente
succcRsivel, só poderú dispôr da metade <le seus bens; a outra pertenccrít ao primeiro, c. na fnlta deste, ao· segúndo,
constituindo 11 respectiva. legitimn, scg'unr1o o disposto no
cap. l, 1:il;. 2, closte livi·o''.
·
· ·
A1'1.. 1.720. Cnlcula-so n. metade disponível (art. 1.728)
sobre o lotultlos bens existentes no fnllecer o tcstndm·, ttbit.·
tidas as divicltls e i1s despezns do funeral.

I
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Qliculam-se as legitimas, addicionando-se ft metade dos
do testador ns doa~ões por ellc fei·

i)eJIS c)l:isteJii:es em poder
t11 s ft seus descendentes .

..\rt. 1. 730 . .A legitima dos herdeiros de que trata o artigo l. 728 não póde ser onerada com condi~õeH, encargos ou
legados, nem ser substituída por dinheiro, qnnnclo haja outrps ben~ pllrtireis na ~er,an~R.

·

-\rt. 1. 7~1. S!l

o testl!dC)r deixar a metade disponível

011 al~rpm legado a h~Jrdciro nccessario, este niío perderá o

direito á legitima .
.A.rt. 1. 732. Os parentes eollateraes serão excluídos da
successiío pelo simples facto do ter o testador disposto de
seu~ hens sem os contemplar.

CAPITULO XIII
bA; R)llPUCQ.\0 D,o\S DISPOSIÇOES TlllSTA~!li:NTARIAl:
INVENT..UUO lll PARTILHA.

~t. l. 73~, Entende-se que o testador instituiu os her·
c19iros legítimos 0 restante ele suá quota disponível C)URndo
honve~ disposto sómente de parteAella, .
.· ~ ·
At-t. 1. 734. As disposiÇões qüo cxcedere!jiPã inetad~ dis·
po 0 jvel Reriio reduzidas aos liniitcs della. · :..,;..

n

I

..

J'(lr,agl'ap!Jo :UJ1ico. C!l'cu'al!1-SC .as legitimas s,obrc a
iiornl!1a que res)lltnr, addicionn•ndo-se a metade (]os hens .\!!li!
cntã.o poss~i.a .o toslJidor <I importancia das doações por ellc
feitas aos seus ,desconden.tcs. (Art. •1. 793,)
MI. 1. i30 - Substitua-se por este:
~.o .clireito J,los l)er·qeir.o~ nc,ces.sario,s .á legitiml!-, 1'el'c-

!'l<ia M ,ar!., 1. i~S, niio impeqe que .Q te.stl).c;l,or 9etern)i!lC
.~t·j a~~ ~om:er~tid..o.~ ·~m otttr.n.s .csp.e!Jies os .~on~ .que c?psl!lpl/-',em ,a ~.'J~,tlr.grtml~, pr,escr,ev~-lhe \1 1!-J.CODl)Tll,llllCil.bl·
Jrdade, altribua ú mUJher herdeira sua livr.e aihpinistra·
çiio, estabeleça a jnalicnl).bili9ade dos bet}s, fempor·aria
ou vitaHcia, ·a qual niio pr•ejudicará, a liyre disposição
testamentaria, e, na fa.lta désta, a trarisferencin desem·
I!Uraçada desta clausula n.os herdeiros legítimos. A inn.li~n(lbilili.ade .em ,caso Ile!~hllm, ~Jyo P de e~propriação,
)1od~rá s~r inya.lidllda QU dispe!lsa<!tt por llcl.o Judicial,
s~ o t.~stadol' o J)Ü.Q UYer expressanl,ellte autprjzado; re"
quisit.o egui!lmente il~dispensavel para a concessii.o de
licença de subrogação .dos bens.
·
Art. 1.731. O herdeiro necessario, a quem o testador
dcix11r a Sllli m.e~,;Je 4isD!lP.iYe!, I>U ~gl)m l!lg~do, niio perdel'lÍ o 4ireitll á lllgitim~..
·
Art. 1.7:32. Pnra exclnir da successiio os parentes coll~
tcrncs, bnstrt IJUC o t~~tndor 1lisponha· do seu patrimonio, sem
Q:;

coutl•mplnr·.

Art. J. 733. Quando o testador s6 em parte disjJUzer da

~ne instituiu os her<leinu t•enwnesccntl!.
,-'\ rt. 1.7U. As disposi~ões, que excederem 11 metade
rli~poniwl, t·~dt:?.iNc·ilo nos limites della em conformidade
c·.•m ~ Llispa.~to nos Jllll'llt;\'rnphos seguintes.

Rnn mctr1dc dispnnil·el, entendPl'-Rc·ií

t•ns

lrgitimo.~
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§ 1°. Verificado o excesso das disposições testamenta-

rua.; sobre essa metade, scriio reduzidas proporcionalmente
as quotas do herdeiro ou herlleh·os nellas instituiclos, quando

bastar; e se não bastar, tnmbem as dos legntarios entre si,
em proporção do valor de cada uma.
§ 2°. Se o testador, pl'evenindo o caso; clispuzer que
certos herdeiros ou legatari os se,jam inteirados de preierencia, a reclucçiío fnr-se-ít nos outros quinhões ou legados, observando-se a respeito destes n ordem estabelecida no paragrnpho anterior.
·
Art·. 1. 735. Quar.do o legado suje ito IÍ reducçiío consistir em predio divisível, fiLl'-se-á n reducçíío pela divisito
proporcional do mesmo predio.
§ 1°. Se a divisão não .fôr possível e o excesso do legado fôr ele mais de um quarto elo valor elo preclio, o legatario dehmrÍI o immovel inteiro na herança, salvo o direito
de pedir nos herdeiros o valor da parte que couber na metade disponível; e no· caso contrario, poderá ficar com o immovel, tornando-lhes o excesso em dinheiro.
§ 2°. Se o legatJario for ao mesmo tempo herdeiro, uecessaria poderá inteirar sua legitima no mesmo immovel, de
preferencia aos outl·os, sempre que ella e a parte sn bsistente
do legado a.bsorverem o valor elo mesmo.

C.APITULO XIV
DAS SUBSTITUIÇOEJS

Art. 1. 7:36. E' licito substituir outra pessoa ao herdeiro .
ou legatario nomeado para o caso ele um ou outro niío querer
ou não poder acceitar a herança ou legado. Nesta-alternativa
se presume ainda que o testador só se refira a um elos dous
casos.
·
· ····
-, ·''
Art. 1. 737 E' licito tambem substituir'muitas pessoas
e uma só ou vice-v2rsn, o ninda substituir com reciprocidade
ou sem ella.

Emendas offerecidas pela Comrnissão especial do Senado

.

.

~

1. 0 Em se l'eri.i'icn.nrlo excederem as disposições tes·
tnmentni•ias n porção disponivcl, serão proporcinalmente reduzidas ns IJllUtns do h<lrrleiro, (lll herdeiros, nlli instituiclos,
até onde haste, e, não hn.~tnuclo, tambem os legados, na proporçiío elo seu valor.
§ 2. • Se o testador, p1·evenido o caso, dispuzer que se
inteirem ele pre.ferencia certos herdeiros e legatarios, a·redu.
cçiío ... , observando-se a seu respeito a ordem estabelecida
no paragrapho anterior.

1\ 1·t. 1. 735. Quando consistir em predio cHvisivel o !e.
gado sujeito a reducção, far-se-á esta, dividindo-o proporeio.
nalmente.
§ 1. 0 Se a divisão não fôr passive!, e o excesso do lega.
elo montar cm mais ele um quarto, o Jegatario deixará inteiro
na herança o immovelle:::aclo, .ficando com o direito de pedir
~ns herdeiros o valor ela parte, que couber na metade dispo·
nível, ou rcceberít o immovcl, tornando-lhes em dinheiro o
excesso.
. . . absorverem o valor desse immovel.

Art. 1.736. O testador póde sub~tituir outra pessoa no
herdeiro ou l egataria nomeado, >para o caso de um ou outro
JlÍÍO querer ou não poder neeeitar n hernnf(n, ou o legado.
Presume-se que a substituiçiio foi determinada para nmb!l'.l
estas nlternntivas. ninda que o teRtnclor só a uma se refira .

.Art. 1.737. 'l'nmbcm llw é licito
substituir muitas .••
. ..

·'

'

'
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~Jit·. l! .. ?::38. 0: slil'bstituto íie·a su~efto ao encargo· ou condiçiil0• fuíipéil~al lliol sT!bst~tuido; qu·ando' on.tra: não fôi.• 11: inten~
~iio: m11irifestada pelo testador,. 011 resultar da natureza do
en'ealig'o oti. c·olid:f~ão'·,
.Art. 1. 739. Se entre muitos co-hcrc:l'eii•os ou legatários
~re parté's' dlelligua:c'S"· :l!ô'r estalbelccid'w su13'stitui~ão ree'ipror.a,
a- proporçii'ó' dl!>'s: quinh'ées• fi~aü'ai n"oai pl'Ímeiira; disp'osi'Ção; énteri'd'ér,sii'·á' tanl•b'e'l'l'l' inli'illtli'd\t ilai segull'dlli.
Se, porém, fôr incluída mais algümà pessoa iui substitui.
0ão, com as outras anteriormente nomeadas, o quinhão vago
perte-neerá1 enl' pnl'teil el!'Uaes• aos·su~·sti~os .
.8rt'. t. 740'. P'ód'e támben'i o testa:d'or insti'tuil• herdei'ros
ou legatarios por meio ele filleieommisso, impondo ·a üm, qtie
é' o: gralvad'o· ou· fidueial'i'o\ ál obri'gaçiió d~·. tra'nsmittir â: outro,
l'tUC· é· oi fitlei'eomm~ss81r.io;. w li:eranç·a ou: o1 re·ga:do; po!Y' sua
m·ortc;. ol'ti' e-m• outtto\ te!ll'p'ó' e· ain·d?~ sobt certai eondligão:.
Are. t. 74!. cfl: fiduciarih· tem a propri'edad~ & liérançn
ou' lega·a·o, mas rcstrictâ é resoluver.
Paragrapho unico. Tem,. porém, obrigação de fazer• o in·
ventado do'S' b'en·s' griNifd'ós· c; se IMi' c~fs'i'r' o' fideicommissariO,
de prestar .caução e segurança da restituição dos l}lesmos.
Art. 1. 'Í'42. O fidcieommissario póde renune;iar a he·
rança ou legado, e, neste caso, o fideicommisso caducà, ficando os bens propriedade pura do fidnciario, se não houver dis. Art. 1. 743. Se o fideicommissario acceitar a herança ou
legado, teríi direito ú parte que accrescer em qualquer tempo
. posição contraria do testador .
.Art. 1. 744. O fideieommissario responde pelos encargos da herança que ainda restarem quando vier ú suceessão.
ao fiduciario ..
.A!J.tt ,, .~. 74'5r,. €laduca~ o fidei·commiBSOl· se• ot ftdeioómmis.sá'vio• mor.tter ·antusr ao flduoiíwio~ ou• antes: de: realizll'l!-se' a
c'ondi~íiot nesolutoiiw db• direito\ d\!!ltió• ultimo•,. Neste• caso• a
pnopt\iodilde~ consolida•se no' fltituciatóio· nos' t'e'rDlos• do1 ar·
tigo l. 742.
Al't. 1. 7•16. São nnllos os fideiilómmissos. além do se·
guuclo grán.

.
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At·t. 1.1:as. . .. quando não. fôr diversa a inteuçiio manifestada pelo testador, ou niio resnltar outra coiHa da· natureza da condiçiio, ou do encargo.
•

Art. 1.739. . .... entender-se-á mantida na segunda.

1\:rts. 1740· a· 1747 - SupJn•imam-se.
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Art. l. 747. A nullidade ela su bstituiçiw não prejudica
a institni~ií.o, que valerú sem o et•.cnrgo resolntorio .
•

CAPITULO XV
DA DESHERDAÇI.O

Art. 1. 748. Os herdeiros necessarios podem ser privados ele sua legitim<t, c11 .1csherdados, em todos os mtE>os em
rtue podem >er clX•'Ill ido• tlu. auccessüo.
A1·t. 1. 74·D. A tleshcrt1açflo s•' póde ser ordenada em.
t<•stamento c com expressa t'lt!~lnração de causa.
Art. l. 750. Ao herdeiro institnido ou ítqnelle a. quem
f!Jl]ll'OI'Citn a cli'Bherdar;iío inr:mnbe 11rovar a legitimidade e
reracidnde da caus11 declamda.
Niio sendo provada a cansa dn tlesherdução, serão nullas
a instituição ou as disposições que pre,iuc1icam a legitima do
desherdado ..
Art. l. 751. Além das causas mencionadas no artigo
u. l. 599 autorizam a deshcrdação dos c1esceuc1eutes por seus
ascendentes:
I. Offensas physicas aos ascendentes.
II. Iu,iuria grave.
III. Deshouestidnde c1n filha que vive na casa paterna.
IV. Relações illicitas com a madrasta ou com o padrasto.
V. Desamparo elo nsceudeute em alienação mental Otl
grave enfermidacle.
Art. 1. 752. Dão logar Ít clcsherdação dos ascendentes
pelos descendentes, pelo mesmo modo, as seguintes:

I. Offeusns physicas no descendente
II. Grave injur:ia.
III. Rclncões illicitas do ascendcnie com n mulher elo fi.
lho ou neto, ou com o genro ou marido ..(1a íilhn ou netn.
lV. Desamparo do filho ou neto affectado de alienação
mental ou grave. enfermidade.

SBSS.\0 lll\I 13 l!E se·m~CUIIO Dll IU!2
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.....
Art. J.74S. O tcstaclo1• podei'Íi. clesherclnr, privando ela
lrg-itimn. ON herdeiros necesNnrios, ~nnndo incorrerem nos ca·
sos de incligniclncle, que o ar1:. J.59!l especifica. (Art 1.759).
Art. 1.74!!. Só se poderá. tldel'lllinm· a exherda~iio em
testamentn, e eom exp1•cssa dcclnrnc;iio de cnnsn. (Art. 1748).
:.lil't. I .iüO. ,\u

hei'llt!ÍI'O

insLiluido, ou

IÍ(Jll•!li•!

a quem

aprovr.ii:e 11 tlcshcl'<hl~iin, ilwnmhc IPI'0\'111.' veracidade da
cansa a.llcgada pelo tcstndor. (Art. 1.749).
Pat'UI:l'l'I\JilJO Ull Íl!ll,

!\':in

SI! JH'OI'UildO l\

tUu:;a

ÍllVOeUllU [JU/.'U

n licshet•da~•fio, é nulla :1 in;;Liluicão 1J m11lus as disposif;õcs, quo
prejuclirpwm n legitima do cleshet•dndo.
A1·t. l.7•il.

I. .As offeusas pilysicas ou ustJellllentes.
II. A injuria gt•nvc.
III. A cleshouestid<1de ...
IV. As rchiçues .illicitas elo descendente do testador
com a muclt·Hstn, on. u pudrnsto.
V. O des1tmpnro ...
Art. l.7:i2. Senwlhnntemeute, 11lém das cuns11s cntmlC·
rudns 110 nJ•t. J.:i!lfJ, nntol'iznm a desherdnção do~ u~ccndcntes
pelos descendentes.
J. As offensus physicus ao desceu dente,
II. A in,im·ia g"l'!lYC.
ill. As rcln•;Ües Hlicitus L~ o ascendente ...

TV. O desamparo do filho ou neto ncconnucttido de
aliL•nu~iw Iueutul on grave enftll'mic1ude.
Vol, V

H
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CAPI'rULO XVI
DA RIDVOGA(/ÃO DOS TlDST.A.l\llllNTOS

Art. l. 753. O t~stamento p6de ser. revogado pelo mesnw modo e :Eórma por que pó de ser feito.
Art. 1. 754. A revogação do testamento p6de ser total
ou parcial.
. Pnragrapho unico. Se a revogacEo fôr parcial, ou se o tasLamento posterior não contiver clausula revogatoria expressa,
o anterior subsisto om Ludo que não fôr contrario ao posterior.
· Art. 1. 755. A revogação produzirá seus effeitos ainda
que o testamento posterior caduque por exclusão, incapacidade ou renuncia do herdeiro nclle nomeado mas, não assim,
se fôr declarado nnllo por deficiencia ele solemnidade.
Art. 1. 756. O testamento cerrado que o testador abrir
ou dilacerar, ou fôr aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-ít como revogado .
.Art. 1. 757. A superveniencia ele clescendente successivel ao testador, que não o tinha ou ignorava tel-o, quando
J'ex o testamento, rompe-o em todas as suas disposições, se o
descendente superveniente sobreviver ao testador .
.A1•t. 1. 758. Rompe-se tambem o testamento feito na
ignornncin ele existirem outros herdeiros necessarios.
Àrt". l. 759. Cessam as disposições dos artigos ·antecedentes sctupre lJiltl o testador clispuzer ele' sua metade, sabendo da existencia ele herdeiros neeessarios ou Llesherchtmlo-os
s.em declaração de causa legitima.
CAPITULO XVII
DO TEST.A.MENTIDIRO

Art. 1. 760. O testador p6cle nomear um ou mais testauwnL.ei~u~, cqnjuncto~ _?LL sepa1·~llos, puru.. clurem cumprimento us suus disposJ~ues de ultima vontade.
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Art. 1.753. Revoga-se o testamento pelo mesmo modo e
fôrma, por que se faz.
.

Art. 1:755. A revogação produzirá seus effeitos, ainda
rtuanclo o testamento, que a encerra, caduque por exclusão,
incapacidade, ou renuncia. cln herdeiro nelle nomeado; mas
não valerá, se o testamento revogatorio fôr annullado por
omissão ou infru,cção de solemnidndes essenciaes.
•

Art. 1.757. Sobrevindo descendente successivel ao tes·
tador, que o não tinha, ou não o conhecia, quando testou,
rompe-se o testamento em todas as suas clisposições, se esse
descendente sobreviver ao testador.
~\rt. 1.758. 'Hôto é tambem o testamento, havendo her-

deiros

ncces:sa.rios~

que o testudor, ao

fazel~o,

ignorava.

Art. 1.759. Não ~ 1•ôto, porém, o testamento, em que o
testador elispuzet• Lla snn metaclc, não contemplando os herdeiros necessarios, ele cn;ja existcncia saiba, ou desherdau.
elo-os, nessa parte, sem men~ão ele causa legal. (Art.1.748) ..

Art. 1.760. . .. para lhe darem cumprimento ás disposições ele ultima vontade.
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Al't. ] . 7GJ. O l:ostncl"J' JHÍd" l:amhern enneet.lct• no testamenteiJ·n· a· JH•ssu e :Hlnli.rLisl:r·n<;iío <la her·an<;a, nu <lu purtc
della, niín hunrulo ~:nn,ingc on hm·lleir·ns 1reccs;wrios.
,
.·Pm•agJ•apho unieo. (JualqueJ' IHn'dcii'O p•íde, enLt•ctanLo,
J'cqur;·••t• .pnri.ill!a in!lnnrliata 011 dol'niu(•fln de lrcJ•an~a. habi.IHando o te:-;tnrrwutoir·n !;_•ntn o~· rnoín;-; no:~r.~.·m!'jos para o

cumrll'inwnl.o

do~

h•:;ado;;

o11

dando

C'/llH,o;in

rln J1J'nsl.nl-os.

"\ri:. ] .71.2. Se n 1:cs1:nnwutciJ·o tivm· a· posse c aclministra~iín dos ht•r·Js, iwmmlH'·lhc J•cqncr·er· im·cutarin c eumprir
·

o testamento.
Se niío lhc.JlolliJWI',il' a posse o a<lruiuist:rn<;iío, tcr{r., nüo
obstante o <1 ir·cito de cxigil.• qnc os herdeiros lhe ministrem
meios ncecssm·ios pura n cump·imcnto dns disposições testamentarias; c se os legn.t:nrios o ílcmnndnrem poda·{L nomear
ÍL execuçiío os bens da hernnça.
1\1·t. l.7fi:3. O testamenteiro nomcaL1o, ou qualquer
purte intm·cssnda, p<íi.le J•crrncrcr, c o jniz ordenar de o.fficio
n quem th·cr n tcsl:nnwnto rnn seu puder, f[IW n :faça J'cgistrnt'.
/1rt. J. 7G4. O tcstnHJ•mtciro ó olll'igndn n enmprir as
clisposiçõcs testmncntnrins no prazo marcado pelo testador, .
e 11 dar contas (ln fJUC recebeu c r.lispenclcu, substituindo sua
l'esponsabilidadc cnHJünnto tlnrar a cxeençiio elo testamento.
Art. 1. 7G5, J,evar-se-iío em conta ao testamenteiro as
clespezns feitas com o cump1•imento elo testamento e com o
desempenho elas respecth-as fnncções.
Art, l. 766. Seu do g!ozndas as despezns por i!legaes, ou
por uão conformes ao testamento, o. testamenteiro serÍL removido c perderá o premio deixado pelo testador.
Art. 1. 767. Compete ao testamenteiro defenilel' a validade elo testamento por si ou com o inventariante o demais
herdeiros instituídos.
Art. 1.768. Além tlestns attribnições teriÍ. o testatiien-·.
toiro as que lhe h.onvcrcm sido conferidas pelo testador u~·,~~(\\i~!,.~ ~;fi~~;i;~~(
tro elos 1imites da lei.
··A~·t. l. 76!l. Se o tcstatlor niLO concel1cr prazo·
tcstnmeuteiro cumpririL o testamento, prestando. ·
dentro ele um anuo, contado ela acccit~ção ·•· ,
Este pmzo púcle, entretanto, ser prf)l'!lg!t~ll>isp
·justificado .

4
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Art. 1.761. Pútle tnmhem o tcstnclot•, não havendo con •
.inge, nn herdeiros necessarios, confinr no testamenteiro, cm
pnl'tr, on no todo, n posse c arlministrn~i\o da hm.·nnr;n .
.l'al'ag!'npiJo unico. Qunlquet• IJct·dr.it·o podr.r:í, rmlt•r.lnnlo,
l'OC(UN'Ce,,.

··Art. l.7G2. Tendo o testnmei1teiro n po'ssc c...
Pnt•ngrnpho unico. So lho não compclit• n posse o n ndminisl.t•nQiío, ns;;isl.ir-I1Jc-1í dit•cilo n rxigit• dos herdeiros os meios
do rmmpt·it· ns di;;posir;<jcs t.eslnnwnlnt·ins; c •••

.Art. l.7G?.. . .. p<írle rrqnerer, nssim como o .ini?. pt.rlc
Ol'rlennr ilc ol'l'icin nn rletenJ:or cln testamento rJne o leve a
l.'t"!gi~ta·o.

Art. 1.705. . .. ns despezns feitos com o desempenho elo
seu cnrgo e a cxeenc;iío elo testmneuto.
· Art. -1.766.. . .. rcmoye~·-se-ít ü testam eu l.eil'n, (H)l'lleJHlo
o premio deixado pelo testndoJ•. (Al't. ].773).
'

•'

•1 •

'-

~ •

'':. •. '

•'

~

'
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.Art. 1.770. Na J'alta de testamenteiro nomeado pelo
testador, a execução testamentaria compete ao cabeça elo ca·
sal,. e na falta dest~ ao herdeiro que fôr nomeado pelo juiz .
.Art. 1. 771. O encargo da testamentaria não se trans·
mitte aos herdeiros do testamenteiro, não pócle ser delegado; póc1e, porém, o testamenteiro fazer-se representar nos
netos judiciaes e extra-judieines por procurador com poderes especiaes.
·
..
Art. 1.772. Havendo dons ou mais testamenteiros simultaneos, que não tenham ncccitado o encargo, cada um.
delles p6de agir na falta dos outros, mas ficam todos solidariamente obrigados a prestar contas dos bens que lhes forem
confiados, salvo se o testador tiver discriminado as respectivas funcoões, e cada um se limitar ás suas .
.Art. l. 773. Quando o testamenteiro não fôr herdeiro,
nem legatario, terá direito a um premio, que se niío l10nver
sido fixado pelo testador, serÍL de nm a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre toda a hernnça liquida, conforme a
importancia clella, e a maior ou menor difficuldade da execnçiio elo. testamento.
1Paragrapho unico. Este premio será deâuzido sómente da
metade disponivel, quando 110uver herdeiro necessario .
.Art. 1. 774. O testamenteiro que fôr legatario poderá
preferir o premio ao legado.
· .Art. l. 775. O premio que o testamenteiro perder, por
ter sido clestituido, ou por não ter cumprido o testamento,
l'everterá Íl herança.
Art. 1. 776. Se o testador tiver distribui do toda a herança em legac1os, o testamenteiro exercerá as funcções de
caheça de casal.

TITULO IV
DA NULJ.JDADE DA PAR?."'LLL\

CAPITULO I .
DO · INVll!N'l'A.RIO

.Art. 1. 777. O inventario c partilha judiciiúi~ . seriío procedidos na f6rma da legislação elo lagar do clôíniciHo do falJe.cido, observado o dispostÇJ no nrt. 1.604 e deverão come-
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· Art. 1. 770. . .. do casal, e, em falta deste, ao herdeiro
nomeado pelo juiz.
Art. 1.771. . .. nem é delegavel. Mas o testamenteiro
]Jóde fazer-se representar ern juizo e fóra delle mediante
procurador oom poderes eRpeciaes.
.
Art. 1.772. ITavenc1o simultaneamente mais de um tes·
tamenteiro, que tenham acceitaclo o cargo, poderá cada qual
exercei-o, em falta ele outros. Mas toc1os ficam solidariamen.
te obrigados a dar conta elos bens, que lhes forem confiados,
salvo se eacla um tiver, pelo testanwnto, funcções distinctas,
e n. elln.s se limitar.
Art. 1.773. , .. a um premio, que, se o testador o não
houver taxaclo, seríL ... clifficnldacle na execução do testa-

'!'aragrapho unico. Esse premio, havendo herdeiro neces·

~at•io, decluzir-se-á sómentc da metade disponivel

Art. r. 775. Reverterá á herança o premio, que o testamenteiro percler, por ser removido, ou não ter cumprido o
tcstn~ento.

Do inventario e partilha.

Mt. 1.777. ProcedAr-Rll·li no inventario e partilha judi.
cin.cs na :f6rmn c1as leis em vigor no domicilio do fallecidD,
·observado o que se dispõe no art. 1.604, começando-se dentro
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çar dentro dr. um mez u contar ela abertura ela successiío, c
ser ultimados nos trcs mczes seguintes, salvo prorogaçiio
deste ultimo prazo, concedida pelo ,iuir. a requerimeuto do
inventariaute e por motivo ,justificado.
Paragrnpho unico. Quanrlo o ulLimo prazo deste nrl.igo fc\t'
excedido sem que RA tenha t.Arminndo n part.ilhn por culpa do
irwent.nrinnle, c qualquer llcl'!lcil'O o l'!lelamnr·, poder(! o ,jui1.
destituir elo cargo c privai-o rlo premio a que tiver direito,
se for testamenteiro.
Art. 1. 778. No inventario elevem se descrever com ln·
clivicluaçiio e clareza todos os bens da herança, assim como
os alheios Jlella cucontrados.
Art. 1. 77fl. Esses bens seriiO avna.iaclos por peritos 110·
meaaos e apra?.imento das partes.
Pnragrapllo unico. Consideram-se partes legilimns pnrn
nomear .p.erilos. os herdeiros mnior·es, o os l'Opro~oninnl.os elos
menores inonpnzes.
·
Se houyer clivet•gencin entre os peritos o juiz llOllenríl
o terceiro QUe desempate.

CAPITULO II
DA PARTILHA

Art. l. 780. O herd"it•o póde pedir n partilha ainda Qnc
o :fnllceido o tivesse. prohibiclo.
,
Podem tnm bem perl ii-a os ceRsiollflrios c credores elo
hercle·iro.
•Paragrapho uni•co. Não o!J~t.n ;í pnl't.ilha o ruclo do cst.nrem
os her·rlr.ir·os ou algum dc•lles nn posse dll eo!'los bllilH dn hornn~a, snlro se t.h·er· dceor·l'ido o Pl'a7.o do ll'inia nnnos.
Art. 1. 781. Se os het•deiros forem maiores c errpn?.es,
pocleriío fn?.er pnt•tilhn nmignycJ por instrn~10nto pnhlir.n,
termó nos nntos de inYentat•io, 011 escripto pnt•ticnlnr homo·
lognrlo pelo ,ina?..
·

'

.
,,
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em nm mer., a ~ontm• cln nbertnl'n. ila sncccssiio, e nltimanclosc nos tt·cs mer.~s snbsequcntes, prazo este ultimo qne o jni?.
poclct•ít rlilntur, a rer!llet·imcnto tlo inventariante, por moth•o
justo.
Pnragmpho unico. Quando se cxeütlf'r o ull.imo pt•nzo rl•!slc
nJ•I.igo, c por culpa tio inventariante niío ;;11 n·chnr l'indn n pnl'li·

lha, porlf,rÍI. o jni:r.riJmovel-o, se algum herdeiw o rcqucret•, e,
se fôr testamenteiro, o privnrú do premio, n qne tenha tlireiArt. 1.778. No inventario seriio clescriptos com indivÍ·
e clnt·ezn todos os bens cln het•n.n~n.,,

clnn~iio

Emenda ao m·t. 1.779 -

Snpprimn-se.

Art. 1.780, O herdeiro pócle requerer n pnrtilhn, embo.
t•n lhe seja rlefeso pelo testador.
·
§ l. • Podem-na requerer tmnbem os cessionnt·ios c cr•!·
· dores elo herdeiro.
§ 2. 0 Niío obsta ít partilha o estar um on mnis hcrrlei·
ros nn •posse rlc certos hcns do espolio, snh·o se tln mm·h~ r!ll
proprietnt·io hrnnwom clecot'J'iilo t1•intn nnnos,
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Art. 1. 782. Qun.ni!n no hAl'iiBirn• nií0 estiverem de accorclo, nn algum clelloo fôr menor ou incapaz, a partilha será
ju cl i ci n.l .
·
.Art. 1. 783. Nn partilha deve-se observar 11 maior e·gualdade, não só quanto ao valor, mas 11inda quanto a natureza
·
e qul1lic11l!de dos bens.
.Art. l. 784. E' l'ali.da a pnrtilh11 feita pelo pae, por
acto entre vivos ou de ultimn. vontade, comtanto que não
prejndique 11 leg~itim11 elos l!c!'cleiros necessnrios .
.Art. 1.785. O immoi'Cl que niíu couber no qui11hão ele
um só herdeiro, ou não n.clmittir commoda divisão, será vendido em hasta publica e repnrtido o preço, excepto se algum
ou alguns herdeiros requererem que lhes seja adjudicado,
repondo aos outros, em c1inheiro, o excesso de seus quinhões .
.Art. 1. 7SG. o~ herdeúros que estiverem na posse dos
bens da herança, o cabeça elo casal e o inventariante deverão
trazer no acervo os fructos e rendimentos que houverem percebidos desde a abertura cl11 successão; terão direito ás despezas necessarias e nteis por elles feitas, r t'esponderíio pelos
clnmnos e prejuízos occnsionados por dolo ou culpa.
. .Art. 1. 787. Quando uma parte ela herança consistir
cm hens situados noutro lagar, distante do do inventa1·io, litigiosos ou de düficil ou morosa liqnidação, poder-se-ii fnzer
no pra:r.o legal, a pn.rtilh11 dos que o não forem e deixar os
antros para uma ou mais sobre-partilhas posteriores, sob a
guarda e administração elo mesmo ou de inventariante diverso, a aprazimento du Jtllt.ioriu !los herdeiros.
'l'ambem ficam sujeitos á sobre-partilha os sonegados e
quaesquer outros be~ da herança que se descobrirem de. pois da partilha.

OAPITULOm
DOS SON!lG.ADOB

Art. 1. 788. O herdeiro que· sonegar bens da herança
cleixn.nilo de os descrever no inventario, qnanclo oste.iam em
sr.n parle)' 011 de outrem, com scienein snn., on emittil-os nn
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"' 1·t. J .782. Será sempre judicial a partilha, se os her.
tleh·os clive1·girem, assim como se algum dellcs fôr menor, on
~nc:npn.z.

Art. 1.783. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto
no seu valor, natureza e qualidade, a maior egualdnde possível.
Art. 1.784. E' válida a partilha feita pelo pae, merliau.
te acto ...
Art. 1.785. . . : ou não aelmittir divisão commoda, serú
vendido em hasta publica, dividiuelo-se-llw o preço, excepto
se um ou mais herdeiros requererem lhes se.ia aeljmlicado, re.
pondo cllo ou clles nos antros, em dinheiro, o que para estes
sohrm.
Art. 1.786. Os herdeiros em posse dos bens ela herança,
o cabeça ele casal e o inventariante são obrigados a trazer ao
acervo os fructos, que desde a abertura ela successiio perceberam, têm elireito ao reembolso das elespezn.s necessnrias o
nteis, que fizeram, e respondem pelo damno, a CJUe, por dnln,
on rmlpa, deram causa.
Art. 1.787. Quando parte ela herança comistir em bens
remotos elo lognr elo inventario, litigiosos, ou ele liquiclnçiio
morosa, ou rlif:fieil, poelerá proceder-se no prazo legal á par.
tilha rlos outros, reservando os aqui inilicados para uma on
mais sobrepnrtilhas, sob a gum·da e aelministrnção elo mesmo
ou clivers,; inventariante, a aprazimento ela maioria elos he1··
deiros.

Art. 1.788. O herdeiro que sonegar bens da herança, niio
os rlesf'1·evenelo no inventnrio, fJUanclo estejam em seu poder,
ou, com sciencin sua, no de outrem, o que os omittir na colln.

I

f.
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collnçiLO que delles deva. fazer, ou deixar ele restitnil-os, perder:í o direito que sobrcl elles lhe crnnpetia .
.Art. l. 789. Se o autor da souegar,ão ·.fôr o proprio in·
vcntm·ilmte. ser:í, nlém disto, clestitniclo ele RllnR J'Jmc"õcs
rles1le que s'e pro\·c a sonegnçií.o ou elle negne n existmÍcia
rins bens C]U!!Udo indicados .
.Art. 1.7DO. A pe·na de sonegados só púde ser rerJnm·itla
c imposta em acção ordinarin.
A senten0a obtida por um dos herdeiros n.provcita aos
demais.

PnJ•ngTnpho unico. A acção de ~oncgndos Jlr\dc SCl' Lnmhom
tll'opo;;l.n ·pelos erüdOJ'es da heJ•nn~n. ·
Art. 1.791. Se os bens sonegados não forem restitni·
elos, l)or niio existirem mais em poder elo sonegnnte, deve
este pngnr o valor elos mesmos rJom perdas e clamnos.
Art. l. 792. Aargnição de sonegados só pó de ser J:c.itn
no hn-cntnl'iante depois de encerrncln n descriptiio elos hens,
· cQm n. clcclm•n0ão de nfio existirem ontros pr•r inventariar o
pm•tit·; c no herdeiro, depois de declarar nos nu tos que os
nito possui a com a obrigação de conferir.

CAPU'UJ.JO IV
DAS COLLACOES

Art. l. 703. A collaçüo tem por fim cgnn.ln.l' ns legitimas
elos hcr1lcil•os, Os lJci1s conJ'criclos niio nn~mcntn111 f\ mctn.clo
disponiYcl.
I

I

•
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uüo, a tjllc os tlcvn Jevnl', ou o qnc tleixnt• de restitnil-os, perderá o direito, rtne sobre ellefi lhe cabia.
Art. 1.780. Al~m da peun comminnda llu Ul'tigu antecedente, se o soneg-ndor :l'íh· o Jll'OPJ'io inventariante, remover~e-ií,, em se pt·ovnnrlo n ;;onega~iío, ou negando clle a existencin dos bens, f[IIHntlo inclicndus.
, Art. 1.7nO. A pena de sonegados só se púde requerer c
impôt• em ac0i\n, ordinnria, movida pelos herdeiros, ou pelos
credores da hcJ'atwa.
Parag-mplto uni~o. A senleu!)n 'fJUe se proJ'erit• na ac1;fio do
, sonegados movida pot· rjualqtl!Jt' dos herdeiro~, ou crcdot·es,
aproveita aos denmi> intcrcssudoo.
'

-

Al't. l.79J. Se nií,o se restitui rem os beus sonegado~,
JH>r .iít os nií.o ter o soucgaclor em seu puder, pagn1·ít ellc 11
importancia dos va]ol·es, fJliC occulton, mais as perdas e dtt•
mnos.
Art. 1.792. S6 se pódc nrguit• de soncgn~iío <~~I inventariante depois ele encerrada a descrip~ii.o dos bens, C<JUJa dcclarnçiío, por elle feita, de não existirem outros por inventa.
l'iur e partir, e ao herdeiro, depois de por este declarado uu
iuveltturio <JUC os uiío possue.

J\o art. 1.79:3 -

Aecresccnto-sc, como pnl'ngrapho:
iPnmsTapho ,uuico. Se, JlOl'l)m, os JJcns conJ'cridos Livet•cm
sido doados súmenlc pelo conjug-o morLo, cm l'CH'imeu úc com~
mun!ii\o universal, sem o expresso consentimento elo sobre·
vivo, e se este por slllt parte nilo tiver feito JiiJerulidudes
conferi veis, npproximudmnentc cqnivulcntes, podedt o cou,jugo sobrevivo exigir que, untes de additudos uqnellcs
bens. a porçiio lcgitimnriu, seja elos ,mesmos deduzida a
metade, que, clireitamente elevo comp!ettu• Sll!~ lllc,I\ÇÜO" ,,
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Art. 1. 794. Os descendentes, que concorrerem á sue·
cessão do ascendente commum, deverão conferir as doações
ou dotes que delle receberem em vida.
\Paragrapho unico. Se ao tempo do fallecimento do doador
ou doadores, os donatarios já não possuirem os bens doados,
trarão á collacão o seu valo!'.
Art. 1. 795. Os filhos dotados pelo pae ou pela mãe ou
por ambos juntamente, ou que. delles receberem doações c'oncorrerão á partilha.
Art. 1. 796. São dispensados da collação os dotes ou as
c1 oações que o doador determinar que saiam de sua metade,
r:omtanto que não excedam, computado o seu valor ao tempo
da doa.oão.
Art. 1. 797. A dispensa da collução pó de ser dada ou
por testamento ou uo propl'io titulo ela doagão.
Art. 1. 798. O que renunciou a herança, ou .foi della
excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas
para o iirn de repor a parte inofficiosa .
.l'arat;rapho unico. donside1·a-se inorriciosa a parLe da doa~
r;ão ou do dote quo exc~der a legitima e mais a metade dispouivei.
Art. 1. 799. Quaudo os netos succederem aos avós, re·
presentando seus paes, trarão á collaGÍÍO o que os ditos seus
paes deviam conferir, ainda que niío hajam herdado.
Art. l. SUO. Os bens doados ou dotados, q ner ~ejum im·
moveis, ttuer sejam moveis, serão conferidos pelo valor certo
ou pela estimação qt1e rlelles honve1· sido feita na clata ela
doação.
§ 1°. Se·não constar o valor certo do acto da doação,
~erão os bens doados avaLiados com relação ao tempo em
que ella f.oi feita e por esse valor conferidos.~ .

.

'

2. • As bemfeUorias uccre~cidas ucis' bens doados
J'ertencet•ão ao b.et•delro donatario, e como. taes não en.

§
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Art. 1.794, .•. co=um, são obrigados a conferi!' as
doações e os dotes, que delle em vida receberam.
·Paragrapho unLco. Se ao tempo dn morte do doador, o donatario .iá não possuir os bens doados, trnr-lhes-á o valO!' á
collacão.
. Art. 1.795. Os filhos, que de seus paes houverem doa.
r,ões, ou dotes, concorrerií.o com elles ú partilha.
Art. 1. 79 G. Não entt·am em collação as e1oa\lões ~ dotes,
que o doador mande imputl\l' ÍL sua metade, contanto que a
ni'w excedam, computando-se o valor delles ao tempo em
i]ue se fizeram.
J\rt. 1.797. A dispensa ele collação pôde ser outorgada
pol o tloal1m~, ou dota'dor, cm testamento, ou no proprio titulo
da libera! i c1ac1e.
.
.Art. 1.798. Não obstante a exclusão, ou a renuncia, o
herdeiro exclui elo c o renunciante conferirão, para o fim dé
repôr n. parte of:l'iciosa, as liberalidades, que houveram elo
testador.

Quando os netos, representando seus paes,
úvós, s~rii.o obrigados o. trazer {t collaçiío,
ainda que o niío hajam lterclac1o, o que os paes teriam de con.
ferir.
Art. 1.800. Os bens cloailos, ou dotados, immoveis, ou
moveis, serão conferidos pelo seu valor certo, ou sua avaliação ao tempo ela liberaliclac1e.
At·t. 1.799.

~nrrwlm·~m nn~

§ 1. 0 Se elo acto ela doação, ou do dote, não constar va.lor certo, nem houver estimação feita uaquella época, os
bens Heriio conferidos lia partilha pelo que então se calcular
valessem ao tempo clnqne!J.cs netos.
~ 2. o Só o valor elos bens doados, ou elotados, entrará
cm e~lltlçiio : não assim o das bemfeitol'ias acrescidas, as
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I.J.•m·iio em collação, mas sómente o vuior dos ditos bens;
assim como correrão por conl.tt do herdel!•o as cleterioruç:ões e perdas que sofl'rerem.
Ar i.. 1. 801. Não virão Lt<mhcm ít col!ução os g·astos
ot•dinm·ios qnc o ascondenle J'ez corn o clesccnclcnto, em
quanto túcnot•, nu sua educação, estudos, alimentação,
vostuari o, tratamento nas enfermidades, enxoval e deS··
pezas de casamento e livramento de crime de que· foi
tibsolvido.

Art. L 802. As doações t•omuneratot•ias de set•viços
J'eil.os uo ascendcuto, Lambem não estão su,ieila::; ti collH çií.o.

.......

.:·

~-··•.

Arl.. L 803. Sondo J'eila a douçiío pot• ambos os con,juges; no inventario do cada um delles, J'ar-se-ha a collaçiio pot• metade.
.
Arl. LSOL Si o herdeiro que trouxer bens ú collaçiio J'oi dovedot• ao J'ullecido, o debito serú imputado
ao seu quinhão,
CAPI'J.'ULO V
DO PAGAliENl'O DAS DIVIDAS

Ar I.. L 805. A liel'unç:u respondo pelo pugumeuto dus
dividas do J'allecido; mas depois du llttt•tilhu, os hct•doh•os
st.i t•espondom om pt•opor~:ão dn pm•lc quo lhes coube nu
hel'u.nça,

Emendas offerecidas pela Commissão ospecial do Senado

qnaos pcrtenceriio ao her,ieit·o donatnrio, correndo tambcm
por ~ou1a deste os danmos c perdas, qtto cllcs soffrerem.
At•t. 1.801. Niío seriíc• submettidos {t collnçíio:
I. Os gastos orcliunrios élo ascendente com o desceu.
cltmtc, OllH!llH.Ilto menor, na sua cduoatão, estudo~, su~tento,
t·oupa, cllt'a JJIIS cnfcrmicladcs, nem us dcspcztts de casmncul;n, inclusive o enxoval, ou tlc livrmncttto em processo crime,
do que fosse absolvido.
II. As doaeões remuncrntorias ele set•vi.,os feitos pelo
•
tlcsccndente ao ásccndente.
Art. 1.802, (Supprima-se),

Art. 1.80:). Sendo J'cif::.t a doa~ÚI) por ambos os conju.
ges, no ÍllV'!IItario de cii'lla um se conferirá pOl' metade.

Art. 1.80±. - l::iubstitua-sc pdo seguinte :
"Se u lll!l'Llt!ii'IJ J'f)r devcdot• uo espoiil), tillU dil'ida St)l'á
partilhndn uglmlmeJtte entre todos, salvo se n nmiorill conHeutir que o debito seja imputado iutcirumente no quinhão
tl o devedor".
. .' .
..

Arl. 1 .sor..
liel't.h~i·I'O'

, , . ; mas, feita a p~rt.ilhn, só J'espondcm o&
tlntla riunl cm !H'oporciio da parte que nn hcrnnca

llto coube .
.'lrt. 1.805 - .Accrcsccntc-sc o seguinte:
" § l. 0 - Quando, durante o inventario c a1ttcs ela pal'·
tilha fôr requel'ido o pagamento do dividas coustuntes de
documentos, revestidos de formalidaclcs legues, constituiu·
do prova bastante da ob1•igação e honver impugnação, que
so· não funde na nllegagão de pagamento acompanl1ada do
Vai, V
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ArL 1.806. As despezns do funeral snhirüo do monto
da heru.nç:n haju. ou nito herdeiros leg'ltimos. As outras
tlPspezas com suJ'l'!'llgios pot· alma do i'allecido níio ohri·
garito a herança ou a metade dispon ivel si níio i'orem orclenadtts cm testamento ou em codioiJlo.
Art. 1. 807. Som pr·o que houver ttcçíio rcgr•ossiva
. do uns contra outros hol'doil'os, n parto do co-herde.ir•o
insolvavel ser•à repartida entro os demais proporcionalmente.
Art. 1. 808. Os credores o os Jogatnrios podem pedir
que o pn.irimonio elo faJlecido se,ja sopnruclo do do hol'deiro e serüo pagos do pl'oJ'eroncia em concurso com os
cr·edores do herdeiro.
'

· CAPI'l'ULO VI
DA GAllA::\'l'lA DOS QUINHÕES HEllti'DI'l'AlUOS

Ar L L 809. Pelo ;i ulgamonl.o ela partilha o di['(lito do
cada bordoit·o passa a tm· pot• objecto exclusivamente os
bens que tiveram sidq comprohendidos no quinhão respectivo.
Art.1.810. Os co-hordeiros síio rociproomnento obt•igados a indemnizar-se, no cnso do ovicçüo dos objectos
uquinh oados.
Art. 1. 811. Gessa esta ohrigaçiío havendo convonçii.o
cm contt•m•io, ou so n ovicçii.o noontooer por culpa do
evioto, ou por co.usn posterior tí partilha.

SESS,\o
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·vuliu~u, o Juiz mandaríL reservar em pollcr üo iuvcutariante bens sufficientes para solução do debito, sobre os
Quaes venha a recahir opportunamente a execu9ão.
§ 2. 0 - No caso J'igmado no § antecédentc, o credor
~crÍL obrigado a iniciar a acção da cobranga dentro do prazo de 30 dias, sob penn de se tornar de nenhum cJieitu a
alludida providencia."
Art. l.SOG. As despezas funerarias, haja, ou não, hcrilciros legitimo~, suhirii.o do monte da herança.Mas 1Ls de sufú·agios por almn. do finado sú obrigarão lt hcran~a, ou a metade llispouivel, quando ordenadas cm testamento ou codicillo. (Art. 1.658).
Art. 1.807. . .. a parte do coherdeiro insolvente di vi.
d.ir-sc-ú em propur~ãu entre os demais.

proYti

'

'

Art. 1.808. Os legatarios e credores da herança pode1r,
exigir que elo putrimonio do fulleciclo se discrimine o do herdeiro, c, cm concurso com os credores deste, ser-lhcs-ão p!'Cferidos no pugamento,

.'

At·t. 1.809. Julgada a partilha, f.ica. o direito ele cada um
elos herdeiros circumscripto aos bens do seu quinhão.

..

.'
I'·

Art. 1.810.

. .. no caso de cvicçiio elos bens nqnfnhoa-

dos .
"\rt. l.S ll. Cossn esta oiJrig·açítn mutua, havendo conYCll~ilo em contmrio, u uuill assim neonteeendo 11 ovicçüo por
culpa do evicto, ou por facto posterior ÍL partilha.

...
"
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At>t. J.812. O evi.clo serú indemnizado pelos co-herdcll'OS na pt•oporçüo do suas quotas hcreditarias; mas,se alsum dollcs se achm• insolvavel, responderão os domais
co-hordoit•os pela parlo deslena dita propot'ÇlÜO, deduzida
a .uuolu. quo corresponderia ao indemnisado,

CAPJ'fULO VII
DISl'OSJÇi\0

·-·

FINAL

~út.

1.813. A ptu•tilha, uma vez feita e julgnda,so po·
dcrá ser aunullada por vícios e defeitos, que invalidam, cm
geral, os actos jurídicos.
Art. 1..814. Ficam revogadas as Ordenações, Alvaríts,
r.eis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes relativos ás materias do Direito Civil que são l'eguladns por este Codigo.
Saiu. du Commissíio Especial elo Cocligoo Civil, 3 ele Abl'i! · <lo
1002. - J. J. Seabra, Pt·esideutc.-S<l Peixoto. - Arll•m· Lamo11.
-Luis Domingues. - A11isio de Ab1·eu. - Frederico Borges. Tavares de Lyra. - Oamillo de Ilollanda. - Teixeira de Sá. Araujo Góes. - Sylvio Romero.- José lJlonjm·dim. - Sá Freire.
- Oliveira Figueiredo.-Alf'redo Pinto. - Azevedo lJlarqllCB. :J.lcncar Guimarães. -li'. Tolentino. - Ri-vadavia Oon·éa, - Hermenegildo ele Jlloracs. - Bencclicto de Sou:a.

'·

SllSSiio
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Art. 1.812.... ; mas, se ulgum tlelles se nchnr insolven·
te, rcsponcleriío os demais cohcrclciros, nn mesmu proporção,
pela pnrtc desse, JTieliOf: n quota que correspontleria. no inclcmnir.aclo,

Art. 1.813. . .. só é nnnullnvcl pelos vícios c defeitoR
qnc invaliclmn cm goJ•nl os netos .inridicos. (Arl;, 182, § 6, 0 ,
n. V).
Art. 1.814. . •. eo:nccrucntcs Íls mntcrias de direito ci·
~~
vílrcgulndns ucstc eodigo.
Sala da Comm issiío Especial do Codigo Civil, 31 do ngosto
de 11012.- F'eliciano .Penna, P. -SIÍ Freire. -F. Mende.v de
Almeida, flelntoJ·cs. - F. Gluco·rio. - Tavares de Lurrt. 7'/l.mna: .J.ociolu. - Bu.eno ti~ Paiva. -Cassiano do Nasciuwnto,
-J. L. Coelho o Campos. -Moni: Frârc. -Scaismu·ni/q
Gflnral-ves.
·

l

I

l
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O Sr. A. Azeredo -

Sr. Presidente, por ter chegado h<inao Scnmln depois de J'incla u hom do expediente dcixui do
r:o:nmunicnl" i\ Casa flUO ll Comm.issão nomeada vor v. Ex.
para neompanhnt· o :l"cr0LJ"o do illusLro brn~cilctr·~ Senadot·
Cassiano do Naseimcnl.o cumpl'iu as cletm·minuc.õcs roeoiJidu.,J rJ
acompanhou o eot·po elo illust.re morto al.é a bol·cio cln puqncto
10111

ll•l1•1'rltlla.

O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Pre:1i·lenl~ o iul'auól.o
passamen to elo nosso co!lega Sr. Cassiano do .Na~cimenl.o, a
c11.ia memoria ainda lm pouco, com o lustre que lhe é habitual,
pmstou homenagem o illustro Senador por Minas Gerncs, presidente da Commissão de Cocligo Civil o inJ'atiguvcl lutador por
esse Cocligo, abriu uma vaga na Commissão do ConsLHuição o
Diplomacia.
.
Rogo a V. Ex. que 'se digne providcnciat• afim de que
essa vaga se,ia preenchida,
O Sr. Presidente- Nomeio o Sr. Senador Bemardo MonLeiro,
ORDEM DO DIA
l'OftQAs· llll 'l'llftM PAM

1.0 1.3

2' discussão da proposição dn Camat·a dos Dopnl.nrlos,
n. 11, de 1012, que fixa as J'OI'QilS de tor·ra pal'n o exol·eicio
do 1013.
Approvada.
E' igualmente npprovada a seguinte
l~MI!NDA

«Não excedendo do 50 o numN·o de maLriculas no 1" nnno,
inclui dos os repetentes.,
O Sr. Felippe Schmidt (11eln orllmn)- Pedi a pnlavm,
St• . .PI·csidonl.n, parti requerer a V. Jilx. CJll'J M sirva conRuliUL'
:to Senado -soln·o si concedo dispensa de inlerst.ieio al'im do 111111
csln pi'Oposição onkc nn ordem do din do amnnhi\.
Consultado, o Senado concedo a dispensa roqucr•idr..
O Sr. Presidente - Nada mais hnvon~o a l.rnL~r. vou lrl'rtlll.ar a sessiio.
nYesigno pnru ordem do dia da seguinL.l:
:1• discnssiio ela proposiçfi.o da Cnmltl'a dos Dopnl.nrlos,
n. ·ti, ele ·10·12, que fixa ns forças elo LCI'I.'Il·pnrn n oxm•cir:in iln
Hl:l :J· (11om. )Ja'l'r:ccr· fm>Oi•nrH:l da Cornm-issr1o rfn flf(winha. r:
aucrr•n)

o

Lovuntn-Ro n. sessiío ús 2 liOJ•ns o 2ii 'ninulos.
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1.00• SESS;to, l1m H DE SmEMBRO DE :101.2
l'lmSJDENCIA !lO Sll. PIN!HIHO M•ICHADO,

V!CI~-Pili~SIIJEN'J'B

A' :l hora da tarde, presente numero legal, abre-se a
sessão, a que ooncorrem os Sr·s.: Pinheiro Machado, Ferreiro.
Chaves, Pedro Borges, Cunc!Iclo do Abreu, .TonaLhns Pedrosa
Gabriel Salgado, Al'l.hur Lemos, Intlio do Brazil, Jos•í J~uzebio'
Ur·bnno Santos, Mendes do Almeida, Prancisco S:\, ~l'homnz Ac~
r:io!y, ~~~avaros do Lyrn, Wo.!frcclo l~cal, Sigisrnundo Gonoalves,
Gunoalvcs Forreirn, Jlaymundo ele Miranda, Gomes llibeiro;
Oliveim Vnllndão, Luiz Vianmt, Bemat·clino Monteiro, Moniz
.Pt•rJir.•e, Nilo Pecanha, Sti Ji'r·cit·c, Bucno do Paiva, Bernardo
MonteiJ•o, Feliciano Pennu. l!'r·nnuiseo Glyccrio, A. Azeredo,
.Tos•í ~lurl.inlro, Generoso Marques o llelippe Schmiclt. (33).
Deixam de compnreccl', eom eausa ,jusLifieada, os S!'s.:
Arnu,io' G6os, Silvorio Nery, J.auro SocJr,\. Hibeiro Gonoalvcs,
Gcr·vusio Passos, Pires Pcrt·oirn. Antonio do Souza, Cunha Peclt•osa. Castro Pinto, flilloiro de :llril.lo, Guilherme Campos,
.ToR•Í Mar·ccllino, fltly Barbosa, .Toiío Luiz :\lves, Lourenço Bnpl.isla, A\lgusl.o de VnsrJOncollos, Alcinclo Gnanabara, Alt'l·edo
.Ellis, Campos Snllos, J~oopolclo elo Bulllüos, B1•nz. Ahmnl.es,
Grmznga ;ruynw, 1\lol.ollo, Alencar Gn irnut•ãos, HorrJilio Luz,
Abdrm Bn[lt.isln o Vicl.orino Monteiro (28) •
· E' lida, posta em clisuussüo c, som dellnlc, appruvaclu a
nela ela sessão anterior. ·
O Sr. 1' Secretario di\ conta do seguinte
EXPEDillNTE
OJ'J'i.cio da directoria ela S. B. l\l, da Corporat•ão dos
Gual'llns eh\ All'ancleg:a do Santos, npr·cscnl.anclo no Senado conrlolorlllias pulo passnrnenlo do St•. Cassiano elo Nascimonlo.Tnl.oil'aclo.
O Sr. 3" Secretario (.w!1'vbulo de 2") procede a lnil.um düs
segu·intcs
!'AI\ECERES

N. 270- i912
/lm/ntJ(:tio {hral da mnanda rlo ,Simrulo 'Í: 1li'Oil0sfo~io 11(1 Gamam
'n, ..'/11, da -/912, lttu: mtl01'tZft tt aln•t·r• ao Mul'tstnrto r/11 li'rt;mula ,, arm!Uo S'll)l)Jleuwnlrw ?wcessrt?'iO ao )lll(JII'II/.OIItn rla
:im•os a ·mrtis tltl.~pa:as do rmr.prasthno tia 110,000.000 ria
/'rancos 0'11 2.400.000.

e

Em soguidll ns palrwPas «m•edit.o supp!omenlm; ), cli!m-so:
RiiD :n:l$333.

Snl!t rias Oommissõcs, H do snl.omhi'O do ·l\1·12. -

ftwlo L11al.- ~rhom11; Acciolu.

t
J
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Fica sobre .a mesa pnrn ser cliscuLiclo na sossüoseguinto
depois de publicndo no Dia1'io do COII(J1'esso.
N. 271. -

:1Di2

Foi presento (t Commissiio de Justica e Lcgislnçüo, para
emittir seu parecer, o JH'O.iecto do Senado, u. 33, de 1807, CS··
tabeleccndo regras pm·a a distribui1;iio do ercditàs orcamentnrios ás cstar,õcs Dagadoras c dando outras providencias.
Ou\•ido o Gorerno, iu•l'ormou que o pt•ojccto não constilln
os interessas da E'nzenda Nacional, pelas razões expostas no
llllrcccr da Directoria de Contabilidaac do ~rltesouro, que, pm
Kiúpia, acompanhou a Mensagem do Presidente da Hepublícn
de iS de ma'i·co de :1910,
.
Em vista dessa informação, ·Com que estlt de !liCCut•do, a Cón;.
anissão opina pela J'ejeiciío elo pro,jecto, devendo, cntr·ct.nnlo,
sct• elle submctticto ao estudo ela Commiss1io de ]<innncns, :í qual
mais cspcc.ialmcnte incumbe dizer sobre n sua nmtel'in.
Saln das Commissõcs, 13 do setembro de HH 2.- .r. L.
Coelho " Campos, presidente.- J, M. Mdclln, rclnlo1·.- Stí
Prf!i1'1!,-

.a.

Cam.po.1.- Generoso Jlai'IJttus.

· A' .Commis8iio de Financns .. ·

·

OUDEM DO IDIA
FORÇ.~S Dll TllRIIA l'AJ\.,\ O Jl.XEIIC!CIO Dll

1013 ,

3' disoussiío da Pl'Oposicüo dn Camal'n dos Deputados,
1912, que fixa as forcas de forra pnrn o exercício do
1913.
Vem r\ mosn, é lida, npoindn c posta conjmwtamento cm

n. H, de

rliscussiio com a. proposição a seguinte
EMENDA

A' proposici\o dn Cnmara dos Dcputnc!os, n. 1:1, do 1\112,
ncorcscente-se· onde convier:
Art.
As pt•ncn~ do Exercito que completarem trcs
annos do serviço, com exemplar llOmpor·tumcnto, toriio umn
gratificncfio igual r\ metade do soldo simples da classe respectiva, s'cm prejuízo das demais grntificnçõcs a quo tiverem
direito.
"Art.
As praças ,do Exoroil.o CJUO so cnga,jnrem toriío
direito cm onda cngajnmimto no valor em dinhciro·dns. pcons
de fardamento gratuitamente distribuídas por occnsiiio:;-dc vorificnrcm n primeira .prncn.
· .~:J::
Snla dns sossüo~. ·J/, ele setembro do 1!>12 .-·-G(ibi•ic! Sa!-

orulo,- hulio, .do. 1J,1:az:(t,

..... ------.. "' -- · ·

'

-

.~~

....

.......

!
I
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Su~pensa n discussão, afim do ser ouvida n ComrnJssfio
de i\lnrmhn e Guerra so!Jt'O a emenda urroscntndn.

O Sr. Prc:;idcnts - l\'uLiu mnis imvcnclo n Li'ntnP vou Icvnntnr u sessão.
Designo pa1·a ord•'rn do dia da seguinte:
2" discussão do Pl'o.iecto do Senado, n. 2G, de HllJ, concedendo ao ex-capitão da at·ma do Ul'tii!Jm•in elo J~XOI'cilo BenJamin Jlranklin de Albuquerque Lima, 11m attonciio nos role''nnl.es serviços de guet·ra que prestou nas campanhas do Uniguuy e do Pnraguny, de 18üri n ·18i0, o soldo Vltalicio daquelln
posto: regulado pcla_tnpella do l~ de dezembro de 18!lL (0(/el'eculo 2Jeta Gornuus.wo de Jlfm•m/t.a 11 Guerra e eom. !lal'eCtJI'
1:nm )iarecl:r favora!!el da de F'inança.v.)
·

· 2" discussão do Pl'O.ieel.n do S11nndo n. 3G, dü 1012, autorizando o Pl'esidente da Republica u fazct• rcve1•ler no quacli'O
dos funccionnt•ios de Puzcndn o ex '1" escriptm·ario da ·Alfanrlrgu
do Rio de Janeiro, .Joaquim Anguslo Freit•e, tito sómcnl.o pm•n
os ei'J'oitos dü srt• aposentado no dito ~nt·.go, eom os Yi!!lllimrnt.ns
(!0/'T'OSPOIHlc,n.tüs ao l.ümpo qu" lhe •f•ir eonlndo ul•í n ·data rln
l'llYür•siio, nos tm·mos ria lei 1\Jll' vigot•, YCI'ificncln l•'galmrnlo n
snn in1·alidcz, (0/'ferc.eldo )Jeln Cow·m.ísstio de .lnslit•a " Ltouisla~tio 1, •.•om Jlll'l'l!l:t:l' /'IIIJOI'al!e.f. dn Commis.~tin d!! Pinrínças.)
J~•)l'nnln-st> n st>ssno ;í ·J liOI.'U o !,5 minutos.

101' SESS:\0 EM 10 DE SETEMBRO DE 1n12
•·

l'nES!IlENCIA DO

t
i

sn,

~

•• " .. w•:..... •' :

PIN!lllll\0 MM:J!ADO, VICil-PilES!DEN'I'Il

A' 1 horn da tarde, presente numoro Jogai, nhrc-so n soss;lo n quo concorrem os S!'s. Pin lw it•o Mncharlo, Ferreira Clmvos, Araujo Góes, .Pedro Borges, Candido do Abt•eu, ,TonnHms
Pedrosa, Gabriül Salgado, Arl.hur Lemos, Tndio do Brnzil, Mondas do Almeida, Pi!'es Ferreira, Francisco St\, Tavares do Lyra,
Cunha Pedrosa, Wnlfredo Lenl, Castro Pinto, Sigismundo Goncnlves, Gonçalves ·Forroirn, Rnymunclo de Mirnnda, Gome.~ fii. hoiro, Guilherme Cnmpos, Coelho o Campos, Luiz Vinnnn, Bernardino Monteiro, Moniz I•'reiro, Nilo Pecanlln, Sá Freire, Bueno
rio Pnivn, Bernardo Monteiro, Francisco Glyoerio, I.eopoldo do
Bnlhõo~. Brnz Abrantes, A. A?.crcdo, José Murtinho, Fellppo
·
Sclnnidt o Abrlon Baptista (30),
Deixnm elo compnrocer oom cnusn ,iusLificndn os Srs. Silvm•itl Núl'l', .Lnnro Sodré, .Tosó l~uzebio, Urbano Sanl.os. Ribeiro
Goncnll'o~, Gl)l'l'nsio Passos, Thomnz Acc.ioly, Antonio elo. Souzn,

.
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rtiboim do Britlo, Olivoil•n Vnllndlio, .Tos6 Mn·ccel!ino, Ruy Bar~
bosa, .Toíio Luiz Alvos, Louronco Baptista, Augusto do Vuscon~
cel!os, Alcindo Guanabara, Feliciano Ponnn, All'rodo E!l is, Cnm~
pos Sn!lcs, Gonznga .Tnymo, MeLollo, Generoso Marques, Alencar
('"1,./ . . . - - • · -

't"T

'O•

...

•••,

o

u v WLO!'JOO

.,..

·•

,

, . . ., .

l\'10U[;Qil'O l:.!O).

1..

IIUJ!J.'!tUI:I, J."!Ul'l.\JJ lU

llil

E' lida, post.a em diHcussíio e. som clobatc, npprovll(ln a ar:ta
sossfío anterior.
.

H.t

J~Ui'.

O Sr. 1• Secretario dtt conta llo segu inLo
EXPEDIENTE
Officios:
~rl'es elo Sr. Ministro dn Vinçiío o Obms Publicas, de 12 do
corr·rmto, t.runsmitt.indo ns monsagons com (Jnc o Sr. Prosirlonto
da flepublion ro.~tHuo dons dos nutogl'nphos da.q msolucõos do
Congl.'fJSSO NMional, sanccionudns, qno aut.oriznm a eonecrlot• as
AO/l'n inf.es liconons pnrn tmt.nmonto do sando:
a) de um anno, n Antonio Mnrcondes, gunrdn-r:hnvo.~ da
Estrnda de Forro Central do Brnzil;
.
b) do um nnno, n .rosé Aloibindos do OJivoirn Guimarães,
amnnuensc dn Adr,liristrnciío dos Correios dn Estado de São
Paulo;
c) de seis mezes, em prorogncão, n Edmundo Dantes dos
Santos Pereira, praticante· de 1• clnsso da Administracão dos
Correios de S. Paulo.-Arcbive-se um dos nutographos c communique-se tí Cnmnrn, romettendo~se-lho o outro.
Out1•o do Sp, 1\finistro da Vinçiío o Obras Publicas, da mes~
mu dntn, prestando informncões solicitadas pelo Senado, acerca do requerimento em que Lourenco dn Silva o Oliveira o .Tn~
mos Wnil.z pedem concessão pot• 90 nnnos prrrn a const.rucoüo
rio umn ostrndn de forro entre o porto de Cnbralin, no lifA.ornl
sul do Estudo da Dnhia, •J n "idndo de Formosa, no plnnullo do
Goynz.-A' Commissiío de Obras Publicas.
Um do Sr. Ministro da ,Tustica o Negocias Jnf.eriores, do 13
rio eorrento, l.rnnsmittindo tt mensrrgom com quo o Sr. Prosirlnnl.o dn notnllllicn resl.Huo dous dos nutogrnphns dn J•esolnoüo
rio Congresso Nncionnl, snnccionndn, flUO o autorizlt n nln·il•,
poJo JfiiJHmo Mini~l:el'io, o credito elo 40:000$·nnrn ncquisiofio do
uma cmbn!'onciío npt•OJll'inda pnrn a eonducciio do onJ'm•mos do
horda rios nnvios surtos no JlOrto dostn Cnpit.nl Jltll'll os hospit.nos.-Archivo-se um dos nutogrnphos o communiquo-so tl
Cnmnrn, J•emettendo-se-lho o oufrro.
..
Cnnvif,o da Socioclndo do Gomn•nphin do Rio de· ·.rnririiro
nn.rn n. Aossiin solomno oommomnr·n f:ivn dn 20• nnn ivnrsnrio dn
ittRI.nlln~iio d(l mesmn sociorlnrln, n J•onli?.llP-su uu rlin ·J n elo cor•r·uuf.o, -Jnf.otrndo.
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Requerimentos:
. Um flt?s Srs. Sou~a Cruz & ,Co!up,, uegoeinnl"' uosln Cnptl.ul, solw1f.ando ao Cong-resso Nncwnnl que, como medida do
cquidüdu, sõ,jam incluidus ns folhüs da li'ltlfltli1 ~:i:l ll::iLiut· 1 JuLia~~
JHLI'll a J"u!Jt·iunção do latas, entre tts de que trata a lei n: 2.5:!11:
do 31 do dezcmbt·o do nmw pnssado.-A' Commissiio de l!'inanons .
. . Outro do Sr, .Tos•í Agosl.inho do~ Heis, e!l!l"~nheit•o civil, solH:il.ando que seJam encammhados a Comm1ssao do Obras Pu1•1 ieas u EIU[H'ums .Priviieo·iudus us uouuuwntos qnu a[H'esonl.a,
-A' Commissiio de Obras Publicas.
O Sr. 2"

Secretari~

procede

(L

lo i J.ura do seguiu Lo

PARECER

N. 272-:1912

Tendo cm vista a seguinte oxposiciio de motivos que the
aprosenl.ou o Sr. Ministro da Gnerrn, o Sr. .ProsidenLo dn
Republica dirigiu a Mensagem, tam!Jem abaixo trnnscripta,
110 Congresso Nacional:
Sr. Presidente da Ropnbliua - A lei n. 2,51,4, de r. de
janeiro do I!H2, que fixou a despoza geral da Republica para
o cx:eroicio corronf.o, concedeu para os servicos pt•ovidos pela
verba 13' - Obrns militares - do nt•t.. -18, o credito do
3.000:000$, verba essa dotada no exercício de i OH com
0.5-19:710$000.
'l'endo o Govomo,, no I imite desse ct•edito, de fazer n dist.rilmicfio polns diversas obras cm andamento o na proporoão
t·olntiva 1\ imporLnncia dellas, viu-so emhnra~ndo para dotar
convonionl.omont.o ns mnis Ul'genf.es o de maiO!' vulto, t.aes
como as da Villa Militar, forWicnoün de Copacabnnn o cons.t.r·ncciio do r\uarLcir. no Rio Grande rlo Sul, sendo obrigado a
tomar a do li )Ornf)ão do d istribn ir a caria uma dessas ohrns nm
eredil.o que mal chogl! pnm as despo~ns de um scmos'tre, não
podendo concodor o preciso pnrn a torminnciio do n!gumns
outras com cont.J•ncl.os l'irmados o l'cgist.rndos, como ns do pavi!hilo no Hospital Central e dn Secref.nria da Guerra.
1'am1Jem niío foi JlOssivcl distribuir nrediLo pam repm·os
'' concertos mgontcs cm qunrt.eis e ost.nbelecimont.os mililmcs,
nxcep(!ilo foil.1 rios Est.ndns rio Rio Grande elo Snl, gno tovo
GOO:OOO$ p:H'n n· conUmlaeiío rins o!n•ns do const.ruccao do rlivm•sos quart.eis, o do Pnrnn1\, Que f,oi contemplado com
150:000$, com npp!icaçiío ospccial, para ncquisiçiío elo prcelios
pnrlt inst.nllnciio do qunrtel gonorn! dn ros·ifio.
, .
Jlornm Lamhom suspensas ns Importantes l)bt•ns do Jort.Jl'iiJIIfliío no Est.ndo ele Matto Grosso o no porto do Santos.
·Nesl.as conelieõ•Js," put·oue JIU!lliHHIII"io soliciLnl'-Sü do ConJ.:I'osso Nneionnl n JJOiliJOssiío rio um r:rerlitn rio S.OOO :000$, supplomunLar à r~J'oridn vol'lla 13' - Obrns milHares ,...- para
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i•o[orco, n~o só 9~ concpdi9~. pnPn o coniinuncão dn construcouo. dn VJ!In ~IJIJI.nr, JortJI,JCu~iio de Copncabunn o quurteis
do ll10 Gt•nmle do Sul, mas nmdn pnm o cumprimento dos conI.J•ncl.os l'oitos 1inrn _çonsl.nwcüo de um pnvilhão no H-os~itr.l
Cenl•·nl, roconsl.rpccuo de umn face ;lo ,,.Jificio dn S•:en•r.1l'il\
t\n Gucrrn, cúui.Jnun~•rto, das obras do fot•Lil'ic<:•iliO em Nali.(•
(,t·osso c no port.o de 8nntos, Lorminnnfio do qwu·lol .. genernl
no Estado dn Bnll in,. acquisiçiio de prcdios encravados iw Depari amonto dn Adnun is Lt·acão, com gravo o consLan Lo r· i~r:o
pm:n n. segurnn~•n do importnnl.c o custoso mnterinl de guet•ru
nllt CX!StenLo, pnrn pngamcnl.o de torrenoA om Nil.hcro,·, des~pmprwdç~ pelo doJur·eio n. ~.780, de 12 de junho. do nnno
I mdo, o, 1mui monte, pnrn prover ns Estudos com verba bnstnni.H papa nl.f.onder aos reparos urgentes cm qunrlois o osLn lleloo imcntos mi lil.nres.
Rio do .Tnnciro, 3 de .iunho do Hll2. - Vespasicmo Gon.o
ral·,,es de A.lliu.qu.e1'qlw e Silva.

I'O~

Srs. Membros do Congresso Nacional - Tmnsmittindon inclusa exposição, que me J'oi npresenl.ada pnlo ~linísl.ro

Estado do Guert•a, sobre n necessidade de nhrir-so no
r•espcetivo minisLori,o o crodíl.o de a.ooo :000$, suppleuwnl.nt•
:í. YOI'lla 13" - Ol.u·ns milíl.nrcs - rio nri. 1H da lct n. 2.líH,
rio .\ do ,innciro de 1012, t•ogo vos digneis de hnbíliLm• o Govrmw com o J•eforido credito.
Rio de Juneíl'o, 3 de Junho do 1012, !H" da Indepondencin
o 2·1" da Republica. - Jlermcs 11. da Fonseca.
A Cnmnrn dos Deputados, em virtude desses documentos.
npprovou n pt·oposicão n. 58, do corrente anno, o com a C)unl
esta do ac·cordo a Commissão de l?inuncns, autorizando o Governo n abrir no Minislorio da Guerra o ct•edito supplementur
de 3,000:000$ pm·n occorror tís despezus com divorsns obras
em estnbolecimoutos militares.
.
~nln das Commissões, 1<1 du setembro de 1912. - Fel-iciano Penna, Presidente. - Victorilw Monteil'O, Relntor. Antonio A:m•edo. - 7'avw·es de L11ra. - Urbano Santo.!,
P. Gluaer"io, vencido POI' onl.onder que n Commissão devin
pedir informnQões ncercn dos dCSJ?e~ns J'oitas o das. que são
aindn necessnrJOs dentro do exct•cJCJO.-Bueno de l'mva.-LcoJloldo ele Bulhües, vencido. - Fl'ancisco Sá, vencido.

rl1J

~l\Ol'OS!ÇÃO D.~ CAMAnA DOS DEPUTADOS N, 58, D!!l
REFEI\E O PAI\ECER SUPRA

:1.912, A QUE Slil

O Congresso Nnci,oual resoiYll:

Artigo unico. E' o Presidente da Republica nutori?.~do n
nbrir, pelo Ministerio d11 Guerrn o credno'de:s;ooo:ooo~. SlJP·
plomoul.nr 1\ verbn 13', do nrt. ·18 dn Ioi n. 2.544, de 4 de JU•
noiro do nnno corrente, pnm o fim do occOI'l'Ol' ús despo?.ns

il7

r:o1n tlil'crsns obl'n.;, lllnns r.111 untlUIIl••nlo t' insllrfi~:iPnl•~illo~nlt•
d•,,l.ntlns, oult•as pnyni)'StH.Ins •J com contJ·nelns J'it•mndos o l'•J!l'ISLi'tHios, bem uss 1m com os conccrlos o repnt·os cru c se fazem
urgentes cm qunrteis e cstnbolccimonlos militares; revoguuus
ns disposicões om contrario,
Gamara dos Deputados, 2 ele llS'Oslo do 1012. - Sabino
Bari'Oo·o Jmlio1•, ·Presidente. - lllttonia Simeão dos San los
Leal, i" Secretario. - Raul de Jllo1•acs Veioa, 2' Sccrelal'iu,
·-A imprimir.
E' novnmonf.c lida, posta cm discussão, que so cncot•t•a ~OIIl
diJhntc, o ú npJll'OVncla a rednci•ão final da omcncla do Senndo 1\
fH'oposiiJfiO da Gamara n. 3ü, do l!JJ2, quo autol'izti a nht·iL· tw
M in isto do ela Fuzcncla o ct•cclito supplcmentm· nocussa t·io ao
I'HI>'l\lllolllo do ,juros o ma.L~ clepe~ns do OlllPt'CStimo do GO.OOO.OOO
do !'mucos oul:2.400,000.
ORDEM DO DIA
SOT,DO VITAT,!CTO A BEN.T,\MIN DE ,\LBUQtmnQUE T.l!\IA

' · 2• tl iscussão do projecto do Senado n. 25, ele Hl li, concmleu.do ao ex-cnpilão da arma do nt•Lillmrin do l~xel'cilo Boninulilt Ft•tmklin de Allmquoz•quu l~imn, em atlen<Jão aos rolu''nlllüs sot•vicos do t:uert·n que prestou uns omnpnnhns do Ut·u- •
guuy o do Paraguny, do -18ü5 n i87ll, o soldo vll.ulicio daquollc
]IOsto, regulado pela tabolln de -lli du dozemlJro do !SDL
·
Av provado.
.
llllVEHSXO AO QUAlJnO DOS FUNCCIONAniOS DE FA~END.\

2" discussão do projecto do Senado n. 3G, de -1Dl2, nul.orizando o Prosidonte dn Republictl n J'uzot• rovot·ter ao quadt•o
dos J'unccionul'ios de Fnr.cmla o ex-i" cscrjpturnl'io da Alfandega do Rio do Jnuoit•o Joaquim Augusto Freire, tiio sl\meulo
pam os ol'foitos àu tiot' upos<mtndo .no dito cargo, com os veneimontos coz·rcspondonles no tempo quo lho l'ur contado ntú 11
data cln l'evcrsão, nos termos da lei em vigor, verificada lor;ullll<.lllto a smt invalidez.
Approvndo.

O Sr. Presidente-Estnntlo esgotada ri orciOm do dill; \'OU lo''tlllLtll' u sessão.
Designo para 01·dom do tlin da seguiu lo:·
2" discussão do p"z•o,iccto do Sonado n. 41, do lOB, nulo!'imndo o l'rcsidonlo âu nepublioa n abrir o oreclit.o necossario
all'1n CJUitnLitt do 2G!l :232$202 para pagamento dos 1'ornocimuntos
Jeitos ao commnndo da Fot'C!I Policial do Dislricto Fodornl pOl'
Ilellroncl, Schmidt & Gomp., om IOOD o lDIO (of(arccido )Jela
Cmnm.isslio de F"inan('as) •
Lcvnnln-;;e a scssüo ú I horu o 40 minutos •.
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SJW.I.'BMBitO Dg 1012

l'III~SllJgNCIA IJO SI\, PINHEinO MACHADO, VICJ~-PllllSIDEN~'E

A' hora da tarde, presente, numero legal, abre -se a sesiio,
a que con~orrem os Srs. Pinhoil·o Machado, Fet"J•eira Chaves,
l>ecll·o Borges, 'Galn·icl Salgado, Arl.lnu· Lemos, Inclio elo .Brazil,
Josó l~uzobio, Urbnno Santo;, Mendes de "\Jmeida, Pires .~'er
reirn, 'l'noma~. Ae.cioly, 'l'nvares de Lyrn, Cunha Pedrosa, \Vali'rcdú Leal, Gonçalves Pct·t·eira, Hibciro de Hritto, Gomes !libeiro, Guilhermo Campos, Bernardino de Bt•ilto, St\ Fl'clirc,
Bucno de Pn iva, Bernardo Montch·o, Pelici::tno Pcun~, Francisco G!ycerio, Leopoldo de Bulhões, i\Ietello, José Murtinho,
Gonet·oso i\Iurqueo, .P.clippc Schmidt c Adbon Ilaplisla (S:I.).
Deixam d'e comparecer corn causa justil'icada os Srs,
:Arau,jo Gócs, Silvcri·o Nery, Jonathus Pedrosa, J,auro Sodr•l,
llibciro Gonçalves, Gervusio Passos, Francisco Sfl, Antonio
de Souza, Castro .Pinto,Sigismundo Gonçalves Haymundo do
Miranda, Coelho c Campos, Oliveira Vallaclão, ~osó ~Iat·cellino,
Ruy J3m•1Josu, Luiz Vianna, Moniz Freire, João Lniz Alves,
Lourenoo Baptista, Nilo ·Peounha, Augusto de Vasconcellos,
Alcindo Guanabara, All'recto JWis, Campos Salles, Braz Abrnn~
1.cs, Gonzaga ;rayme, A. Azeredo, Alencar Guimarães, Hcrcilir,
• Luz c Victoriuo Monteiro (30 ) •
. E' li~a, posta em discussão o som debute upprovada a
iteta da sessão anterior.

O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte
EXPEDmNTE

Officios:
Quatorze do Sr. i" SecrAt.nrio da Gamara dos Depul,ados,
de 16 do corrente, remettendo as seguintes proposicõos:
N. 68- 1912

O Congresso Nacional l'esolve:
Art. 1." Fica o Presidenta da Republica autorizado a COI)codet· um anuo de Jicencn, corn todos os voncirnontos,. no '!s(:riviio do Juizo .E'etle!'al do 'r.crrilorio elo Acre, Antonw Dws
Coelho, para tratamento de saudo onde lho convier.
Art. 2." novognm-se às disposicüos em contrario.
Cmnara dos Deputados, 16 de setembro de i 912. - Sab'i-uo
Bw·•·o ..o ,lu.rdo·r, Presidente, -·Anton·io S·irneão !los Santos Le(ll,
i" Socretm·io, -·Raul de Aloraas raiaa, 2" Secretario. - A'
Commissão de Finanças.
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O Cung·t·esso Nacional resolvo:
Arl.i~;o uuieo. J!'i~a ~ Prósidonl.u da l'llltJUIJliuu a.ut.ot•imdo
;1 eotwedeJ.' um ailllD rJ.o [!(Junca, com ordouado, para Lrnt.amunl.o
do saulle, a Arnaldo Qu inl.olla, rnoclioo, inspeot.or suniLario rla
Dirodoria Çlcrnl clle f:;auclo l'ublicn; revogadas as disposiQües
om oontrarto.
CamaJ•a dos Deputados, JG de setembro de iUi2. - Saú'irw
JJarroso lwniul', Presidonl.e,- Antonio Sim.r1íio dos Santos Laal.
:i• Secrcinrio. - 11aul da Mo·raas Yeiaa, 2" Secretario. - A'
Commissüo de Financa•.
N. 70 -

1012

O Congresso Nacional resolvo:
Arl.igo unico. Fica o Presidente da llupublicm nulm·i~ado
n eotWtJdut.' a Oscar ele Cat·ya!llo Azevedo, guarda-livros da
Jnspoctol'ia Goml do Pol'Los, Ilios e Uanaes, um anno do licon~n,
tJorn toclos os YcncimonLos, pam LmLar-se onclo lhe couvior;
rcyogadas as disposicüos om contrario.
Gamam dos DepuLudos, :lü de seLembro de i!Jl2. - SaMno
J]al'roso htu:iol', Pt•esidenLo. - Antonio S·im.atio dos Santos Leal,
i" Secretario. - liaul de Moraes Ve'iaa, 2" Secretario. - A'
Commissão de Finanças.
N. 71 -

1912

O Congresso Nacional decreta:
Arl.igo unico. Fica o Presidente da Republica nutol'izadn
a concedfll' a J,nmartinc 1\foreim, collector das rendas l'oderncs
de Uberallinhn, Estado do Minas Got•ncR 1 nm nnno do I icenca
para trntmnenl.o de saude onde lllo convJer; revogadas as disposições om contrario .
. Uamnra dos Deputados, Hi de setembro elo 1912. - Sabino
Barroso !nnio1', Pt•osidcnt.c.- Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" Secrol.m·io. - Raul da Mo1•acs Vc·iua, 2" Socrct.ario. - A'
Commissüo do Finanoas.
·
N. 72 -

1012

O Goug'!'osso Naoionnl t•esolve:
Ar/.igo unico . .Ficn q Pt•esidonlo da llOJ~uhlicm attl.qt·i~aclo
a conccclot• um anno ele lwono.n, um prorogncao, com dous lm·QOS dos venoimonlos, no nlll(llmr cln Estrndn de For•ro OesLe
.,.,,,,

720
dP :\liuus .Luii~ Teixeira; J'C\'og·udns w:1 tli::;pu:;i~_;,jL~8 ·cn1 con-

lt'UI'io.

Cumm·u dos Deputados, lG de soLclllhro de 1012.- Saúinu

Juniur, Pt·úsideute,- Anlonlu :,iuwtio tios Santos Leal,
llaul ele Mol'aas Vciua, 2" Secrolul'io. - A'
·(.;o mm i~são de Finnucas.
lJW'I'OSO

1" Seerelnt•io. -

N. 73- 1012

'Cl Cotll:l't'esso Nacional resoiYe:
Al'Ligu unico. Fica aul.ot·i~ado o Pt·usidcul.c da llt1J1UI.tli•··a
a eonccdct• um muw de liuonçn, eo/ll nt:doumlo, cm pJ'Ol'Ot;a<;iíu,
Jlill'a l.t·atnmcnLo ele sauclo, ao eoududot• do tt·um do li" classu
da Estrada do Forro Central do l3ra~il Hcnnlo do Lima Nogueit·a; revogadas as disposi•:õos em contrario,
Camal'rt dos Deputados, 1G de set.emhro do 1012. - Sablno
Barroso Junio1', Presidente.- Antonio Sim.aúo dos Santos Leal,
·!" Sccroturio. - l!aul de Mol'aes Veioa, 2' Secretario, :.... A'
Commissüo ele Finuncus.
N. H - 1012

O Con~;t·os~o Nacional tlect•eLa:

At·Ugo tnti<J(I, Sfi,o aJtpt·uvndos os l.tJxtos das cCHlYtlDCtics so·

1H'e allillroa~.:ão c assiste~win nm1•il.inm usMignmlos em Ht·uxclla~
a.:!3 de selomiH'O de 1010; J•cvogndus ns <lisposiuõt•s cn1 contt·al'lO.

Cnmnra dos Deputados, lô de sclcmbt·o de 1012.- Sablno
JJarroso Jnnior, Prcsidcnlc. - tlntouio Sim.elio dos Santos Leal,
i" Secretario. -Raul de Mol'aes Veiaa, 2" Secretario. - A'
Commissão de ConsliLuit;iio e Diplomacia, ·

..i
N. 7-5 -

1012

O Congri:isso Nncionn) l'csolvc:

Arl.igo nnico. B' o Prcsiucl!l.o <la Ttcpultlieli ·nul.orizadu
n nhrit• ao Ministcrio fila ,TnsLi~•a c Nugocios TnLuriol'cs o crodil.o oxtt•twrdinnrio <.lo H-í$412 pm·n pngnmonto do ordonaclo
qno .oompeto no Lcncnl.c-oot•onol Simão do Souza Jlog.o o Ga!'valh·o , como procurndot• da Hepublicn. interino, nn soeciio do
Go~·uz, durunlo o período do H do abril n 30 elo junho dto 1007;
rovogaclus as cliSJ10Si~õcs cm contrmio,
·
Cumnrn dos Depu Lados, 10 do setembro de· :1012 .. - Sab·i-no
Barroso Ju.n'io1', l'l'csidente.- tlnt01l'io Simetio dos Santos Leal,
1" Secretario. - Raul de ,1[oracs Vcioa, 2' SecroLnrio. - A'
Commissüo do Piunncns.
·

.•
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O Congt•t)Sso 1\'al!iuna I t·e;;ulve:
At.•ligo ttttíeu . .Fiea n l't·••sidt•ttl.u da ll.oj•lllilicn aul,orizndtl

a n!Jríl\ (te/o ~·lillislo!·iu d;r .Fii%Prula, o el'ntitu ~~xLt•aortJiinni'ÍO
t:l'e 7 ::JUO$iH!I pat•a Pllf:lll' ao l.lt•, Att~,tl.lsl.u ~l:l!;'alhfi•:s du Btll'L'OS
o Ya:seunt·elluK, 11111 Vii'!-IH/1! do :st.•JI/.ulll,:a ,iudkiar in; L't!\'Og'ill.lil:; as
disp!.I~ÍI,;ÜIIS 1'/11 1.'0/ll,/'ili'ÍO.

t:utnat•a dos Dcpuladu,;, lü de sni•.'ltlln·u de 1!11~.- Sald11u
/JW'I'O,'iu .Juniur, l'll.!~idcnl.t•.-...:.. .'lllfonio Simmio dos Saufo,\' ./.A.Jal,
l" :·k~t'l't!l.:ll'in. ~ ltaul dt! Morar:s Vciua, .:!'' ~ccr.•~:Lul·io. - A'
f)UIIIIIIÍ::isfiu· dtJ FimltJ~.ns.

101~

N. i7 -

U CoiiOI'es:-;o Naeioual I'e::;olve:
.
:\l'l.i~-tn uni•:u. W o :Pot.ler Exeenl.il·.u anltii'Í7.1Hio n abrir·,
pelo MÍi!Ísl.•:t~io da Via cão e Ohrns Jlulolicas, '' r:t·etlil.o ••xl.t·uot·din:ll·io 'dH IO:R!Ill* [IHI'a UCCOI'I'Cl' no [Hl/,\'IIIJLU!li.O de. i'IIIICilÍOIIIII'Í'O~ da llcfHil'li~lio ele AguM c Oht•as l'u!Jii•m~ · '111') l'nt•anL
addid,ls ••m l'il'lutl•• do at•t. O~ do dt•et·••lu 11. !l. lli!l, d•• :1 de
no\'c!rllbi•n do lliiiiO ·findo; l'(~Vogndns ns distiOSÍI;cíc!:oi eH\ c~nn

lt•at•io.
Cmu:ll':t do; Deputado.~. 'w de ~uletnlll'O du I !li~.- Sa/iino
/JIIrt•u.vu ,!uniu••, l'!'Csideul.e.- Antonio Simetiu !los Sw11os Lr111l.

,.

·f" 8ecl'l!l.nl'io. -

lla·ul de •lloraes

Veiua, :!" Secr•IJLUl'.iD. -

.Commissiio do J?innncas.

A'

N. iB --. !Ui;!

O Conlót'ctitiO Nauional docr••Jla:
A1•L. ·tn A PI'OillOL~fio do cOilllllissa!'in rln it 11 e)n~."'C IHIJ:IciO
AugiiM!.o :Linliar•o::;· iw posto do 1" l.onente-r~nnuni~sar•io de! .j''
dn~~~~ soJ'il cnuf,nda, .IHH'il Lodos os ol'J'eito:;, de :30 tle agosto du
J H! I I,
. AI' L.. ~.'' llo\'ogau1-·sc ns disposi~;õcJS em couLt·UI'ÍÍI.

Gatllnt·a dos Dopntndos, 10 do sotentht•o do I!IJ~.- ·Snhino
.ln11iu1; l'rosklcnle.- Autouio 8immiu tios S11ulus Leol,
1" :,;oct•el.at•io. - Jlaul de ;lloracs l'ei11a, :!" SocL'oLuL•io. - A's
t:ounnissõos ele' lllnt•irthn c. Guurt·u c de l''innn(\IIS,
/Jori'II,WJ

N. 7!1 -

1!11.2

O Gougt•osso Nnuiouul decreta:
.\l'l.i!(o uniuo. Jo'ien o l'!'U~ill•:nlo. da 1\epu!JI iea nttl.ut'i7.udu
;< ~ou~odut·, u111 pt•or·og·nciio, um muto do litli.III~H, l'lll'll tt·ntatnenlo de suudc, a Josú do Nasoimrmlo, guut·lln-chtt\'os "" ~·
Ycl.V

\

•

claHse da g,;lmda du Fón·o Central. do Bt•azil, perce!Jondo

um Lur~;.o ela rcsveeliva diul"in; revog-ndas ·as disvosi~.tins 0111

CDU lrar io.

. Gumnru dCIS D'~!Hlf.ntl0~; Hi do !Uünmhi'O dn Hll2.- SafJiuu
Barroso Junior, Pt•esirlenl.e. -Antonio S'i.uwlio dos Santos Lea!,
.I" Sccrctm·io, - llaul dv Mo1'WJS l'ciua; :l" Sect·olario. - A'
llomn~issüo de .Finanças..
·
;,

N. 80 -

.

U

Cunt;'l'et:~so

Xnciunul ru::;ol\'t.! :
At·Ligo Lutico. l•'ica o 1'residoiLto da llopubliw aiiLm·izndo a
cotwedcr ~tiO dias de Iicença, em IH'orogaçúo, com todos os von-

•'.

eimcnlos, a Adalberto Mnuoel de At·au,io, lll'ttLicanle do eonl'el'enlo da gsLt•ada de l!'erro Uuul.t•tli do llt·azil; rnvogndas as dis. posiçtius em conlt·ario.
C:uuara dos Deputados, lG do sutoinhro rio lfll2. - Sal,inn
Jfm•roso .fu:nior. Pt•n;;idoul.c.- ·:tn/f)nio ~Nmt!lio dos Santo.~ Lcnl,
:1... ~•1ct•olario.· -· Jlau.l' da· Moracs \'doa, 2" Socrr.Lario. -·A'
Commissüo .de Finuncus., .
·
N. 81 -

•..

...
·-·

J!Jl~

,.

1012

O Congresso Nneionul resolvo ·:
J\J•ligo unico. Fica o PrcsidOili.C da llepublicn. nút.nrizado .n
conceder ao pmlicanle do t• classe dn adminislra~'ÜO 1los Gol'l'eios de S. Paulo Al'l'onso cln Cosl.n Nogt•nes um nnno do licenc:t
com.vonciment.os, paPa: Lml.amenl.o !lo saudo onde lhe conviet·;
revogadas as rlisrosições cm conLral'io.
.
·
Cnmnra dos Depu Lados, 'iü do setembro do lO I~. - Saúhw
Barroso .fnn'lo1•, Pt•csidcnl.e ......:.,\1/tonio Sinimio fios Santos Eeal,
i" Scct•el.nrio, - l!att! ria Mm~aes Y.ch!a, 2" Secretario. - N
Gommissüo dê J~inancns.
· OuLt•o da mesmn pt·ocodcncia eomrnunicnmlo lct• si{ln .ap.
Jh'~''ddn a ,cmend:t do i:icnnclo :i proposição que nht•e ao ~I inisl.ct•io c1.1 l?uzcncln o ct•odil.o ·de IH :OtiO$ pnra cloRaJ1L'OIWincfio
ele pl'odios dJlCinmclos do ulilidado publica, a qual foi cnviadn
n SUIICÇIÍO. - Tnlcirnc!O.
Outro dn mosmn ill'ocouoncin communiimndo .[or aquollu
Camat•n appt·ovudo c enviado ·ll snnc~fio os soguinlos projccl.os:
a) que torna oxl.cnsivns ·a D. ,AJico d(l Filruoit•o!lo Fot.•t•eim
o n Arncy ns vnnl.ngons uonsl.nnl.os do nrL. O 'da lei n. 108 A,
do 30 do dezembro do :1880;
..
ú) que emwodo um muto do Jiuon,,n ao Dt·. Vil'i;ilio de S:'t
Pct•oim, dosemlmrgndor da Côrlo do Al.lflollnçilo do Disl.ricto
F.edernl; :. .
. . . ·
-~

...

·

'.

'

•
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qtlo eoneodu liccuca put' t_uu. lll!llll, .u0111 f.o{!U!:I o~· ~'r!JHd
lmellnrel .ruaqn1m .Joso :-;al'UJVn ,IJtiiHll', ,)1111. dus
,..,.; 1.11, da l<'n~l!lldn .\11111 iei pn I dc"l." I lil!l.c·ic;l.o.-llll.uic·udo.
1;)

IIJnlll.n~, an

!:•~qnL~:·i:w~ntn dn !"'::·. Ui', Uiidül'h:tk• .'\m i'!l' da í:uniln, nJini:·d r·u d11 Hupr'nllln 'l'l'il1111111l .Fr~rler·nl, solieil.nndo' lim!tll;n. poJ'
11111 :r/1110, r:11111 l.odn:4 o:o; \'UIIeÍJIIntll.n~, Jlill'il J,J•at:llllnlll.o du snJtdrl.

-··w :\'
Jl:l J',t

l:nllllllÍSiÍII

do

J~'ÍIIi\.11~~~~:-i.

O Sr. 3" Secretario (.w!/"/JÍ/11/o "" ~") dnelnrn fllll' ufiu lm
1

1' .. 1'1.' ~ •.

1·:· nn\'it/IH•IIIt.• lidn ,1 ilfH.Iiadu, ,.,

{HI/' IPJ'

pt'PI-'tll'llidn o !J•idtllr

t'e,;inlr~nl,al, \'Ho a irnpl'.iJIIÍI' o pt•n,ier~l.n do Senado 11. ·!:!, dj!
101:!., .. r!qnipaJ•nndn os \'I'IIOÍIIIIml.o:-; dos fiiJH.'.f:innnl.'ios da Hn1\J't! ..
ln.l'ia do St.lfii'I!IIIO '.l'l'i/11111111 /.;11!1./Pr'al ill.ll'i da r_ln CongJ'n~isu Na ..
IJÍ(lllill.

'

'

l.lltl.lmM DO DIA
l:/11-:IJI'I'I' III•: ~fi!J::!:I~*:!fi:!

11,\lt,\ '1 1,\ll.\,\lt•:N•J'II ,\ llt•:ttiii·!NJI HI:IJ,\JIIJ'I'
& L.:O.\Jp,

:!,._di~t:ns:;ão du pr·o.iudo do Senado 11 •. ~I, do 1!11:!, allltwi1.nndo o Pt•nsidonlt! dn llt•pul.Jiiea n nhJ•iJ' 'n 1\l'••dil.c,l ll!lnu~~;u·in
nLt!. a CJ 11 anti a ti e ~lifl : :!:·1.:!$:! fi:.! pnJ•a pu J:.\'11 lllll nl f_ul o~. I' o1'111!1~ i111 n11/.n.-;
J'oil.us no cOillJnnccdn d:.t Jlol'c;a .PoliC!inl do Di:<lc·idn I•'•Jdcwal
ll.chc•otHI, Sclnnidl. & Comp. em IOO!l e JOIO.

li''''

Aclindll. n volni)iio.

O Sr. Presidente -·Nada mnis lmvr.ndo a f,c•afm·, von Icvuntnr 11 sessão.
Designo Ptll'll ordem do dia da soguinll! :
· Yolncão cm 2' discussão do lli'o:icclo <lo Senado n. 41, ri•-'
Hll2; nuloriznndo o PrusidfJnl.o da rtcpublicn a abrir o credito
ncccssm·io nl.é n rrunnl.ia de 20!1 :232$202, pam pngnrnenl.o (los
foc•crccímcntos feitos no commnndo dn J?orcn Policinl do Di>- ·
l.c·ic:lo Fedem! por Bchrcnd, f:chmidt. & Comp. em IOO!) e 1010
(ol{cra"ido ·11/Jlrc Cnmm:isstio da F''inrmças);
2' discussão rln proposiçi~ da Cnmnrn dos f.)oputndos
· n. 58, do lDl2, autorizando o Pr·csidcnto da 11cpublicn n nbrír,
pelo Minisl.m•io dn Gucc•m, o cc•edit.o elo :l.OOO:OOO$,supplomonl.nc.' rí Yorhn ·J3".clo n!'l.. ·18 dn.loi n. 2.1íH, dcl cort·e.nto anuo,
pnc•n o fim do oc;coc'l'CJ' ds despo~us com divorsns obrns o dnndo
onlrns providencias (com JlOrcccl' (avor'rrvel da Commisstio de
F'inançm ).

Lovant.n-so n sessão ú I hora o .\r, minutos ..

..
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1
nl]~,oll'll.'."-.'f,',f.·\,
nu·o(l.., .._,oo>Jo
~IIH-. . I;I!HIIII-.II~
o'llltooo-.~o
l n ' ,;:·,;·,·._,,,,.,,,\1111)
E
I' 1'•1"1
1-.;
' ._,,,,,,_., hl t..l.l.lll
O 1!.><.,1
I.
'-' ~'-"
" I
I
. NJfmno .:\1.\Gli.\IJO, VICI•:-Pim:;JDI~N'rl~

PI-

~\' I IJOJ'a tht /.ardt!, J)J'e:oiellttj HlHllei'U I1!J;Íii, uiJt•e-sc a sessão, ·a qut) collf!.IIJ'I't~nl os HJ'H~ PiultniJ•o M11elllldu, .J.i'eJ•t•eil'a Uha"'~~. Aran.io ()!.Ít!S, .Pt!th•o Bnl'J.;"OS, Caudido do AI.H•eu, .louuLIHt::l
Pr.di 10Sil, fln.hr•it~l ~aiHatlu, AT'I,JHII' .l.emns, rnt.liu do UJ•mdl, ,José
J~u:~mbin, J\lt~ndes do Almeida, .l'it•cs fcl'l'I.IÍl'a, }'J•auebetJ Sii,
'rhomar. J\eeioly, 'J.larnt•es do_ .LyJ•n, CtJIIIJa Pe,di'O:-i'H,. 'Vall't•edu
LtJ:tl,. Ca~l-l'o .l'iul.u, Sigi~1111111do UoncaiYeti, llii.IIJit'l' -~~'-' Ht•if.u,

llariiiiiiHio de ~lit.'allda, Uuilhet·nw C:nnpoti, OliYoit•a YalhuJão
Lui~ Via111w, .BL•J'IIUI'tlinu 1\lnlll.t!ir•o, l\luui1. Vreil•e, Nilo Pe~
· t;allllil, Sá Hr·eil'll, .T:hwno 1lu Puivn, .Btwnat·dn 1\ronl.eit•o, J.i'cli-.
cianu J'•mnn, J1r·:11wist!O Glycol'i·o, LOOJtnlun •lu Hulhües, ,\, AwJ•:•.do, . ~lel.elln, ;rost'•. t\ilfl'l.illltn, Gu!IIJI'Oso Marques, .JirJiippo
tit'-111111111. c Ahdml BapL1:sLa (30).
:u;~iXillll de-eoJÍ"IfUll't;ceJ', colll eausn,iusl.il'ieat.la, u:;·St·s~ Sil-

:,:·:

'.
'

\'l!l'io Net'Y, Lam·o Sotlt•tí, Urbano 8antos, Hi!Joii'O Golil;alvt~~
Gervnsio Passos, Autonio de Sour.u, Gow;-alvcs l~'ct•t•cil·n, Go~
Jll~q .llilt!!ii'O, Coelho I) Campos, ~osú Mamcllipo, nuy Bar·luis·a,
.Irmo Lutr. AIVI!S, J,oul·enco llnpltsl.a, Augusto de Vascolwellos
Aluindo Guann.!Jarn, All't·cdo lWis, Uttmpos Sallcs, Bt·az Alm111~
lo•s, Gonznga Juyme, Alencar 'Guimariws, llercilio Lur. e Viclorino Monteiro (22).
··
'
]~' J idn, posta em •J i~cussão ,., sem ue!Jutu, lll'lll;ovntlu u
ucl.a du se~são auLorior.·

'

. ·--·

·-·

O Sr. 2" Secretal·io (Ncrviudo de /") tlú couta tlu scguiuto

EXPEDIEN'l'E

..

~.

--

'·

(

,.

)

..

'.,

·.

.llt•IJWJI'Ítlletd.u tlu . St•, João Mnl'i'a da Silva .Jtwit.IJ', fJOt;
i;i, '' eumo t'IJIII'"sontanl.ll tle um syutlicnto do eupil.ali~l.as, Jll'Opondo 11 CI.IIISi.I'Ut:t;ão rio IJUSIIS 'plli'U fJI'Oii!l.lll'iOs, SUill U/lltN Jlllt'a
o Tllt~~OIII'o, IIIPl.liante ns eundifJtjes t]uc esl~niJelucL~.-A' Corn~
missão de .l.~,iunn~ns.
•I
O Sr. 3" Secretario (.vc/'V-illllu tlu :!") tlcclnl'a •JUc uãu llu
[)tlrt.1,CC1'CS.
OfiJ)]~M

...

DO DIA

Vol.uciin 0111 2' d iseusi;üo rio projecto do· Sot1ado ii. -11, do
J !li~. mll.ori~n!Hio o i'!'esidente dtt 1\opnblit~n n •nhrit' o tli'Odilo
IIL'cus~at•io al.•í a quantia do 2ü!l ::!3.~*202, pura JlttgnnwnLo do8

i· .
'

.. ,..,-··

'

'

..

I
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fornrcinwnl.ns i'l'il.n;; no nornmnndn 1ln Fo1'1;n. Polieinl do Di;l.riiJin·Fndi!J':Ji fii>l' .i.lf•iln•liil, R1•lnnidl. &. l:nlllJ'· l'ltl 1~1.1~ tl 1(1111,
t\ fqWII\~iü·h;,

I

GllNlll'l'l) h r. :1,0011 ;1)1)1)*000 1'.111.\ Olllt\S MII.I'I'.\IIP.R

2' rlismJssiío dn ppnposio;iío da C:unal'll rln;; n~~pnl.ndos
n. riR, de l ~I~. anl.o!'izando o l't'l~sidenl.n 1la 11t•pnltl it:n a nlll'it•,
pnln ~I in isl.r•J•:tl •l·n fi1wr'l'n, n l'l'i•dil·" tlt! :1.000 :111111*, ;;upplt•liH•.nl.nl' :'t \'lll'lla ·J:l" do :u·l.. li! rln lt•i n. ;?,;;;.;, "" t•.t'll't'"nl.ll nnnn.
])111':1 o l'im r.l" occm•J'fJI' :is dnspt•zns 1•orn 1Ji\'l<l'i'as nlll'ns r• 1lando
lllli,l'llS JH'OVIdCilCIIIR,
· O Sr. Leopoldo de Bulhões ( ·) - St•. Prosirlonl.e, rlil•t•i
rtn Senaflo em duas lYnlnvr·n:o~, pOI'({LW nfio rnlfJP ~uh:;er•eYf•r· o
pnl't)eüJ.• da Gommi8Rão de :Financas l'nvor·nvf•l :'l JH'opn~i,:fin
01'11 1•m dohnlc.
A rxposi~iío de mntivns nfio me pni'CCNJ ·;mLi~f'lllrll'ill, 11111.1':1
,inlgtwi lf~OilY(mientn~ o nt•1 llf.~oJ~es:~ml'ias infol'l11nf;üNI qun P!'il~ln
l'l't.<i'SHt'lll :í Commissiío r. no Scnntlo solll'l' ·n nrnrssirlntlt> tln 1'1'1'dilo ;;upplmnentnr soli1:il.ndo •..
A CommiR~fio, pOI'I\m, 1lispen;;ou ns inl'oJ•mncúi~R do tio\'t!l'llO, ndtmt o rwetlito l'nndnmeutndo c 1:1'eio IJIIIJ lii'J;I'IILI•.
As;;im, fui J'oJ•r•ndo n diveJ•git• 11 a •nssignnr-\'Ontddo-n Jllll'"''''''·
(l St·.. ~I iÍ1 i~I.J•o da Gum•pn, l'undnnwnl.nnrlo o pt>d ido d11
rmr!ll.n, d1z:

«A lei do .\ dQ ,janeiro do 1012 que fixou n d1•;;przn
gnrnl da flcpubliea Jlnl'll o excreicio coi'I.'IJill.t!, eorwPtlr•ll
1'1111'11 OS SCl'VÜ'OS ]H'OVidos pcht \'OI'ila 13"-ÜIJI'OS llliliI.OI'IJS.:_do m·t..' JS, o et•odil.o tle :·l,OOO:OOO$, \'IJI'illl ~·~;;:~
rlntnrln no llXrrdt:io do 1011, 1\0lll U:ill0$i10.
'J'onrlo. o GowmJO, no limit.o de~se cJ.•edil.o, rio l'n?.t>l'
n disi.J•ilmicão polns divot·sns obrns em nndanwnlo, 1'
nn Pt'O\lorcão l'Cinl.ivn :'t imporl.nncin· •lellns, viu-se om-

hnr·nctu o,

pn1.•n

dol.nr eonvoninnt.omonl.o

n~

nwli:;

lii'~Bil

I.I!H c, rle mnint• vulto, l.ai!R r:omo ns da.Yilln ~lilil.nl'; l'ol'l.il'it'llt)ão d11 Copacnbnn•n, tlOIISI.J•ucciio do qunl'l.oi;; no lli·n
U1•nndtJ do Sul, sendo oht'igado n. l.omnt• n delihoJ·n~fin
rln rlisl.t•ibniJ• n cndn umn dessas olml.~ nm eJ•et:lil.o flll"
mal ehegn pnt•n ns dl)spczns 'dn uni. scmesf,J't'. lliin pndnndo eonccdet• o prtJciso pnt•n. n lr.rminn~iío de ail-(11mn~ oni.J•ns com eonLJ•aoto fit·mndo e J•egisl.t•atlo, t:omn
ns do pnvilhiio do. Hospital Cenl.r·nl e dn SooJ•ol.nrin da

Gnnr·r·n.

.

·

Tnmhem não foi possi\'el disi.Pilmil' ct•orlil.n Jllll'll
l'npm•os o eoncorlos urgont.~s nm qnnt•l.eis o t·~lalH>It•
t>in)l)lli.oH niilil.ni'OS, ilXc~>pciin feit.n. dos .m;;t.nllnH tln llin
(:1J•nmlt• tio Rui, qno l.twn íiOO:Ollfl$ Il'lll'll n llOIII.inun~fin
lias Ohi'llS iln i!Oililfl'lii!Çfiil 1!1• tlii'CI'SOS fjlllll'i.Oiil, I) do
(*) Rute 1lhi<'Ul'HO 11iin fnl 1'11\'IHIO llfllo Ol'nÜOI' •

••

I
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Paraná, que foi cont.emplndo com· 150:000$, com npplicnr,'iiO cspcciul, pum acquisicilo do predio para a insLnl!ac.ão do quni'Lül gcncrnl da rogiiio.»
A corwi!1Rfi.o dn qnn ('11 nenl.10 tt'e !c!', Sr. Pt·c~itlenf.l~, 1j que

n VCI'ba de tms mil contos, o fll'cdil.o orcnmontario rnu·n oln·as
militarns no oxnt•uieio vigente, J'oi distt·ibuido apenas pot· tt•cs •
servicos-Vílln Milittll', J'orLale~a de Copacabrjm\ e qum·tcis do
Rio Gr.nndc do Sul-c que mosmo assim, limitada n disf,rilmicfio
nos troA scrYicos, essa vcrhn s6 l'oi sul'f'icionto para custeai-os
durnnlo sois mczcs, J'ieando ainda pl'c,iuclicados todos os .sct•vicos conl.mctnrlos, n snhe1•: o pavilhão do Hospital Ccnt.rnl e dn
SccJ•etnrin ria Gtwr·r·n.
·
Diz niais o Ministr·o que foram suspensos os tmbnlhos das·
f'crLificncücs do porto do Santos c do ~lnt.l.o Grosso. O r;t·nctit.o ~o
licit;ndo srJ dcsl.inn, )lois, em. pl'irnoir·o Jogar a rcfot•otu• a di~f.t•i
J.:nidtc• J'Gil.a :íe tr·es obm.> que S. J~x. di~:m que ~ão r!0 vr·ito:
Villn Militar, qunrleis do Jlio Gt•nndo do Sul c J'orl.alczn de Copncabnnn.
·
A segunda pn1·lo do et'ut'lilo se dcslin:mí 1ís obr•n5 de f'or·li·
f.icac.üo do Snnlos e l\fnLI.o Gt·osso, obrns eonl.rncladns do Hospil.nl Coni.J•nJ c dn Sccrelnri~t da Gucrt•n, o reparos do qunr'i.ois o
de cst.a!JO!ceimcnt.os rnili/Mes nos Estados.
Creio, St•. l'J'csidcnlo, fJUC si n verba foi ahsot•vida pelos
lres primeit·os sor•vir;os, os outros foram suspensos. E a mensa-.
gom d:í n ont.ondot• isso, pois cst.:\ declarado nn exposição de mo1.ivos •que .lambem l'or·am SliSpensns as oht.•ns dns for· ti f'icnçiles do
Santos c de Mnt.to Grosso>.
Si· estes servicos csl.ão suspensos, parcee-mo dosnccossario cr·eclil.o pnm oc·dennt• proser:;uimonlo do obms no fim do

•

I

L

nnno •.

•'

'•

,.

'

'

Acr·erlit.o, porérn, Sr·. Prcsidont.e, que esl.os sot·vir·os não fol'nm SJ.lRPOilSOS o QIIO proscguom. indopondcnLos mosrno do ver1m •.Fnr·nm ot•donndos sem cr·odilo, o dnhi n ur·g-oncin dtJI!e.
·. SJ•, .Pt·osidonl.o, velhos laços do syrnpnl.hin, eomo V. gx.
sabe, me tH•ondcm no hom·ndo Ministro da Gtwr·rn. 'l'enho todo
o dcso,io de ser ngmdnvrJIJI S. Ex., do nuxilinl-o nn Slll\ ~~.111o~n
loJ•o1'a do 'ndmin i~tmr o Exol'cito nos lornpos quo ·eorrem; mas,
nntes dtl .tudo, fH'OCJiso sr\l.isf'nzor os compromissos tomados com
o .PJ•osidonle da Jlopublien. S. Ex. r·ocommtmdou no Congl'nssn
or.onnmin o revoln nna suas monsng-ons nqnollo l'ol.ieh ismo ptJio
• cquililll'iO .O!'çamenl.m·io, l.nlvoz rlo morlo mais positivo flUO l>m
fnvnt• 'rln Consl.ilnição dn Rt>publicn. Por· conseqnrnein, no::rrwi
n vn/.o no et•ôdi/.o o vou di?.OJ' no Sonnrln pnr•CJnn.
. J~xnminnndo n lei rio nrcnrnon/.o vigente. vrwifir·n filiO nn1wn
ltOJ!VC r>líf'l.n na vut·hn ...,... Ohms MiJif,nros. O Coni(J•osso ·vnf.nn
o rprn a pt•opns/.n ·pediu. COJw•t::nintomonlc, nfio pt1dn Jwvnt•
nn oxposir;ão do Ministro consur·a no CongTm;so por.• t.m· r!n/.nrln
/.ão insnf'fieicnl.omonl.e uma verba como c•sl.n, mclnmnndo nm
moinrlo. rio oxomicio um SllPJllcment.o igunl 1\ 'vrirhn, isto ti, a
r:nnda iA't'!Ol no mncncn.
··
•··
'
Sr. l'Posiden/.o, o Congr•r.sRn concodoJl pnra obrnR milit.n.ros.
om ·/007- !í.204 :500~; om 1908 ~ Ulú7:375$; om l!lOO-
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G.518:2ilO$; om 1010- G.OI8:2il0*; cm 191! ~ G.ii79:710$00o.

...

Pot• consogninl.e, cm eineo nxor•cicios, as ohrns militares con-

surnil'nm

IHtdtt muno~

l~l'n. nntui'ill quo
l'I~HI.J•ingit· n~ dospn~n~

nce1mLuavn.

de :!H.218 eoutos .
o anno pns:-~ado o GoVfli'IIO i!OJHe~URse a
coJn t!i-l~u:o~ niH•as, all.oulo o tle{idl quu so
,

Y. :J.;x. sahe que o or·çamnrrto do aJlllO passado l'oi votado
com um d•!(icil li•! :10.000 contos o IJOl' isso o Congresso se
lrmil.ou a lial' aquillo que o Governo pediu para obras mililnros- 3. fJOO eonl.os. ]~r·a devet· do Governo allslor-se ri c novos
s1;r·vi~os c limil.ar-sc 11 dcspcmlcr o quo foi votado.
Assim não foi o r·ocoio, Sr·. Presidente, que lendo ngom,
nu or·çnment.o par·n I!li :1, a Camnr·a dos Deputados l'edu?.irlo a
ver·ha- OIH·ns- a mil "onl.os, se vonlra, no tmno fntut·o, dadtt
a IIOI'ma da adminisl.l'acão dn. Guet·ru, ·solicitar um ct·ediLo, não
mais do ~.000, mas do 5.000 eontos, por·quanlo em I!li! a verba
foi do l\.000. l~~te 1í o gr·ando al'l;umortl.o pat•n su pcdit• ag-om
um er•odil.o supplnrnenl.:u•, J10l' il'(nnlar.• :i dotação do orcJamcnf.o
tJJ1ler·ioJ•, quando ,i:\ nstiio eoneluidos os SIJrviços de almsl.ecimonlo de agua na Yilln Mililnt· e de instnlluções da ln?. clcctricn
un l'orl.aleza de S. João.
·
flr'. Pr·esidenl.e, os or·c;amentos vil'ão ao Senado este anno
o .ÍlÍ so annurwiarn. O llelnlor do Or·çamento 1111 Fazenda.
~~·. ,\,nl:onio Cal'los, ,i:l vm·il'ieou o deficit dr. 217. mil contos nos
o·..:cr·creros de 1!lOS a Hlll; o ~r·. Homer·o Baptrsta, llclalot• dn
1\ceoil.n, clispon(\o de el,!mcnlos mais completos, recl.il'icon csf.c
calcnlo. mostr·nndo que o d•?('Ícit ser:\ (\c :J!d mil corltos nossos
CXCl'CÍCÍOS.

,

O exercicio cor•r.•crlle cncct·r·nr·-so-ha - .ir'L foi provisto no
l't?lal.ot'io ela Fazenda- com maiot• deficit, que não será in'l'el·iot• a 200 mil contos. !legistrcmos, pois, tiH mil contos.
·
O rlu(idt para o !'ul.ut·o Ol'l;ammllo, nnquella reunião do

l'alncio Guanabam, foi calculado pelo Pr·osidento dn Commissão
r!" l''inan,;ns cln Cnmar·a cm 27 mil eontos; mns o Sr·. Dc/mtudo
Cnlogf!l'ns, um helio clisi:III'RO pr·ol'erido cm sessão do '10 co eor·l'r.nto, l'nwndo um estudo dutnllrnclo dos orcnmcntos. mostt·ou
que. esse tle(iuil • .i:i vm•il'icndo, cm nm tr•nhnllro dn Commissão

Un .lfiltnnc.as .. subia {L imporLancia do tia 1nil contos n, eom as

Nnendus Jll'opostns o jtí aeecil.ns, •1levnvn-s'l n 1\7 mil llOnl.os.
Di?. S. ]~x.: • Não l'oi·um ainda cOlllJIIllmlos os augmonlos nos
Alinist,!r·ios dns Helnt;õL•s J~xl.m-im•ns, ;rnsl.i1;a o ·viação, pot·quo

OH lHll't•eet·os dn CommisRão dn PinntH;n:;; ainda não vim·nm a

lume>.
C:onsogninlornonte, St•. Pr.•esidente, •Jstnmos 'eom gr·andc
dt!(idl nu ~,Jxm·eioio pr•osenl.c o amencndos do um d.:(icU "indu
n,nior· no oxcr·cicio J'ul.ur·o.
Não f)l'eciso dar• outr·ns J'nzõns pul'll no1;nr o meu vol.o 1\
pl'onosiofio l'lll clel.ml.e. 'l.'cnlro conclnido. (Muito bmu.;

multa /Jcm. )'

·

O Sr. A. Azeredo ( ·) -Sr·. Pt•iisit!onl.e, ou 1\el'in conl.nr· eom
n impug·nnci'io do mou illusll'e nmii-:n nn pr·o,icdo Ol'll submc1.1·ido (r eonsicler·nc;fto dl)st.n Cnsa, porquiJ S. l~x. nR~ignnl'll o plll'I!I\Ol'
(

4

)

]~tlj{l l\hU~lll'AO

uno foi

f.tV!HJ.ÇI poJO
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dn r.nnnnissfio dn .Finnn()OR: 1'r.ncidn: nfio ,•.nnl.nYn, pot•,lm, CfllO
pntwo nh'•m dn tli:o;r'118~iío JII'IIIJI'innwnl.r• dn paJ•nnl' r·, l'nzrHldn nvn hrmal' o dn[lf'it, irwoni,Bsl nvo Inwn l.n r~x i:.;l r•nl r~,
nlliH filiO niw ru'nle ~~~r tfio fJJ'IIIII.h! JJf•m l.iin nxtr·am·dinai·in Nllnn
H. Ex. l'oz \'IH', donnte, ali:\:;, de u~tudns feilo:-~ na nul.r·n t:nl'la do
t:nllfP'B~so por lwmous de. J'cnl · t~ompdmwia.
'fr·nln-st~ 1w:;te momrmi.CI, 8L', .Pr•csidenle, dn t!l'Pditn ioio\il:il.ndn r,oJo Gil\'1!1'110 pnm OPI!III.'I'f'l' iL despc~ns rio Min isl.t•!·i•> dn
1ii!HI'I'il nn impOI'I.nncin de :1. OIHI :000$000, '
Como se snlw, n dolaciio Ol'çnmtJni.nl'in pnl'n o BXI11'1!iein l'illtln
:l'n i di.! li. 000 :000$000; 011 L1•uln nl.n, o Cong!'OR:W IJIII.tJnde! HIIJI'"I'
~.E~. l'n~~r· 11111

r:ctl'f:nt• u5sn

r•:,n,

doln~iío,

reduzindo-a de nwtadP,

'.l.'r•ntnndn-~t',

pn-

de StJI'Yiço.> del.el'!llinndos 1'111 vil'l.ude dtl ennl.!•netnR l'il'llindoR no ~liniol.el'io rln Gue!'l'll, o titnlnl' dnqu,lla pasl.n nfin podia
JWill devia :J'ugh· {t J'Ospon$nbiliUnde delleR, enli"H.wa l'nRi-l(•mo:;l.t·~
I:Oili.l'llf!i.OS f'ii'JllUr.i08 peiOR SI)IIS nnlt)CilS~OI'fJ~.

O Sn..

Pnti~S

O 811. A

F1mrmm.1 -Apoiado,

A~lllllmo -

Ail\m clislo, Sl', P!'esiclente, acct'rRer

n inda umn ouL1·a 1\ir•eumslnnuia l.ambem pode!•osn.- o vem a

~O!'

qut• se. t.t·ntn de obt·ns de gl·nnde imporlnnci.n . cu.in inl.el't'up~fio
:wai'I'IJI.nl'in. [lnl'n os col'!'es puhlicoti Jll'ü.iuizos nvull.adissimo,,
Foi JIO!' esltl motivo qm o SI·. P1·esidenl.e da Hepnhli,·n,
npe~n1· das difl'iculclndes financoil'as que oppl'imem o pni~. RnJieil.nu do Cou~;t·esso Nnl!ionnl o e!'ediLo nt>eessario ú pom•lnsão
dP:o;HnR obms inrwgayeJmnul.u twecssaJ•i.ns e ur·gmll.e.:;,
·

O Sn. Pm11s Flmnrm\.1- Que se J1!'cnclcm (t defesa naeionn I,

•

O Sn. Llloi>o!.DO n1~ Bu1.HGI~fl- V, Ex. püde nos gm·anl.il'
rJnn rs.~e Cl'eriito é sui'J'iciente {r eonclusfio dessas oh!·as?

O Sn. Pmgs .F!mi\IW\;\- Ainrln qne nilo o ~e,ia; as obras nfin
sm·ão inl.ol'rompidns,
·

O 811, :\, Ar.ll!LI~Do - T!•nl.n-sc J1ulo monos rln snl.isl'n~fio ""
eonl.l'lll'l.os rcnli~nrlos no ~lilrisll•l'in dn Gucl't'a.
O Sn. L!~opor.Do 1m Bvi.Hiii~A - Qunes silo esses eonlrncl.o.,, '!
O SI\,"'· A~1m1mo- V, l~x. os ennlll~l~r, pois CJ!ll) •.lnll•••
,•

l.!·nlitmos lH\ Commissfio dtJ Finanças,
O Sn. l.!WPOI.Ilo 111~ Bll!.ltilr>R - .,, , Ex. podei'IÍ inl'o!'111t\l'
si cxislem eonl.!•aetos pam r·onsL!'lii'IJfiO da Vilia Üi!Olin!·n r.•
pum qua1•l.nis no llio G!•anrlo rio Srli ·1
O Sn ..Pnms F1mn~o:m.1 -Não 3ei JlOI' que V, Ex, impngnn
os qun1•l.ois do Rio Grnncln rio Sul si ,; facto qrw, cm tin)·n~,
llllli•'. o el i11111 ,1 mu il.o mn is ameno, .hí ha qunl'i.IJis,
·

O Su. LJo:oPol.no 111~ :Bur.Üiíi~R - Que nrmr·n l'lll'illll cnnsi.!'!! i dos,
·
··
O S11, P1ngs Flmlumr;~- Nilo sei JlOI' (file, crn um pni~ ondn
s11 r•onsl.!'OC pal:wio para Cnixn do Coi!VIli'Siln, se J'n~ qtwsl.ilo rln
dnixnl' 05 solrlntiM nxpostos 1i inl.nmtliJI'Ín, Jlnwmns rltJ liq11irlar
u;;t.a fJ.nr•slno mn is l.tl!'lle,
·

• 1'11\AA:Ío RM 1A nr. RF.'rF.Mnnn nr. 1912
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O Rn. L1wror.nn Oli Drli.HiiliH - Qnnndo \', F.x-. ft11Í7.••r.
() fln. PlllliR .FJ·:nnliln.l - 1\;ii) 111" 1'PI'iro n \'. l•!x. Com
On~·nz não qlll't'O mvlu.
O Sn. A. ,\~1m1wo - Sei qur n~ ohrnR j;í rRilin inil'inrlaR r
rn'l'!f'ÍI-Inm t"~ot.' ~~otwluidlli;. Por· rninila Yt•z tarnhPlll dB:4t!,iava :-\:1Juw :'li,

quando~~~ vof,ntl

n

Pl'fl.iPf~l.o f!IH~

nlll.ol'iznvn n c~nnMI,J'III"~:fio

dn Villa ~lilit.nr•, o mrllr ilhrHI.t·" amigo n irnpu~norr, •la nw~ma
:l!.'•r·urn pn1· que o;;l;'r ngor·n irnpugnnnr.lo o e1•odiln ~nlil'il.n•ln l"'ln
C.0\'1)1'110.

.

O Rn. LrwPor.nn ll1i Bur.Hú"S - T~so dutn do govrrnn do
mn r•r•ehn I Mnllet.•
O Sn. PrrrriR Frmnlill1.1- Do gilll'iosn rnomor·in, lnl Rltn l••nldndn Jlfll'n f•nm o Jwnnnwt·ifo gnrtwno do Dt•. Campt)fl Rnltt~~.
O Sn . .Fn,IXC:1RCo Gr.w:v.nll)- .T;í vejo qnr ,: r.;;l•• o •·nruti-

..

rlnl.n rlo Pinntn·,
() Sn. Pll1liR FriRIIlllll.l- Pnr•u qno '?
0 f:n. Fri,\Xf:rsr:o f<A'- ·Pnr•n jWORifl••nl.•• dn n,•pnhlil'll,
o Sn. Prn1iR F1iflll1iii1A -E Ri ro;;sn 'i
O Sn ..Frr,\NGtRGo GLYr:1mrn - ,T;í vr,io qnr lllil' ennln •·nrn
o Yol.o ílo hnn1·ndo S••nndoJ·.
O Sn. A. A~lilllillo ·-E nnl.t!l'nlrnrnln com o rio honPndo ::;,,_
nnilnl' JlOI' S. Pnulo.
O Sn. PlllliR l'lilllllilltl - Ainrln ri rodo Jl01'n. n~~n. 'lu ln. O
GnveJ·no. nindn 1! o me~mo que Y. Ex-. nbnnrlonou, d•JPOI~ •li• 1•'1'
su~t.rinl.ndo, eom t.nnl.o vn!OJ' e rli~ereção, honm llw ~··Ja r,_.jta,
O Sn. Fn,INr~Isco GJ.Yr:Jmio- 011 t'ui nbnnrlonnrlo?
O Sn. .Pums Flil\llli111.1- Não. Um r:ompnnlll'i!'O t•omn Y. ·Ex.
não Re nbnll(!ona.
O Sn. J>n.IXCIRCo Gi.YCliiUn - l\fu ilo ngmrle(:ido.
O Sn, A. ti~J·:Illmn - i\Jn• eu l"'l'll'tlniaYn no liom·ndo Sr.nnrllll' por· Goyn~ Ri S. Hx-. não t.inlin rindo RNI n~s.,nl.immll.o qunurlo, O<Jui, poln ]lJ'imeiJ•n ver., se l.!·nlou diJ villa milil.nr?
O S11, .i,!loPOl.llO nll BLI!.HIÍI'R- Não f'ni ouvido n rss~ 1'1!~
Jlnit.o.
O Sn. A. A~mumo - i\!ns isso se J'e~ eom n vol.n de V. Hx.,
n •í tlisso unicamentn que se tl'nln neste momento, Jll11'íJIIlllilll
111'1~ não 1:uidnmo~ de ouLI'll. coma ngol'n, Rinão d<J vol.aJ• o~ t•••lllli'~OR nociJRSUJ'ios pn1·n n exr.cu(•iio de um servico flliiJ n•'•s
mnsmos nul.m·i~nmos. Si V. K'\. niio impugnou ''nlão, rtu:ln•.ln
sn JWdiu t.~J· llYil.ndo n deS)lo~n. quo, nos olhos de V. l~x., JlÓd••
inl'luiJ•. uo nugnwnlo do r/t>(im'f, nlio deve illl!l,11!WIIl' ngMa n
lll't~t.\:-lioin l'in- t!xeen~~ão.

() i'n. LiiOI'OJ.Illl UI~ BUJ.Hii1'R - .l'ORSO l.ri' COIWOJ•I!ndo r•om
n Villll Milit.m· r. nchm· q11c, nn nct.uuliilud(>, niío !cm~~ l'CCUl'Rr:H
]101'0 l'll!Üil\\101' n SilO fJXCCli~ÜIJ,
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O Sn. A. Azgmwo- ~las são oh1·as eomeonrlnR n n1in p<ldom
fimll' eomo oslüo, sob pena de 11mio1.' pm,iuizo.
O Ru. LIWPOI.I>o "" Bui.Hiilo:s - i1'1in npoindo. As niJI'ns do
Hospil.nl ~lilil.u1· l'nl'lllll t!OJiltJt;.uilus 1111 l.t!IIIJHl tlt• llt~t.Hint•n u
J'iear·am ...
O Ru. l•nn:s F1~11111-:111.1 - Não suulio1·. 1-'ol':llll 110 1.•~111("' •lu
J?lol'iano.
0 RH. A. AzlmiWO- 0 liOill'iHio Re11adn1' Jlfll' Cinvn~ Jll'i!i'i!I'O

n:;;

.-,JJ,·n~

du Santa

En~:n·aein.

'

O Ru. PIHI~R FlmiiRII\.1- Pt·cl'ol'o n,; da Caixa de Allllll'iizuc;.ão, quu, apt)llas l'i1~ill'illll pr·omplns, pr·eeisnr·arn do rnui:-~ !'Pillt">
I) l.nnl.os ennl.os pal'll t•.oneei·Los .

. 0 SH. A. Az!CIIImo - llOU\'1) lllll 1'111:\':11111 tia )llll'i.U dn 111011
illusl.re nmigo, quaudo al'l'il'lllllll que o nnvel'llu du,;penden
OS l.i'üS mil COIII.OS dn vm•lm Ol't)II!Dt.llll.ai'Íll 8Ôil1CIILIJ eorn IIS
oll!•ns da Villa ~lilil.nl' do llio Grande do Sul e os I'OI'I.il'ie;u;il•!S
de Copacnl!llllll.
0 Sn. LRDPOI.IJO DI~ BULHÕI~A- Isto l'SI.;\ IIII mensagem.
O SI\, A. Azlmiluo - B' engano do Y. gx. A mr.nsngom ri i~·
quo l'enlnwnl.n essas oht•as 1'011nm mal dotadas, rh•nul.~ rln nscn SRCZ do tli'Oil i to.
O En. LEO?OLilO I> E Hur.Hõlls- 'l'nmiJútll l'•li'Um 3U:'I;:u,JJS
ns ob:a; úo Santc.s o outras.
O Srt. A. AzEmmo- ~lns isso niín que1· dize!' que a npplicnçií.o dos lt•es mil coutos foi oxclusivnnwnto i'tquelln,; l.!'es Oll!'as
citndns.
0 Su, LEOPOI.IlO, llll BUI.Hti!CS - .Ci•eio lll•Ísmo f)IIU t'S:<t'S
ncl.ns uão siío do m in isl.t·o. ael.un I.
O Sn. A. Azl~lt~Wo - J:;t-:n 1.~ uma ·npr·oein1~~ão qun 11fio \'nlll
no c~nso, nwsrnu IH)I'C(IIo o Gow!r·no uãn fHjdn fhdxuL· dt.' llrHJr'lll'
a ntlminisl.!•nt;fio do seu ant.igo auxilia!',
Sn. Pllli~S 'Fl~ll!WIII,\ - no hont·atlo " illu,;J.I'I) ,f;t)!lt!I'J\1
~lonrm Bnl'l'tJI.o.
O Slt, f.gopor.uo um Bu!.UÜI~R dú 11111 aruu·l.t!,
O Sn. A. Az1m1wo -· Demais, não ;w!•etlil.o V. Ex.· quo ns
gm•o1•nos aulm•iol"tls tonlmm sido ahsolul.nmenl.t.• Ml'r·uetos ..
quanto (t oxtwuçiío t.los orçamcnl.os, nceommodnnrlo us necessidades aos escassos Jimil.cs dns dol.nr;iios ltJg·islativns, n as J.m·r·iveis r~ontin!'(eneins do elll'fl'O l'nzr,m muil.ns vozes al'l'!•onl.ui~ a
nusl.nl'irlnclo c o l'iHOI' du tJI'il.itm dos que i~nnl·nm ns eonl.im:cneins do momento, ou não toem J•esponsnhilidn.drs.nn nclmi.Jli.~lrnçiio pu h1icn.
.. ;-:: ;.:'::s.í: · •
Por ostn rnziio, tenho dil.o mnil.ns vo~cS~IJLlft·:~~ :iJgum rlin
ncctlil.ni' lttnn pnst.n de Mini~I.J'O,..
"'"
O ~11. l'nH:R Flmm·:JII,\·- Rtwt\ r!ÔÍn n :núiü Jli'OI.t.>sl.n.

o
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O Sn. A. AzEnEDo - •.• melhor será que me mandem
paJ•n o casm·fío dn. Pl'nin da Snurlnde. nr•nlnwnl.r•, quando 11111
politico sobe no GOVI!l'IIO, ufío He Jr:ml.ll'll muiH dnH Hlla~ 111.lil.núeR
no Senado ou nn Gnmar•Jf e quando do h\ salwm voll.nm pm•n 11
tri!Jtllla da critica mais nperl'ei~n:Hios.
0 Sn. LlWPO!.IlO I> I~ BUI.l!ÚilS- Obrigado a Y. Ex ...
O S11. A. ;\zJmmJo -l~' uma \'CI'dndo c V. Ex. ú um exemPlo vivo. Com o sou t11lonlo, I'N:onhccido rJe todos, foi p:mt o.
'l'hesouro, fez administmr;fio com mui lo IJI·ilho ll capacidadn
indiscul.iveis, h\ passou quat.ro nnnos e mais tardn ·mtl.t·oH do11s
c volta ngot•a no ~oundo, prepnrado para disrml.il' c J:omhnlr•l''
o Governo em todos os seus aclos.
0 S11. LEOPOI.DO DI' Bur.l!IÍI'S - Estou eumpJ•indo o 111•'11
devei· eomo posso.
·
O Sn. A. AzlllmDo- Na·v111'dndo, Sr. Pr·csidonl.rJ, o ltonJ'ttl.lo
Sena(!or csLt\ no sou pnpcl c nús, que apoiam·os o Governo, nfío
l,emos direito de censura, porque S. Ex. csl.á pr·esLando l.am!JI)Ill
um scrvico, csclnrcccndo a ·opinião.
O Sn. Lr.oror.oo 1m llur.HÕES ;...._ Disto tenho .consciencin.
O Sn. A. Azlllmoo - ... auxiliando o Governo, indicnndll-o
caminho que llcve seguir, sondo apenas de lnmcntnr· que S. l~x ..
nfio o l'n(•a todas as vezes com a mesma impnrcinlidadc c com
a mesma visão com que discorl.inn l.odos os acontecimentos politicas do pniz.
Neste momento S. Ex. só poderia i.CJ' razão si, por ventura,
pudesse !ustificm· o r.r.linmcnto dcs,;as fli'Ovid&TtCIU:,, a ,IIJC ''l
refere o honrado Sr. Ministro da Gurll'rn. E si S. Ex. deposita
no Gcnr.rnl Vespas iano n con finnçn que declarou aqJJ i da. I.J·i- ·
lnma do Rmtndo, pela sympnl.ltin fJUC lhe inspim, S. 'Ex. düvia
I'Hwr· como o nolll'fl Sonndol', meu velho nmig·o o S1·. Gr.nornl
111ycol'io, qtw antes de mim sr• wmpromeU.üm a dar o seu voto·
HO IJrcrlil.n em de!Jnl.n,
O Sn.. LEOPOI,Do llll lluJ.IIÕJo:R - Espci'O qufl o Minist.J·o dn
Gucrm ndual scl-o-ha ainda pnl'll n anno r. quo nilO ~in\ ;;;,clil'
ainda ct·edil.o supJJiomenl.m·es jllll'tt ollt•as milit.nres.
O Sn. A. A7.rr.nlmo - Estou de accôrdo- eom V. Ex .• de~dü
qnr. fn(.mmos a doLn(•ito eonvenicnlo no m·munrnl.o; mas nmquanl.o nltr.ndnrmos oom Jli'CI'.iRiio :ís ttner~~irlnrlr~ ria nrlmini•-.
t.J·acfio, o Governo ni'lo !.cm ont.J•o rrmorlio sii1iio J'ecm•ro!' no
Con~;rosso.

•

••

"'!

1

O Rn. LlmPor.oo nrr. Bur.Hiir.s - F.sl.nmns cm tempo dr rr.onomins.
··
o Ru. A. A7.1nmoo- '811 scmpt•o ouvi rlizor 'que osl.nmos ,:nu
l.nmpo rln r•eonomins. Dnsdn qnr• mr~ onl.cnrlo, ont•o fnllaJ• Plll
tl"/'il'il. " qunnrln' mni~ .•ol>r ·11 J'Plllln l!ns ltnssns · nll'nndr:g-ns "
mni' lll'tlllnm'n• l''''~lll'sos Ol'l)llllll1111.nlins, mais o11r:o r!i?.rJ• quo'
J1 11••/'il'i/ IIIIA'll11'tila. :\g·nl'll lliCSIIIfl, 11 llli.illlll d••{idl llllllllllldlll!n

'

l'

l' I.
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11elo IHJI1J'ntlo Rnnnrlm· por Gnynr., (o rio oct•en tln Gil mil rmnln~.
1\ln;; hr. t!\' id.-•nl•:nwn l.t! urnn l'a hHt n(ll't!e iaufio.
~i 11/.•i :l/ d11 .inlho des/11 illlllo, /.il'l!nlt>H 1111 J'lllldn tias nlfnndt!g:ls lllll ang'JIIUIII.o do .:!rt_ rui! ennl.o:;, efiii!Jlili'Udo enrn n
l'IH 111:1 (/e ien rn I -JWI' iodo dn anno .fiii~~~~~.Jo. tiB~n.i nr·iu sn itfH' si '\~1 ~"'
OIISIIII!IÜO IIÍÍO \'I! iii 1'111.1'1' rHJI'/,1' da 1'1!111/a 1/1.! II!Odo ll !.lilllillll ii'
o ''''/'idl, p:ll'n o r.l'l'l!il.o rir.
nhal.irlo dM liO 111i[ eonl.os 1
O An. Vn.INC:I;;rio (IJ,Yf:J·:Joo -- N ns tlt·~pP?.as dimiÍHiil'lllll
nn nw;;mn Jll'llJlOi'J;íín ?
.
.o Rn. A. Aztmtmo - A~ dt•~JW?.nR ;;fio n;; llli'Rillns, w•lndn.~
pr ln Gotll!l'eBscr.
o i'in. FMilóGIRI:o nr.w:rmlo ~ Níío, Rr•nhor.
O Ru. A. A1.1m1mo ..,.... Pnr•q1w níío ?
n Sn. Jln,\l"CIRCn nr.w:rmto - O nngmnnlo •lu t•endn dn1·n
r.;;;J.nJ• um pJ•opnr·~iio ao tlt:{ie'it. ,\ de.sprw /.em nug-rnr.n/.urln 1'11111
OH rwrHI iln; nxi.J·um·rlin:irios r• :liiJ1Jllnrnf'l1iaJ'tJ:l niH'I'IM /orlns os

'"H'

•.lias.

·

O R11. A. A1.mumn·- Ma~ Ri ns iJ,Jspr.1.nR nni.J•nrn nn eompuln
rio l/1:{ir:it, pm·qtw l'll1.iio não inr•lniJ' l.nmiJI'Iil fJUJ'a rl'l'••il.n l'ólll·
i.I'III'ÍO O llllg't11CIÜO da I'Cildn ?
O Rn. Fn.INr:r;;co Gi.YCBI\Io - O d~(idt 11 cnltltllndo' J1••ln~

rl••spnza;; fll'lll'i~l.ns no orcnmcnt.o.
·
O Rrt. A. A1.1~1\Eilo-Poís si as dnspr:1.ns fll'OYisl.ns no Ol't;atnNIIO
nos rliio um dej'icit do 00.000:0011$, o si ,it\ /.emos nlill'lllt!llln
rln 2:í.OOO :000$ rln !'endn, essn deficit,; npr.nns r/1: :m.ooo ;OOO:fiilOO.
O ~n. FMNcrsí:o C:r.YCJmlO ~ E ns desprr.nR m·ondns na

yigr.tlflia. do m·camenl.o Ll que consl.am dos et•Nli/.os cxLJ•nor·riiunt·ios c supJ>Icmont.nrr.~ ?
O Sn. A. Ar.Emmo - Fazem Jlal'l.ll do rla{icit, c foi [101' o;;sn
mr.iio quo o honrado Senador po·r Goya i ealcu !nu cm r•.rJ•cn rtt!
tiii,OOO :000~, l!l'eio eu, o deficit pnm o cxm•r:ieio ael.unl.
O .sn. Fn,\NCIACo Gr.wmmo ....:... A Joi rio oJ·~nmonl.o yignnln
,i;i. foi vol.:uht com um de(ir.it de ao.ooo :OOOifiilliO. (.lunndo 1•s.,r
mlll'tllf•n.l.o da t·nndn podet•:'i .fnwl-o dcsnppnJ'CtH'I' ?
.
O Sn..Lilor>or.no DE Bur.H1iBs eh\ nm apnrl.n.
O Sn. A. AzEnllno - As despezns que nyuJlam o r/n{il'il,
ns construccõcs do oslmdns de J'o!'l'o, r.nnsl.il.uem

O~JlOilinlmcnto

-, .·

....

n.ponns eomJli'Omissos para soluofio clemorndn, om rliln/.n•fns
foXIJI't!iuios flllnnceit•os, e não rleYotn sor confundirias f!lllll as
rit'SJlozns por·manenl.es ou de cm•ncl.er• uJ•gcnl.o,
0 Sn. FlloiNCISCO GLYCRRIO- Si O Governo Jlt\rJo,:dhlllOI'lll' n
JlUA'nnwnl.n do umn obra J'oi/.n, pm·qur, cnmmn'iot•in··rJrúilzfin, nfio
Jlt\d•• .suspendr.~• n ohrn flUA Sti esl.:í oxocnfandn? "··. ··
O 8n. A. Az1~rmno - As oht•ns rruo V. Ex·: .i nlgn !Mm i nnrlns
· niío PSI.fio /.nJ, nllns w•nm so rnzoJH.lnl/m rlouR; lia f,J>rs;-hn qnni.J•o,
1·A'"'
cinco, ~ri~ fi drw; nnnos.
.~;.~:tt...:. . .:·

.. · '

I

..
I

....
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O Sn. l'HANGISCO Gt.YCEillo - Ve,ia V, Ex. Na ordem do
dia ha um Jll'rJ.iecto .ri~ ct·cd il.o li•! :wu u l.aul.o~ contos 8ara ~a
gameuto de obras Jelf.as ha IIIUIS de quatt·o tumus. t•u, st o
•3QVt.'!'llO J..•va fJIInl.r•n nnnn!-1 n pag:11• rnrm ohr•a 1 !HH'f!IIP uiin 116do
::~usperlllet· ohl'ilS que e:5tfio 1!111 nudarneutu'l
·

u ~11. ;\, AZIO:UIWu- Us gui'<JI'IIUS

•!III

!l•Jl'a leuHI.i'tHJI.aut ulll'lta

n uwndnrn t!Xceul.al-ns smu J'f!eUL'sus fHll'll. pr·oropl.u pagamento. l.s~o ,·! s:~!Jido e su!Jeur uruil.tJ uw\lroL' tlfll.lt.•\les que· ,itt

fl'l'HIIl

~lllllSLi'IJS,

Ki ah.:urn ilin. tJU Li\·t~ssu· per·dido o
pH:.;I..a qnnlquer•, ul'l'ir·wo •••
I)

vio:;.

811. Ftn,u;t.INu

·

-

P~NN,\

-

,iui~u

e ac:eeif.:H:iSt! tuna

Allltu !Julll não qudmut• os na-

O Rn. A. Av.mumo - Nu os 11111.!iruo, qwe ri par•n. n~o rwetdl.at· . .l•!is p(IJ'fJIW J';illo ussim. Al'l'il'lllfl au·uoiH'IJ S<Jllpdm· 111111
tr·t•s n•1.1•s

I

.i:\ J'ceusei e esf.ou pJ.•omplo a

uwitu bem.)

I

J'üCUSiU'

l.t•cs lnil ver.t•s

co.>m·ito sr.melhant.l.'.
··
O Sn. Jo't".Jcu:so l't~~N.\ - Lembt·u-se Y. Ex. de Ferreit·a
Vinnna.
ti Sn. A. ,\zlll\lll>O - Esse et•a um phiiOBO.Jlho de !li'UIIde
st<!Jcl', de grande capacidade, em out1•us condic.ues que niiu n'
.Juinlms. l~m Jlt'imeii'O logm·. wio lenho ambicões; c estou muito
ecnl.eul.e cm LH.Wlencet· a esta. Gasn pela honra que me cabe tio
~er Seuadot• da Republica.
· O Sn,' Flll.ICJ.INO Pil:O:N.\ - A. vm·tlad•J é qUI~ o paiz P•klu
J'cclamnt• seus scrvicos e V. l~x. não tem direito de t·ecusal-os'.
O Sn. A. Aziml~llO - Antes ·d,J reclamai-os, o paiz eucoul.t'nl't\ cm cmda um dos membt•os desta. Casa maiot· ampat·o o
111clhores elementos de vitalidade pam a administt•acão.
O Sn. Ftt\NCJsco Gt.YCilJIIO- O honrado Sonnúot• pot• Jl!itms
não pi\dc fallm·; S. Ex. t.nmbcm jti se recusou.
· O Sn. Fgt~ICJANO PEN:-1.\ - Recusei tmra dar logac no mais
competente.
o i:ln. A. Azllnlmo- J.loi uma combinnciiP eutt•e o hou1·ado
St•nadut• pot• Minas e o houmdo Sonndot• pot· Goyaz. Louvo a
lllllilllS, porque, ca.pnws am!Jos, poderiam pt•csl.ru·, como prflsf.ntt
11 hont•ndo 8enadm· JlOl' Go~·az, assignnlados Súl'\'icos ao pai~ n
an 'l'hesout·o, a cu,ia JlOI'f.a o illustt·o Senador JlOt' Mi nas o~lú
"" 111 pt•e do gmmln. · ·
O Sn. F"LJCJ,\NO l'I~NN.\ - Coadjuvado 1•clo no!Jrc Senador
put• P iuuhy. . .
,
.
O Sn. Pmt~s FlmllJÚl\.1 - ,TJÍ se sabe.
O Sn. A. Aztml~l>o - A Commissão decidiu dnt• o sou vot.o
11 csln pt•oposiç.iio dn Cmnnra, porque ,julgou n solicitnoiío do
novm·no ,iusliftcadn o nltondcndo n quo a oul.l'll Cnsn do GonA"I'I!sso ,i;\ hnviu_ostud~do t:onvcni.entt•mcnl.o. n caso, ri)Hidn-lho
a sua npprovacno. E' o que tmhu a dt?.Ut', (Mutlo bv·m;
.

r
!

'

!

.l

,

· 1 lllt.'l'l'a,

).

·do Ff11n nQn:=~. ·
·
· · .Jie1·guntei si nl'f'oel.ivnmonto havia tn.nln ut•gcnciu que niio

. .......

/.n~:in

L

T'
'

O Sr. Francisco Glycerio ( •) - O honrado Senndor por
Jilnl.l.o G1•ossu r•ul'ol'itr-se 1i cit•cumsl.ancin do i.CI' eu pt•omctt.ido
no S1•, Ministro da Guerra o muu voto cm J'uvot' da pt•oposicão
em clolml.e.
··
I>;iu i'oi pl'ecisnmcni.c essa a Icirmula dO meu compromtsso .
l:llillll;1do. no lc/ephono do Senado polo Sr. Mmistl'o da
.

..
.

'

'

r·~·.· .·

·'

nu vi do S. :Ex. a jn/'ormncl1o de que ora urgenLe a .vo-

desl.c credito, rcl.m•dndo ,i:i de muitos dias na Commissão

./H'I'IIiil.l.iss•J um c~l.urlo clcmomdo do nssumpl.o n ~. R~·. res'"'""••tl-liw qun m·a lll'gnntc. Pela confianca quu sempre du''"~il ..,i 1111 ndnnl Minislt·o da Guol'l'n, respondi immcdialamcn.l.u
111:0 11fio l.inlm duvida cm dar mcu·volo favor1wcl. noulmcn/.c, Rt· .
.I 'l·osirlolll••, V. gx,, tanto como cu, rJoniJCcc hn longos annos o f\1·.
~<.·nn1·nl Vll,;pasiano <lc Albuquerque e dut•anlc esse longo lorni"J
••111 '/IIU l.llmos vivido poliLicnmente ,i untos·· j:imnis .nque lo
lllllll'•nt p11hlico deixou de merecei· dn minhn imrl.c, como do
/.odo~ ns politieos, o mnis elevado coneeito.
.
Vindo, cnl.rcl.nnto, ao nosso conhccimonlo Jllll'll estudo os
·dnn11monl.os refcrnnt.es no credito solicitado tlclo Poder Ex,,c:q/,ivo, verifiquei que não cst.nvnm nos termos da lei nem o
i"'d irlo dov idnmente ,justificado, ·
· · . · ·
Q11nnrlo n Poder gxecul.ivo solicita um et•cdil.o supph•HIIliii.:H· -·o isso srl póde :/'azar .do nono mez. do oxcrcicio un1
dnanl.ll-clln demonstra, a ·um·tempo, n Iega.lidndo da despezn
,i:'t !'llitn " em Yil'l.ude dn qual a ve1·ba Ol'Cnment.arht se esgotou
u a twenssidndo do credito supplemenlar pnrn proseguiment.o
011 eonelusiio dos serviços iniciados.
· . .
. . ·
_ gxnminm)do n documenlnc~o da pro_posi_cão dl\ Cumni·a1
nao · encontre r ossn dcmonsl.racuo c entno nuo mo oppuz a
votação do crecli to. Como o nob1'c Senador· por Multo-Grosso
deve se lcmhrm·, pt·orouz que a Commissão pedisse ao Ministro
da Guol'l'll inJ'ot•macõcs dctulhndns o eslava coll.voncido do
que S. Ex. uol"as daria cm :.8 liot•as no. nmximo. Lombt·oi
nessa. occnsião ·que, quando se tratou do et•ed:ilo para o Col·Jegio -~1 ii ilnr de Porto Alegre, cu pedi1•a inJ'ormnciio sobre a
dcspuzn e o Sr. 1\finisi.I'O c!n Guerru pt•cslou-nos cm !;8 horas
inl'ol.'llln~ão tão )lt'ecisn c e iara· que 'a Gommissão. do Finanças
,iulgou-sc perl'c1l.iunonle bem inl'ormndn c o ct•edilo ·foi voLnrlo pelo Senado, com pal'ccet• J'avoravel da t:omrnissiio de
l;,jntlill~iiS.

,

o· hom·udo

·

'

_

·

·

Scnnd01• por Multo-Grosso dcclm·ou cruc o St·.
ilfinisi.I'O merceia eonl'iancn o que n ·Com missão podlin, portanto, dispensar. as inl'm·mu~'õcs que l•.u pedia o assim se ,·decidiu, sendo que eu o os nobt•es Sonadot•es pelo Ceurtt O· Go)·nz
voltimos com a declnrac1io elo que exiginmos o pedido ele inJ'ot•mncõos uo St•. ~linistró da Guerra.
, ..
.· .· Jler·g·unlo agorn: quem foi mais amigo dC! ~r. 1\finislro
da Guct'l'll'i Nós, 011 ns nolll'cs Senudor•cs da maiOI'm dn Commissão do Finnncns ?·
·
"'
-~' ·~~ :

( ·) Este discut·so não foi t·cvislo

.....

fiiÍio'~ífn'dor.

·

"'l"••
li'

O Sn. A.

Senado!'o~,

...

A~rmrmo-Toda

a gcnl.o responder:\ quo os .nobres

..

..
. .
O :,;11 . .l•'rt.\I'UIHGO Gr.Yr'Jrmw - Nal.ur•nlmenlo. Si a Oommi:.;~iin :w1~edns:-;n no pedido du iufor·mn1~1Íf!H, o :-ii'. i\lini6tro

e111 .\H l11.11'a~ sul.isJ'uria o nos:;o podido u· ~e 'cullueul·ia d•onl.ro
da lui eltt umn posic;.ão sympatldca pcrnul.e o Hc~nndo ~.~ a opi ...

nirio puiJ li cu.
·
O Su. A. Azrmrmo-l\'ão dlign V . .l~x. que o ~linisl.m niio usl.r't
denLro da loi.
o Slt. 1•'11.\NI':I~C(I GI.YCI>HIO-'- N~o \JSLÚ, JlOI'(jUC a solieilaçãn
t.!é credito não Yoiu acompanlrada de exposição drJ molii'Os co111
os dtJvidos ddnli!CS. ~\inc:~n: mais, Hl', Pl'e:::;iliPIILl\, n,orudil.o :-~o~

i
•

•
••

I

lirdlnrlo ,·, de l.res mil conl.us, SU.Ji[JlrJI/t~olilllr
\'l!l'll!\ drJ l.r·e~ rnil contos.
'

1111111.

ignnl
'

01':1', 1! singtthll' que se jW(:ll um C:l'c)dil.o' suppleuwnl.ul' da
nwsma impor·tnnciu da vef'lm. que :;e pre,tundu SIIPJIL'il'.,

O ~11. L"or•or.no IJI~ Bur.IIÔ"H - Em ,irlnho, nm rnol.nd"
Jn nxcrciein . .
n Sn. Frt.t:Scrsco Ur.n:r-:niO -.Sim, ponJUr! "ti IH'edrilos

Sltpldowu11Lai·es Sú jJUde111 sot· pedidos do nono utez do .uxor-

cicio em de unto. c nfio so púdc ,compt·o!lcndct· mit er·odito. supplemenLnr· l'illlnl.lnr:lo u mu~rna tmpot•Lancm dn .\'IJI'ira orr;.arnontnt•iu.

·

r.wolilos suppliJmunlat·es se enlcndom quando 'ollcs voem
suppr·ir· um p:li'LIJ da vel'hn, uma quinta, uma drceima ou vigcsima parle. Aqui, porém, Lt·al.a-sc de repeLir• ·u, vorlm
c"nsl.anl.o do rm;amenl.o. Isto não é cr·edito supplomonLur; ri
ct·ediLo.oxl.moJ"dinnrio.
·
·
O Sn. A'. AzrmmJO- .1~ o credito pm:a o subsidio de Senador•cs e Dopul.ados, que é supplemcntnt• o repetido todos os
annos '/ l\'1io dovinmos então· vol.nl-o.
·
·
ú Sn. Fa.wrJrsuo. (ü.Ycmiro - Isso csl.t\ assim disposto.
Si. incidimos na mesma J'aJI.a, eommel.temos uma irrcgulnriclade l.nn!.o mriis etm.supft,;úl (juauto ~~J tnlLa 'de üosso snhsidio.·
Niio 'dot'CIItltJ Ol't'OS eonseicnLemcnLc.
·
.
~lnH, dizia eu. o et'ellilo cm tal 1!1\so r\ rxl.r·n·ordinnrio.
Plll'!Ue

I

a

qun um dnl1·1'tninadn

..:•.!1'\'it~ll\ corlll'tllpliHII~ :qn r.1l'··

,,arrtenl.o, J'OCl'lJO nm dcsenvolvímunl.o lul quu necessito umn
\•eriJa lnmnnhn, 11111 ct•cdilo dtJsl.a sornmn, · onl.ão o ercdil.o
não dt)Ve ser mais supplomcntur, mns ext.rnol'dinnt•io. l~m qualquul' .dn~ hypol.lwses,, n dcmonsl.m~ão orn indispcnsnvol pcranl.o n IJongl'esso l\'ncronnl.
.
·
·.
O Sn. J<'gi.rci.INo Pr~NN.I-0 rJue V. JDx. oslrl dizorido prova o
1nmlo envilloso . por• que rl 1'~itu a lei or•camnnLnl'in;
pois n vrJI'hn. rlesl.umdn 11 esta sül'vtço 110 nnno passado llt'n de
snis mil contos, pnssnndo, som mzüo nlgumn 1 .n sm•. dü Lrcs
mil conl.os, unicnmenl.o pnr•n J'nzct• um cquilibrw l"icl.icio.
O Sn. P11ms JlgrmmnA - Qunndo os corlli'IWI.os das ob-o·:;s j1\
oslnvrlm J'oit.o~ llll ruz1io dll sois mil contos.
.
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Os Sns. I.rwrowo nr~ nur.uür~s, Prnr~s l1mmErnA E Fm.iérANO
PE:SNA diio .U[Jlii'LC~.
•
O Sn. Jo'n.uwrsuu Gr.vnrmro - A pr•ot.onsla do GtJI'CI'IIO pcdia I.IIII'IL niJI•as JIJilil.aJ'es a \'I!I'IJH de l.r·us 111il eoulos, Ptll'l.autu

niín lln

t'Hi':iio pllJ'n eenstlJ'Ill'

o UnngJ·t~SSI.I,

·_.\ ·,!I!IISIII'il l't!lm he

soiJJ•u

u Oo\'t!l'llo, IJtW ufio I.B\'1! pr·evisfio ou excudPll 1111 tli~pendio Lia
dol.at;.;lo. Mas, ~t·. .PJ•Psidentt~, nu niio sei si o Unnn·no JII'OI:t!deu
lfw ineol'l'eetnnwntt! que reduzi~SL'. a de~poza' exclusJ\'ttllll!lll.tJ
JHII'il 1.1 el'l't•iLo de J•oduzil' npp;u·enteuHmtt~ u de[iclt. 8i assim
:}H'nt~t!d4.'11, I'P:'. mnl. O dever do lioveruo t'L'a pi'OpÜI.' ao t:unO'l't!sso J'Bdlucc,:iio da deSptJza alé vodet· opct'Ul' o equilillJ•io ur~UJ 1111

nLa I' io.

O Sn. A.

Ar.r~J\Imo

-

O Go1·er•uo deel:u·otr o nu 111.1 tHissado

t"lll'-l JJÜO quct·in. auf,ot·j~ncõH:;: que et·a favor 't'JUe uão lii'Hs
llcs:o~t•m, c o Congt·esso etwlwu u Ol'c;amcuLo tlc nnlut·i~t~c;ties.

- l'ot·quc não v1:lult o~ orc;tuueulos 'I
O Srt. LEor>or.Do ur' llur.Hõr~s - Apeun~ lturcou mão du
apoliues pat·a executar esses servicos.
·. O Sn. A. AzErumo - Forcosamentc que havia. de pr·ocur·at·
1.1111 I'CCUI'SO' qualquer'.
o Sil. FnANCJSéo cir.YGJmlO - o Prosidenle da llcpublica,
U.\l Sn.

fl1mutc de

Sr~N.IUOJL

ntllot•izat~ões couLra a sua

vonladc, couLt•:t as ncces-

>'idades publicas, contra o ct•edilo da Nação u contra o uquilihrio do orcamenlo; qual devia SIJI' a sna conducta '? Er·a ufin
cum[lril-ns. O Pr·esidenlc niio et•n obrigado a cumpi·il-us,
· lauto mais quanto havia J'alln de l'IJClii'SOS or·camentarios.
O Sr1. Ll~OPor.r>o 1m llui.HÜES - Apoiado. .
O 811. FnANCJSco Gr.wamro - 81·. PJ•esidenle, nós eslanuis
vc111lo t.odos os rlins o l\linislerio do lllLCI'ior pagaJ· J5 coulns,
mais ~O contos, mais 30 contos pam hospitaes de Lubet•J:ulosos,
pm·a llt1SOeiacõos do bencrieencra, duspe-zas que [ll>dcm . pet·J'eil.nmente ser adiadns. E JlOr ordem de quem ~ão oJ'J'ecLuad'O~
c~ses pagnmen tos ?
O Sn. A. Azmumo - Sommus poqucuinus, tJliU viiu J'ar.el''
S'l'JIUdos bencl'icios.
· .0 Sn. Fn.INCIRCo Grscmno - Mas us sonunas JlOIJtWII inus
reunidas produzem grandes sommas.
O Sn. A. Azrmrmo - O Sr·. Miuislt•o do lrtlor•íot· l.1!111-su
liuril.udo a despundur us tloiaJ•.ões orçamcul.nJ·ias. Aindu não
solicitou supplomenlos.
•
.
· ·
O Sn. Pn.1Ncrsco S;\ -E' um bollo excuiplo, IJ(Je o~ oult·o~
.\liuisLL·os deviam seguir.
O Sn. Pnms l!'r~mmii\;1 - E oslâo St!guiudo.
O Sn. FrtiNCtsco 8;\ - E u pr·o1·a é cruo estamos volnudo
or·editos.
.
O Sn. Fn.1N1~J~co Gr.Yci~Illo - Mns O· flllll ,; exacto cí riu o
u~ desjli!Zll~ ~üo tlecr·cludns 11o)o Minisll'u do lnloriol' e si S. gx,

••

·.
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é u1n homem de Lnl cl'iLerio, como diz o nobre Senador por
1\lntLo Grosso - com cujo conceito estou de pleno nccrlrdo é claro que S. Ex. não tem rcRponsabilidnde nnquelles pngnmcntos. cn!Jrmdo-n, de /'neto c de direito, constitucionalmente,
uo SI'. Pt·csidentc dn 1\cpubl icn ...
O S11. A. AZEIIImo-Nem o Sr. Prcsideulc da Republica foge
a essa responsa!Jilidadc.
O S11. .FnANCISao GL\'CJllllo - Sr. l'residenlc, o chefe do
Executivo J'oi o Pl'imcii'O que, cm mensagem dil•igida ao Congreso Nnc:ionul, chamou a nossa ntlrmção para n cifra colossal do de(icU oroamentario.
Os meus collcgas me pel'l.locm; mas essa atLcn~ão pelo
desoquilibt·io m·cnmrmtnrio r·cpr•cscnta, pum muil.n gente, um
fogo de vista c júmais a efl'cctividado do esforços tendentes
n normaliznt· uma situação que dia a dia ~c aggrava, com
grande damno a'O credito do paiz.
.
Parece-me que o S1•. PJ'<Jsidente da Hepubli~a. depois do
enviar no Congresso aquclla mensagem, não podia de fórma
nenhuma, dnh i por dcante, concordar com despezas adinveis.
O contrario vem dizer que S. Ex. não estrí animado do desejo
do col'rigir o estado de deficit das finanças publicas.
O SR. A. AZEiumo - Esttl perfeitamente animado desse
dese,io.
·
•
0 Sn. FRANCISCO GI.YCW\10 - Si S. Ex. cstú animado
desso desejo, então os seus ministl'os não o estão, porque ades~
poza existo o ct•oscc.
O Sn. LEoror.oo JJE Bur.Hõ!ls - Apoindo.
O Sn. PmEs FEntmmA - S. Ex. assim procedo porque se
vô na contingencia de custear serviços urgentes..
0 SI\, Fl\ANCISCO GLYCERIO - Sr. Presidente, não SOU sus- .
peito me pronunciando por esta J'órmri.
Quando me coube o pesado encargo de administrador,
gerindo n pasta da Agricultum, tinha cu om minhas inãos o
duplo ·poder de legislar e do executar as obt•as c serviços que
julgasse necessar·ios. A' frente daquella pasln tive u maior
'liberdade de acção: ora ministro de um governo dictato·rial.
Pois bem; a liquidnciío dn minha ndministrncão foi i'eitn por
um adversaria politico c nesse bn!nnco se verifici)U que as
principaes rubricas do areamento de cntúo deixaram saldo.
Quer 1sto dizer que eu procurei, nn modidn dns minhns forças,
cumprir o meu dever.
. Aindn mais. Quando o nobre Senador pelo Rio Gt•nnde do
Sul c o nobre Senador por 1\Iatt.o Grosso pertenciam, como ou,
ao Partido Republicano lcedernl, qne Linha a responsabiliclado
da politica nndona!, nn cmergencin do suspensão do pagamentos, nós propuzemos o unico remodio que nos pareceu compntivol não só com a dignidade do paiz como com n nossa
conscioncia, no oxncLo, cumprimento dos nossos deveres politicos. Propuzemos n t•cducciio das dospczns publicas c nos oppuzemos 11 suspensão de pagamentos. Foi um acto politico,
noto praticnclo depois de p110!'unda e !argumente meditado.
~.v

~
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Dn t1·ihuna dn Camnra, pl'opur. n rcducção das despe~as
publicas c ainda mais, na qunlidndc r.le leadwr da llUllO l' IU 1
apt•cscntei, de ace<kdo com o Partido Hcpulilicnno Fedet•al,
n [Jt•ogt·nmma de i'cducçúo de despcr.n, programmn escripto
c por mim rcpr.odur.ido nn Ll'ibuna.
Qu•nndo o Podei' :Executivo, na administruçfto do Sr. DJ•,
.Pt•udenLn do Moi•ncs, j:'t onLiio em rl<!succot•do comnosco, fc~ a
suspensão de pagamrÍnLos, nús reprodur.imos da tribuna do
Senado e da l.t•i IJtnm da Camnra dos Deputados as mesmas
·queixas, d i~endo que t.inhnm feito o {nnrlm.fl tortn npnvot·adaHiunt.e, pois quu nos parecia prcferivel, ani<!S de Ludo, t•ecot··t·ct• tt reducção de despozns.
.
·
Portanto não somos illogicos nem incohcr·cnLus, tlodindo
que os no!Ji·cs Scuador·cs rcsponsnvcis pela silu:wrw polil.ie~
iJ u GoV<!l'OO da ficpublicn se empenhem sériamcrüc cm re.dudt· a~ dcspcr.ns.
·
·
A questão. <í simples u elni·a: ostamos ou não dcnnttJ do
Uni deficit cxtt·nordimu·io '! B o pcior uüo é o dr.{ic'it cm si
mesmo. 1Jm Governo plide, se aclmt' ncss:t sil.uacão financciJ·a,
sem pavor, desde que conhcr;11, os seus t•ccm·sos e nté onde vão
as dividas internas c exl.cr·nns c os compromissos· orç.nmcnlitl~ios. l\'lns a nn~~n. siLuncrw nfto é essa; nem a Cn.tnarn, num o
Senado c nctll> o Poder Executivo conhecem até onde vão as
dil'ficuldades J'iniiuceit·ns. Quem é capaz de sabrJr qual <í a ci:l'ra mais ou menos nptn•oximada do da{r:cit? Ningucm. Os
Depu Lados, membros dn Com missão de Financas, ·estabelecem
um11, sonuna; os membros do Senado Locm opinião difl'orcnto
e o Governo tem nindn ouLt•n opinião. Quer di?.cr: nã.o snbcmos a quantas nndamos.
Essn· <Í ·que é a situação pcior.
Si', .Prosidcntu, nlis inl'eli~menlo confundimos .dcspe~n)!
. que devem perLoncm· ao ot•çamenlo ánnunl ordinario com dospetas qtw devem pm·tcnccr a um ot·onmcnto cxLt•nordinario.
l~oita n distincçüo nôs J10dct·inmos attendor a Lodos os. sot·vicos cxtrnot•dinitrios o Ul'ge,nl.cs, que são so\ioiLndos poln nossa
sMc do progresso o melhoramentos mntoriues,. deixando os
rccm·sos ordinarios para o custeio o desenvolvimento dos scrVtços· not·m·no$ c du·cu·L·üeter permanente.·
· Isso qu~.t· di~er, em otlLi'US palavras, que nús, pm· essa
fórmn, poriam os contn o ordem nus· nossas dcspczns. ·
· ·
· Eu estou bem convencido· de que, si nós pu'desscmos chega!' n essa ·solucüo, dcsnppnrcceril\ esse p'avor do· de{'ic'it; ·pu~
vor tanto mnis ncccntuudo porque elle t•opt•csen~n o desconhecido c toda ·n voz que nós não conhecemos a extensão do um
perigo ollo SIJ tornn muito mais grave: · ·
,
"'
Acreditei mn um•n possível solucito, quando vi o St•.. Presidc.ntc dn Ropublicn, JlOl' intcrmcdio dos .iot•nnes, convidar
ns Commissões de Finnncas dns duns Casas do Parlamento
pnrn um estudo con,junto dn sittmcüo financeira; mns, nd. con~
l.t·nrio disso, notai npcnns o compnrccimonto da Commissão do
Finnncns dn Camnrn, do~ Doput.ndos'. 1.'rntn,~n:..ose,. portanto;
de. um 0~tudo rclrtlivo úquclln Cns11 do Congr,esso, quando n
solucuó desta sitnnciío finnncoirn dovo ser · procumdn em
oonjunl.o. A Commissr~o de Finnn,;ns do Sünnlio não pódo ter

J

I
opinião dirl'cl'clllc da Commissão de Finnn~as da Cnmnl'u, coruo
e,~ Ln não póde ler· opiniiío dii'J'ot•cnle da opinião do Sr.. Presidente ela llcnublicn.
Fnllnnrlo assim, não sou suspeito. Sou membro du pcquem\ .oppusicão que exrstc nas duns Casas do Congresso, mns
mio negarei o meu apoio no Governo da llcpulJiicrt clcsdc quo
ulln erwamiuhc os seus ac~os por uma norma regular c constitucional.
Vou, Sr. .Prcsidonlc, ..['nzot· tlorllo final uns minhas obser-'
Yal•õos, ne~e.io que fique bom el;u·u <1uc me niio opporia no
cr·cdiLo soliciLudo polo Minislcrio da Gucri•a, si cllc vioStiiJ
acompanhado das inl'or·macõos o detalhes indrsponsnvcis. Votei vorwido por !'alta de inl'ormnoõos.
. Dcsc,jo !.ornar bem cln.ro que darei o meu vobo no Gover·no sompr•e que ello enLI'nl' pO!' oslo uaminho regular·; ncga.l~o"IICi, ·ont.r·otanto:....e in l'elizmcnl.c niio pocleroi dispensar
do. o censm·ai·-si· oIIr, de sua parte não vier collaborat• com
o t:ongrc8so pnl'a qwJ melhoro a sil.uncão financeira do pniz.
Mais do que ninguom lucr•a, com isto, o Govomo.
O Sn. A, AzEnrmo-NesLe ponto V.. Ex. não tem razão. O
.Sr. Prcsidonlc da Itcl)uiJI.icu desfrjlt collaborar com o .Congi·esoo, aspira c·orlm· c cspeza.
·
O Sn. PHANCrsco GL1'CEIUO - Mas cnlão aLlendam-mo;
O .Govcl'llo qum· collubol'Ur com o Con!;'resso ?
O Sn. A. Azr~rmoo-Est(L claro que quer.
O Sn . .Fno~:-~msr.o. Gr.YcEmo-Naturnlmente, isto· é o essencial. Qual, [lOI'•'-m, o modo, o meio l,ll'nlico d~,ssn. collnbora"fio ·? .L!\, no sou Palacio '? Cada Ministro na sua Secretaria ?
Õs tdtos J'unccionnrios da udminislraciio publica cm seus domicilias ?
.
··
O Sn. ,\, AzrmEDO- v; Ex. sabe que as Commissücs podem
. chamar os Ministros.
O Sn. .FruNcrsco Gr,YCilniO....., A Constitui~ão pcr•mit./.A es.~o
011 tondirncnlo, entre. o Putler Legislativo e os membros do
Govemo c o nosso Regimento .estabelece regril. magnifica para
isto. Nns Commissõos gci·nes o. Ministro póde compnrocor e discutir nmDiamente c si os Ministros comparecessem, pura discuti;• os orcumontos, jrí não digo em todas ns discussões, mns
na segunda em que se debate artigo por· m·tigo, desnppuroceria
a critica dos parlnmonturisl.ns, que dizem que o l'arlnmento
Hrnzilciro ó umn Casn oscul'l\, em que vi\'Omos scp~trndos do
mundo oJ'I'iciul c do outros podo!'CS politicas, J'nzondo uma vidn
1\ pnrto.
·
Por que os Miu ist1•os não voem discutir· os Ol'Cnmentos o
prestar ns suas inJ'ormucücs? SS, Exs, enoontrnt'iam um trntr.menlo digno •..
O Sn. A. AzErtEDo - Mas, nenhum recusou nindn compnrccGr t\ Conun issüo de l!' inuncns,
·
O Sn.Fno~:o~crsco GJ,YCER!o- Acredito, mas ó passive! que,
como tomos .us puixõos do pu!'Lido, olles rocci~m comparecer.:
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O Sn. A. Aztmt·:uo - E ~i Livct•ctn e~se t'cceio é ,iuHLificudo.
O Sn. Fll.INetsco Gt.l'Ctmto - ~las mh; deveuw~ tomar o
cuutpt·omísso do r.:sra!itac cs~e"' justo:s metindi.'GS. Não QLtel•e ..
llJOS discus.süus it•J•ilantcs, qtiCJ'erno~ infoJ•rnaçúB~ pü5itivas.
Sonhot•cs, nos l~stndos Unidos n~sitÍI se pt·ocmlc. Na lnglulc.t•t•n, pniz pnt.·lamenlnl'isl.a, quando a pt.•uposta de ot·camcnto
1.~ apl'nsenlada. tt Gamara dos Uommuns, esta so declara closdo
logo em Commissão gct•ul ...
O Sn. A. Az~tuwn-1~ V. Ex. sn!Jc que, quando se liiscuLom
lll> l'arlnmenLo fnglez questões financeit•ns, o Pt•csidenl.e Lia
Gommissiio de Fimmca~ >í quem J'I'Csido it Commissão geral.
O Stt, Ftt.\Nctsco Gt.Ycgtuo - ... c depois de uni largo debaLe so!Jt•o o ot·çnmenl.o, ú Cal!lal'a tios Communs t•cl.omn o seu
curso naLul'l\1.
Aqui nrw se conhece a OJJiniito dos ~I inislt•os, sinüo pot• ligeiras inl'ormncües. Estamos isolados. Por quo 'I Nüo se deve
dispensar a importnncia ]Jolil.ica c social e tt collnboraciio diredu desses homens, qu, t'C!H'escntam uma pmLc do poder publico c são agentes rio Pt·e~icleni.IJ dn llepu!Jlicu.
Scrú possível que ~linisl.t•os de J~stado lemnm ~:ompnt·ecct•
ús sessões da Casa do Congl'esso ou ús suas Comm issõcs pnrn
cxLernat• suas icilías ou pnt.•a fazct• a exr>Osicão succinLa de
adminisLt·ncüo ? Deus me livt·c que isto aconLe•;n, po!'que então
davam urna no L~. de in•mpneidnri•J que, t\1 iús JH1o creio.
Não posso act•eclitnt• que um llivndavia Cot•t•ên tema comparccm· no· .l'a!'\amento, nem que um Lal\l'o ~lüllet' Lenha a
menor hcsita•;ão· em vit• no Senado, c aqui de!Jntct• as qucstües
que int.et·essnm a ~ua pasLn. Niw ó passivo\ que o St•. MinisLt·o
dn Agricu!LUI'n, quo :l'oi Deputado muitos nmws c que, nl•lm do
tudo, possue n pt•!tUcn do l.'nrlnmcn:.o, e IS um homem capaz do
oxercm· n sun J1n::;ln com dignit:lnde o ])I'ovcilo· pnl'a n Nacão, se
vexe cm vit• no Pnt•lnmento. Tnmbülll o illuslt·o Sr. Frnneisco
Snl\cs, nnl.igo Scnndot·, não tot•in o menor nmbnl'nc.o c:n nos
tmzet• escl:\t•oeinwntos.
Dessa collahot·ncüo !'esullnl'in ""~llt'o pl•owito pnt•n os no,.
sos l.t•nballtos e pn l'n n num in istt·n•;iio pulliien.
Creio t.e1• ,iusl.ificntlo o meu vol.o dndo no seio tln Commissão de Finnnc;ns .c si, pot· momentos, Llivaguci em considcrncõcs mnis nmplas, foi P•Jlo desejo do mnnil'csLm• n minha inLencão do collnbot•nt• com os mens nobt·es co\legas c cltH'-mn-ltin
pot· .snlisl'oito si ns minhas pnlavl'ns ngrnclnssom n todos o
nspecinlmonl.o no mcn no!Jt·e nmign, Sl'. Prositlc'nLe. (illu.ito
bmn; muito be111.)

Approvnda n proposiciío.
·
O Sr. Pires Ferreira (Jwln ordem) -Roqueiro, Sr. Prcsidonl.e, que consulto o Senado si coneedc dispensa elo intcrslicio
pm•a C!llr. n proposi()i\o qllO acnlm de ser llPJWOVLirlu Jlossa sor
<lndn parn n 01'dcm do din ele amunhõ.
::. ': · .:
Consullntlu, o Senado concede ;1tlispcnsa.~oli~it.nrln.

•
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O Sr. Presidente - EHiando esgotada a OL'rlern do dia, vou
lr.vanln I' n :-~essão.
Designo pn1·n Ol'fiem do dia cln sogninto:
3" di~cmoflo rio pJ•ojonl.o do Senado n. 2ti, de lOH, concc-

donclo ao ex-capd,fw da ar·n1u do UJ'Lilharin do

J~xel·cno,

.!jf!u ..

.inmin Franklin do AJ!Juquorquo Lima, em uLLcnçiio aos relevantes sm·viços de gnet·L'a que Prestou nas camran)J~s do Uru •.
guay e do Ptu•aguay, do '1805 a '1870, o soldo VJLalwto daquclle
posto, J•e~;ulndo pela. Lubo11n. de '15 de dezemlH'O do '1804 (of{andrln {"'la nmn·m:is.wio ri~ Mnl"inha n Gnl!rra c com )Jarcccr {avarava da da F-inanças) ;
·
3" discussão do Pt•o,ioclo do Senado n. ~n. de '1012, aulori-

r.undo o Presidente da Republica a J'azer revertm· ao quadro
dos l'unccionarios de Fazenda o ex-'1• cscriplurario du AlJ'andega do Rio de .Jnneit·u, Joaquim Augusto Freire, liio cómeulo
para os eJ'J'oitos de sct· aposentado no dito carg-o com os vencimentos cm•t·espondentes ao tempo quo lhe fOr contado até a.
cinta da reversão, nos termos du lei cm vig-or, verificada legalmente a sua invalidez (o{fcrell'ido )lcla Commissão de Jusliça a Larti8!açíí.o e com. )nu•acm· favomvcl da Commissrin rle
F'mn.nças);

3" discussão da proposir;iio da Camnra dos Deputados n. 58,
de HH 2, autorizando o Presidente da Republica n abrir, pelo

1\linistcr·io da Guct•r·n, o credito do 3. 000 :000$, supplementar
ú verba :13" do nrt, :18 da lei n. 2.51,4, do corrente rmno, pnrn o
fim ele occorJ•er tis despczns com diversas obras o dando outras
PI'Ovidoncias (com 1JaJ'Cce1' (avora.va! da Commissão da F'i-

nançns) •

Levanta-se a sessão (ts 2 horas e 50 minutos.
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~TACHADO,

VTCE-PRESTDll:\''l'E

A' J hora ria t:ll'l:le, pt•csento numer•o legal, nbr•n-so a
sessão a que coJtCOJ'I'eJu os SJ.·s. Piulwi1·u Mnehnd.o, Fet•r·ciJ·a
C!Jnyos, Pmh·o Bor•ges, Cnndido de Abreu, ;ronathns Pedt•osu,
GnbJ'iiJI Salgado, AJ·thul' Lemos, lndio do Brazil, Urbano
Snnl.os, ~!I!JH!es do Almuidn, F1·nuciseo Stt, 'l'nvnres de Lyrn,
Cunha Pedr·osn, Wnll'l'cdo Lr.•nl, Sigismundo GoncnlveR, G:ont•nlvos Fr.H'J.•oil·u, lliboiJ•o de Bt•ilo, Rnnnundo de ~lirnndn,
t:nmcs llibciro, Ciuilhor·mc Cnmpos, Oliveira Vnllndão, Lniz
Vinnnn, B01•nnrdino Monteir.•o, St\ Freire, Bueno de .Pnivit, Bernm•do Monlciro, Fel i~inno Ponnu, Ft·ancisco Glycerio, Mete no·,
Josú ,MIIl'li,n!Jo, GonoJ•osn ~lnr•C]nns, Fnlippe Sc:hmiclt o Abdon
Bnpi.Jsl.n (.13).
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ANNAES DO SENADO .

DoL~:am de compat•ccm· com cnusn .iustil'ieadn os
St•s.
Araujo Góes Si!verio Nory, .Laur.o Sodrú, .rosú Eur.ebio, Hilwit·o Ooncnlves, Gervnsio Passos, Pires Pot•J•uit•a, 'l.'homar.
Accioly, Antonio de Sour.a, Castro Pinto, Uoelho tJ Uampos,
José Mttt•ccllino1 Ruy Bnl'bosn, Mnni'( Freire, .J.oiio Luir. Alves,
1,r_iur·enço Bnpl.tslu, l'ltlo Pn0anhu, Augusto do Vnsconccllos, .
Alcinrlo · Guannbnrn, Alf't·cdo E I! is, Campos Sallos, Leopoldo
de Bnlhücs, Bt·az Abmntes, Gonr.nga Juym<J, A. Awredo, Alencnt• Guimarães, Hot•cilio Lur. e Victorino Monteiro (~8),
E' lida, posl.n cm discussão c, sem deiJnl.e, appt·ovndu n
nota dn sossfio anl.m•iot•,
.

O Sr, i• Secretario declara que não hn expediente.
O Sr, s• Secretario (sarvinrlo d11 2") procede
segn inl.cs

(t

leitura los

PARECERES
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A Commissão do Obras Publicas c Emprezas Privilegiadas;
lendo est.udodo com a maximn al.tenciío o pro,ireto u, ·17, de
1911, nchn dti \·õnt.rigcni a sua adopção o passa a cmil.lir o
seu pnrrcer.
Rnma·cs dn Estrada de Ferro de 'rlmhó a Propriú .
. 1", De Boquim (ou outro ponto mais convcntente) i\ cidlidc da Esl.nncin; coni cerca de 30 ldlomett•os.
2". Pl'D!ongnmonto do ramnl de Cnpel!n até N. S. dns
Dot.•cs, com 18 kilomctros.
· .
A Estrada de Ferro de TimM a l'ropriá, cu,ios estudo~
J'ot•nm pt·ocedidos· cm 1905, por umn commissão do Minisl.crio
da Vinciio, está com u sua construcuiio bem ndiant.ndn. o r<.•gimen adoptado foi o dn lei n. LL2U; do 15 de dezembro de
1903 c n construccão foi c:onLrnctnda, em concurrencin publica,
etc nccordo com n decrnto n, 7.171, do '12 de 110\Lillht•o ile I!lOS,'
O rtiil1iil de l3otJiiiiri t\ E~t.nn!iia nno npt•e.<ent.n. rlir1'innlrlndos
l.opogrnphins n vencer c constitue umn ,iustn aspiração dos.
habitantes de l.üo importante zona do -Estado do Sergipe,
O i•timnl do Capcl!n, de cu,io prolongumeuto su occupa a
segunda parto do proJecto, tom o seu ponto de enl.roncnmonto
no kilometro 296, dn linha principal (Estrada do Ferro l'imbú
a !'ropritl), Deste ponto nté t\ cidade de Cape !ln vão .12 kilometros, ou,in construccão foi contt•ncLadu, ,i untnmonl.c com
n liilhn tronco; mediante concm•t•cnoin publica, do nooOrc!o com
o dccrel•o n. 7.17·1, de 12 de novembro do 1008, Da cidade de
Capolla ú N. S, dus DCrcr. viín ·ts kilomctroR: n unnsl.rnre.iín
deste prolongamento, do nccôrdo com os estudos procedidos .
em 1905, pela commissão organizada pelo Ministerio. ôn Vinciio,
sobre o qual, no relntorio do anno de 1907, vem publicada uma
exposição completa, é fncilima, A zona al.ravessndn ó'J'crtilissimn, prestando-se perfeitamente bem· pnrn n Qulturn· do todos
os cerenes c do• nlgodi'io,
• .' ·.
'.

I

De· aecôJ'do com os dados expo.•los, é a Contnli~;;fio dn parecer que é de l.odtt llOnv'enif)JlfJia. s~.ia convertido em lei o pro.ieclo, nüo se csrjtwcendo :t Jll'O\'idenein salul.m· rlc sey J'ixadll
110 oditnl do eoncnrrcncla :o prec-o mnximo
}iú1'
kJionJCtJ·o,
pal'n conslt.·uctJúo, lnl como J'oi J'ixnrlo no eontt•ucto dn linha
prinçipnl. .'1. clnusultt XV do conjt·ucLo, assigt1ndo em :J de !'r,.
voretro de 1000, paru: conslrucçao da ltniJrt troncq, delcrnuna
que o prc,,o muximo ser:'t de 38:GOO$, pnpcl, por J;tlomcLro.
Sala das Com missões, J O de setembro d,o HH 2. ..,.. GeiW1'0,~o
Marques, Presidcnl.c. - Be1'11Cmlino Moutel1'0, RulnlOI', - 011veil·a \'al/ad!iQ,
N. 271 -

'LD12

Foi ·llrcscnlc tí Commissúti de lllariuha o Guct•t•a a omenda ·
que dous de seus membros ol'fercccrarn, cm 3" discussão, á pt·~
poskfio· que fixa ns forcas de lcrrn para 1013, mandando addttnr dous artigos que assim dispõem:
a) as praças elo Exercito que completarem J.ros annos de
serviço, com exemplar comportamento, terão uma ·gralificaç;i.o
igbnl ú melado do soldo simoles da classe respectiva, sem prcjuiso das demais gratificnçõcs a quo tiverem direito;
b) as pt·aças do Exer·eii.o que se engnjarem l.or·fio dit•cilo
cm cada euga,iamenlo no valor cm dinheiro 'dnw peças de fardamento gt·nl.uitomcnl.o clislrihuidas por occusiüo de verificarem a pr•imcira praça.
Reunida a Commissiío, para o estudo da emenda, verificou
pi•elimiunrmenlo quo os dous artigos do que olla se compõe incidem nas disposições dos arls. '112 c HG do Regimento Intcriio do Senado, não dcvondo por isso n sua discussão ser feita
simultancamcnl.c com a pmposiçüo o sim scparadomcnlc, conforme os alvitres do nrt, Hú do mesmo Regimento.
Assim parecendo, a Commissão pr•opiie que n emenda se.in
destacada dr, Jll'Oposioi'iu Jiill·r, tlonolitui,· r,rojecto distincto ..
Sala dns Commissões, 18 do setembro de 1012. - Pb·es
Fc1'1'ei1·a,.Prcsidcnto. - Felippc Seh1nillt, - Gab1•iel Salamlo.
-'- A. Indio do B1·nzil.- A imprimir,
O Sr. Feliciano Penna - Sr. Presidente, o nosso collegn,
St·. Viclorino Monteit•o, rnombt·o dtt Commissüo do Finnnoós,
neila-so doenle, niio podendo, com corl.ezn, por esse motivo,
c~.ft:!parccor ás sess<ies elo Sanado, por algum tempo. Nestns condJçues, pe~o a V. Ex. quo nomeie quem o possa substitui!• clurnnlc o sou impedimento.
O Sr. President.e - Nomoio para substituir interinnmenl.e
ao St•. Senador• Vicl.or•inn Monl.0ir•o, nn Commiss[íl) do J1inanons,
o .Sr, Cunha Pedroso.·
·

'
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O Sr. Raymundo de Miranda (*) - St•, J>rosidcnl.e, n minhn
etoLLclic.•fio de J'CJH'Osentnntc de Alagtlns me impõe o dever indoelinnvel do vir íL f,l'ilmna negar o meu apoio c n minha solidariedade ao clcspneho ho,ie puhlieaclo no Dial'io O(ficial, o
r]uq l.nnto nos sut·pt•ehendeu.
Di~ o honmdo Sr. Min,isl.t•o da Vincfio a respeito da concl.ll'l'mwiu, ent:CJ'I'ndn ha quasi um nnno, para as oflt•as do porto
do .T nt•a gm\ :
« Atl.endendo nos l'undnmnntos do parecer dn Tnsper•lnt·in Jo'Nirt·nl dr Porlos, relnlivumcntc ÍL lei de coneut•t·endns que determina u unidade na licitação, cvil.ando pet•turbndora duplicidade de variavcis c considet·ntHio que o rogimen da lei 'l· 3. 3H, de tO de outuht·o de 1880, revigorado unicamente pnl'n este caso cspeciul,niio •i o mais convenicnl.o pot· J'awt· incidi!' as taxas do
imposto nfio s(• sobre mct•cadm•ias, mas· tombem sobre os
navios, o que '' inconlcstnvel, resolvo annullar a presente
t:ontmt•J•cncin c determino que so organi~c novo edital,
eom pmw maximo de 00 dias, tendo pm· base os tt•nbn.
lhos f,euhnicos ,iá.approvaelos c sobJ•e a base financeira
do imposto ele 2 %, out•o, sobre gcnet•os de importncüo
estmngoil'a, com ns modifieacões eonvenieutes 1\ cxplomcfio acl.unl c futura elo porto pt•o.ícclndo.>
· A' r•nrtc o estylo confuso cm que se acha t·edigido osso
despacho, devo nccentunr que a inJ'or·mncão do inspccl.ot• federal
do Portos, soilJ'rJ que se l'undou o horll'nclo St·. i\linistro da
Via•;fio, não ú nem em vista dn lei, nem cm vista dn boa doutrina, uma inl'ormacfio leal. A bou f•l do hom·ado Sr. Ministro
eh>. Viação foi, com ccrter.a, illaquendn peln incpcin ou pela má
J',~ evidente da inl'ot•macfio sobre que enleou S. Ex. seu dcspnelJO. Vc,inmos.
O nl't.. 3A da lei 11. 2.5H, de 4 de ,ianeiro deste anno,
que mantém o art. 32 n. úl, ela lei n. 2.35G, de31 de demmbt•o de ·J 0'10, cstntuc o Jll'Ocosso n ndoptm·-se relativamente
rí constr·ue•;fio de porl.os no littornl.
Diz cllc:
'
«Fica o Governo nul.ot•ir.ndo a l'calir.nr ns obrns ne~
t:ussut·ius uo mulltorumenl.o dos pOI·tos o rios nnvegnveis
rln 1\opuillicu, do ncclirdo eom o di!Jll'eto n. 6.308, de 14
de revCI'Iliro de 1ü07 .>
F:sl.n li n ltrimoit•n parlo,
«Ou no t•cgimen dns lois ns. l.7.JO, do 13 do ou·. l.ubt•o do H!üO, o 3.31.1, do 'iü do oulubt•o do f88G, ns. 1,
:J e 3, elo nrt. 7", put•ngt•npho unico, sem n rosponsnhili·dndc dn União soht•o gnmntiu do ,iuros.» · ;c•·• ·
'
....
Este ó outro t•egimen, bem (Iivei·so do systema do 1907,
cu,ios effeit.os negativos são incontostnveis, .,seryindo 0penn&
•

''

r '

,(') Este discurso nüo foi revisto pelo oradÓr,
'
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pnm manutenção de siiwcuJ•as aos dcsoccupados o sem inicom detJ•imcnto dos inl.ercsscs dos l~stados e do Thesolll'o Nacional, o que provei ú saciedade na Camal'a dos Dcputnr!os quando defendi esse segundo sys~crna consagrado em
uma emenda, que o alto cl'i~cl'io c sabedoria do Congresso
convcrtci'am cm lei.
·
Om, Sr. Pmsidcnte, o Govel'no Fedem! nessa disposição
ndopf.ou o segundo sysl.emu autoJ·izado pela lei do JSG!l, que
r,;gula as Docns de Santos c o pt•ocesso de conclll'rcncins, sem
onus pam a União, com pequenos favores, no tocante á arrc~adação, tht lei de J SSG, só mente quanto aos tres parngr•uphos
ao al'l. 7". Nessas condicüos foi publicado o edital. O autor
desse cdil.nl, que o rcmcLtcu pal'a o Ministerio dn Viaciio, foi
o mesmo inspcclol' de po!'los que muilos mexes depois !Jl'Opõe
n annullai•iio de uma concul'rencin com prejuízo pm·n o porto,
cc•m dnmno qunsi il'l'Cparnvul pal'a o J~stado de "\lagoas cm uma
das suas mais legitimas aspirac;ões, sem um moth·o pluusivel,
sem fundamento legal, sem urna razão Judiciaria, \lot•quc nos
teJ·rnos do Pl'OJll'io edital essa concurJ•oncia nilo poc ia ser annullaclu, corno lll'OVUT'oi uclcunt.c. Tnformamlo no .hon11ado
~I inis~l'O cln Viação do modo por que o J'or., a Inspectoria do
l'orlos conduziu osl.o zeloso l'unccionmio a nrt•ogm·-se o direito, sem ter esta intenção, do sobrepõt•-se no edital c aos
dc•crctos do Pl'esidentc da Republica, r·cvogando uma lei do
Çungresso Nncíonnl, em plcnn vigencia, o aLé avnnl,inndo ·a
falsa proposicão quando dir. que a lei n. 3.31!, foi l'e>tnurada
para este caso especial, o quo não ó vcNindo.
·
A lei vigente restabeleceu a lei do JSGO com alguns favores
cc.nsignados na d1l :lSSG pni"a n constl'uccüo de portos quaesquor que elles so,inm, não especializando o porto do Alugô:ls.
·
O nlviil'e do Governo escolhendo n segunda parte do urt. 38
da lei vigente leve por fim l'avot•eccr· o Estado de Ahtgõns com
um JlOI'lo, sem onus Pfii'i\ n União, como se verifica no edital.
E, do nccõrdo com cllc, o conclll'ronl.e escolhido teria de
cous~r·uit• o [JOI'to, sem onus para n União o sem gm·nntias de
juros, e depois fazer n al'l'ecndar·.rw de nccôrdo com o Governo,
submollendo-sc aos regulamentós e tarifas que fo~~em expedidos pelos l.'llinistt·os ela lluzenc!u c Viação, ludo conl'ormo o
edital, ficando assim Alagôns com um JlOrto e a União com os
lucros Jlrovcnicnles desta ollt'a.
Quacs as razões dadas JlOia inspcctol'ia? Vamos aprociul-ns.
Recorr·er tl lei das concurrencins niio plide tor npplicucão
no caso.
A lei· das concurroncius ó nntet•ior ti lei vigonto que uutorir.n u construcciio do {1o!'i.os por esse systcmn, c voJ•su sobre
~cnstruccii,o ele o!Jt•ns 1 custa do propio Goveno, ,CJuc pngu u
Impot•lnncm, poJ•qunnto eontrnctou n obi'a t•espectlvn.
Conscsu intemente, pnt·n csl.n l.nl lo i de concnl'l'encius pollol' sor· npplicndn í~ •concuri·cncin pal'll ns obi'as do porto de
.Tm·asut\ dever· ia considcmr ns duns condii•õcs do Jl'l'aço e Jl1'a:o,
porque, quan~o menor l'ot' o Jrrazo ·mnio1• tt vantagem do Governo pu. ru on~rnr nu posse o porto que nito lhe custou dinheiro .e. nom n t•esponsabilidndo do gurnntin de juros,.
..
cin~ivas

..
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J~sln loi, po!'l.nnl.o, não l.nLJ nÍ1rdi1:a~~~u: :ou'• :i m1í

.ftj

púdo

a/.lt•i/JUido eslo nt•gumenl.o du lnH/H!e/.OI'in dos .i'ol'/.os.
lloixo pOI' isso, Uennlr! rln ovidmwin rins PI'OI'ns, n ealln um dos
cr.llegns I'OI'IIlnl' o ,itlim que cnl.endm•, qun HDI't't /.nn/.o mnis
gl'nvo ql1an/.o mnis tle/.ido J'rH' o e:o>nrnc rii'HSIJ nl.l.rnlndn 1í
cons/.1/.ui~iio da llepublica.
As eoneUI'I'IJIWms pnt•it sOI'I'i~os pn/Jiieos siio I'IJ!;ulnrlns
pelO III' I.. lí1 1J lo/.l.t'll.H li, /J, C, r/, 11, ( I) (I da Ic i 11, ~, 2:!/, do :JII
r/c. Cif!WIIliJI'O do /\Jil!J; (/110 IIÜIJ poé/i11111 Jli'IJVCI' O IJilSII do 1!011!JUI'I'COI)ill (llll'll Ohl'llS IIIOdinn/,1) Jil'ilWH, POI'f/llllltl.o /.nus OiJI'IIH
flll'lllll.CI'cadas e nul.ol'izHdns e1n 1!112, is/.o é, poln lei n. 2.ii411,
tlc: !l, de jnncim deste nnno.
.
.
.
\'1unos. ti segunda pal'/.u, ou 1111/.es, 1l segu11rla H<' I' ic rJc
~ophismns .ius/.il'ien/.ivos do dosprwl1o el!l quos/.iio.
. . Allega-se I]LW ns /.nxas siio lllovndns o o l'ol'l.o do .Tm·nBLHÍ. fiCIII'IÍ Cfll'O O u/'/'asJ.III'IÍ 11 CQilUlll'l'OIICill C I) IIIIViOS, o/.c,
Is lo 11ão •l l.nmiJem Vet'clnde. .
O cnlculo dn Jnspeul.oi'ÍII de P01•Los 11iío foi J'eilo do bon
J'd e ou vou provm~., .
Di?. 11 elauRuln Hl da lei de l881i:
f>úl'

« Al•lm. dns Lnxns do que l.ral.a a lllausula nnlc~
o pnm o l'im de pormil.l.il' o pagnmc11Lo do ,juros
1\ l'll?.íio do ü. "ln nnmmhnen/.o c nmorlimciio do cnpif.nl
desponcliclo 11ns ohl'as, o Govorno eobrni'IÍ do nccõrdo
com o diSJlOSLo no at•l.. 7", Phl'ngrnpho unico da lei
n. 3,31~. de ·Iii de. outulH'O do .Hl8l\ solirc o .valor. d1i
impm·tncão que so l'i?.er pelo JlOr/.o de .Tnrngu1l c sobro
11 l.ono·Jngem dos nnvios I]Uc pelo .mesmo lransilm·em,
/.nxns que uo mnximo exuodet•iio do: ..
Pot• emilni'I)n~íio cmpregnan no commot•cio inl.ornneionnl. que sahh· ou enh•a1' t\ hnl'l'n: .
.
.
Nnvio.de. vnlu, mil,.soisccnlos o oilculn t•éis (l$080)
\lOI' t.onodmln. •lo reglstt•o; . . .
. ,. Navio n I'I!JIOl', dous mil quinhnnlos o vful.o l'óili
(2$5~01 por tonolndn tio regislt•o ll 2, 111 "I" sobro o valor
o/'f'icjnJ dns. lliCI'CI!ciOI'iiiS;
.
,
. .Por omllnt'CIICiio cmpl'egada üo comniel'cio iiltorcstndonl:
.
.
.. ,
, . Navio tio voln; mil ecnlo ü vinte r•lis (l$120) pot•
l.onelndn de registro o o, OU "I" sobt•o o valor ol'ficinl
dns mdr'cmdorias:
_. Nnvio n vnpol', mil sniscontiJs o oilóil/.n t••lis (1$080)
JJOI' tonnlnrln. de t•ogis!.I'O n t,.\!o "I'. sobl'o o vnlor ol'ficinl
~cdcnlc

dns nwl'cndol•ins:

Po1• .i.ouelndtt do em•ga impm•ladn do cstrangoit·ô
poi' vapot•, mil süjsccntos r•\ is ( l$000); JlOL' navio uo
vela, mil iJ cc111 l'éls (1$100):
Por t.onclndn dü mll'S'It imtlorl.ndn do portos cln ReJlUblicn, por vhtlOr, inil h cem róis (l$100): ]101'. navio
de voln, oitoceiltos réis ($800) •
·
Orn, pelos /.ermos rio proprlo editnl se Yt1 que no contmcl.o
•1ne o Governo lnvrnr com u conccssionnrio tnnlo pódo cobrar

..

.

.,.•· '.

1$1180 l'éis put• l.onclndn rle t•egisi.I'O, como podet•ú eohl'at• 80

f't!i~, .:!0 l't!iS, Ulll I'Únl POI' I.Olll!lndn, IJOI'fl\11~ O· oflil.n] diz fJl.W n

I

II
•

taxa não podJJI'I\ execdJJJ' dtJ 1$1\Hil l'(ds.
'J'nnl.o pôde eolmu·, no mnximo1 2, I O"\" solil'e o vnlot' offieinl dus ntel'etHIOI'ins, eomo o mJnimo r n minimn l'l'lli!CÍlO :
. lnnlo ptlrle eolil'nl' ~$ó20 (IOI' lonnlnr.ln de J•cgisli'O pn1•n navio
a l'llflOI', como 211 l't\18, ~ \'t\is, I J'f]lll o nssilll (101' dilllli.U,
. ,ogo, o que tl ineonlostnvcl tl quo não púdc stlJ' mais
t;'J'Ossoiro o soplilsmn U(ll'osenlndo pelit lnspeelol'in do Pol'los
uo hom·ullo S1·. MinistJ•o da Vincíio .
ÜJ'n, ê-cul'inl, t\ logieo, 11 JJVidenl.c quú o coneessionnl'io do
um IJOJ'I.o tem l.odo o empenho cm quu ns suas taxas sojnm eolii'IÍt. Jis do J'íiJ•mn n ehnmn1· n coneuJ'J'IJIIl!in e niio J•upellil-n, pOJ'qne o PJ'u.iuizo suJ•:\ oxelusivnrntlntrJ riJJIIo o nfio rlo Gnvm•no qno
não se J'esponsnhilizn poJ' eousn nlgumn, eoui'OJ'JIHJ elnusuln ex(JJ'CSRa no odil.nl,
Pot•l.nJJ~"· nH 1'nzões nllcgndns não ['odem pJ•evnltJCCJ', .1:1
nos l.cl'mos do pr·opJ'io ediLnl, ,lá nos CJ'mos do . contl'llcto
que 1.ivo1• de ser• lttvr·ndo, onde ns iuttJr•ossoH, l,nnto dos •!onceHHioIIIH'ios, como dn Unifin, eomo do comntcJ•cio; eomo do publlco,sol'fio convenicnl.emonl.e neaul.olmlos, pOI'fiLW slio inl.oJ'IlHRr!H ~ue so
t:.IJJII!Jilllllll,
AS'OI'Il, tJ·nl.omos dn nnnulln~iio. J~ssn nnJJtlllncfio Vfie J,J'UZOJ'
CNirliul.os .iurlicinl'in~, despezns o onus pcsndissimos pnl'fl 11
União, (lOJ'f(Uu lodos os t!oneuJ'I'ontos nos precisos tel'rnos do
t•r.W.fil torno diJ'JJilo n indemni7.nções.
Diz n clausuln !oH:
cO GovnJ·no J'eHeJ•vn-sc o dil'eilo do Julgm· IIVI'cnwnt.e soIJJ'e n idon•Jidnde moJ•nl, induslJ'ifil e finnncoil'fl dos proporwnles, cm visl.n tios duJ:JJJI\1.!\JI.os dli f(UtJ tJ•nl.n a luU.r·n a d:t clausuln
ttlllot•iaJ' o porlení iguulmenl.c armullar n Jli·osonl.o concl\J'I'cncla
,,; n.v ]Í1'Ú(io,v mio a.vli'i!í:rmÍI. rlt:'htro da.< condir:1it:s estnbnlm:idrr.v
w·.vta l!rfilal, som quu fiquo nos (li'Oponcnlus dil•nll.o rln J'ei!lnmnJ•om C(IIJJiqUt!l' indnmniznijJ1o SOU ~Uili((lHJI' J,ii,LJ]O,>
. Ül'll, o /t.or1-rallo jfin'i.vll'o fi,. Vi!r(•lio não allet/lt ab.~oluta-

o

1/ICute que o,ç 1l1'1!ÇO.V 'llfÍO estejam rlc acc01'rlo com. rrs concliçrics
r'.l/abelcr:lrla.v pcl" edital, nril.es reconhece mesmo rJUIJ todas

nssns J!Oildicõos · I'OJ'nm Pi'CCJwlt ldns; mns v no PI'OCUJ'fil' um n,._
lillllltJIJI.o que niio ruído Pl'tJvnlccor e I'OCOJ'I'c fi umtt nnl.ol'iOJ' lei
que niin tem applitmt)liO ao enso pm·n J'OVO!lfil' umn outrn do
UongJ'üSHtl· NnlliOIIJJI, JlOI'l]IW llHRilll (11\l.ondou pnln RIHi nll.n ri\•
C:J'Cil\•üo c prJios seus odios tJ umhicõcs o insprml.or· fndérnl do
l'OI'los, llios o Cnnnes, l'l'nudnndo n hon l'rí 11'0 Clovoi'Jio,
l.i'nco, pois, n rlovidn .iu~licn; niio só no Clwl'o dn Nnçün,·
nomo no ~J:·u digno Mlnisi.I'O dn Vincfio, ''·estou CIJI•I.n do quo
R. l~x., ntlt>ndcnllo· molhnt• ns l'aziios quo dotcr•rnhlnt•nm sou
rlesjínelJO hil,Jo publit~ndo, niro l.nJ'dni't'l cm COI'rlgir o cngnno
dumohsl.mndo quo fi hon l'ó o slncoridndo com quo pon~ou nro.!
cedei' ilSLfio nclmn do qunesquor· outJ·n~ tdJ•cumstnnclns que
vunhiun suf'pt•ohondor• o csph•Ho do um Gnvor·no no multlplicid:tdn elo seus ni'J'nzoros u pr·ooccupnçõos. ·

AN:'>,\ ES llO SllNAIJO

A lei ostü llln vig•ot• c tem t.lu sct• ros[luitada poJ•quo sú o
CongJ•esso Nneiounl tem competcncia

lHll'tt

deeretn1.' a l'nvoga ...

çiio de uma lei, eomo stí o SupJ'CiliO Tribunal Federa I tem competcncin pat•a ,iulgnt• a consl.il.ueionalidnrlo ou ineonstil.ucinnalidndu das leis c não o inspeeto1· g·o1•al de Portos, llios e Cannes.·
Diante cli'sso, a que J'icn J•cdur.ido o capcioso pnro,cer do
inspcctm· J'cdel·nl de Portos, llios o Cunnos, cu.in pul.llicnc.ãoJJomo Lambem dos domniH (taJ·ucoJ•cs-cu desLn l.ribunn peuo
no S1·. MinistJ•o da Vim;ão, nppnllnnllo pnrn os scnl.imontos dtJ
!10nra o dignidade do Gnve1·no da Jlcpulllicn.
Posso it• adianto: nppello para os sentimentos de honrn
pessoal do Sr. Ministro dn Viação para que J'al)a publicar com
a maxima bl·cvidadc o a maxima J'idclidndc Lodos os parccc!CS o dcspnehos eonsLnnLcs do processo da concurrencin inconsl.il.llldonnlmenl.o nnnnllarla; [H'Ccisamos conhecer a vot'c:adc rJ npumr responsabilidades para que a ,jusl;iça vú punir
os culpados.
Esl.e dcspneho ,; eonLI'UI'io rí. rlignit.lndtl do Congt•esso que
vê assim r·uvog·adn umn loi pot· cllo voLadn, LnnLo mais quanl!o
úSsn lei eonsultn os intl.n·nssos da- Nnc-fio c ncnu!.oln os inl.úl'flSSCR
do TlwsouJ•o,nos qtmo~ dar{~ I:P'Uilde 'l'(•sultatlo, gnl.'quUndo l.nm-

llr!l11 no commcl·uio,pol' isso quo,escolhido o eonellt'l'cnl.o,Lem de
ser lavmdo o eonl.i•neLo po1·anl.o o l\1 inisi.I'O t.ln Vinção, que na
red:wcão fins elnwmlns no l.oennte i'1 nrr'CI!adn~,;fio, tem o nl\'iLrc, de nceô1•do com a 'lei, ele nvnlilll' as l.axas de modo n não
ciutsnr dnmno JWI'll no eommoi·cio, ·nem ao povo, nern no liOt•l.o,
110111 no PI'OJH'iO COil!lOSSiOIIlll'iO, mnxim(> quando, pelo PL'OPI'iO
cdil.al, essas Laril'ns Locm rlc sm· rcvisLns rlc cinco cm cinco
nnnos, J.cmpo su1'1'ieionl.c pnt·a vcril'ien1' si ellns são 011 não olovarlns.
'.J'udo isLo é logico, simples e elcmonl.nl' c nadn J.cm elo·
f.ra nse c nd cnfa I.
Scnrl'O .assim; pm·sunl.o, quando Julgaria r.sl.m· pr·necdcndo
cot'J'úiJI.amcnl.c n JnspocfDl'in. do Purl.tJS '? QunniiD olabor·avn o
edif.al c• o rrrnelUn no ~lini~l.r·o dn Vinaiio quo l'azin pnhlir.rn·
dLn·uul.-t• lon!;O"l Oü dia::;, f_,u 11unndo

(li'OPI'i1

Oh!'ll,

tlt;pois de

l'~letJI'I'Ildll ll

':i'.!

J!l.!b'n!lava ·"nlll.r.•n a sua

CI)IWIII'I'I)IH:ill,

hll~ülllldO-SO

·nn 1ci CftJC· nutor•ií':!l n conQ/.r•uct'·ÜO d.J porl.ng pol.' eonl·l·~::,fiü, ~em
onu-= par·n n Urdão, chnci:J it g' 1 Jn~: l'nvnr.•o.:; dn l.:.d d11 R(i r. c·~t.1hi!
lecondo o rcgimcn da lei de JSGO
1

Diante disso, lavrndo o meu protesto conf.t•n osso neto viõJcnLo, inconstiLucionnl ü aLt.cnl.nLorio uonLI'Jl o proprio. ConS'I'Csso Nacional, porque rovogn umn lei cm pleno ·vigor, cu
ef:pararci que o liournclo Ministro da Viaciio não st\ rovort\
mclhot· o pro.iocl.o do concurrcncia do porto ele .Tnmgmí, como
1.nmbcm StJI'l\ (lJ'eSSUI'OSO em J'I\Wl' puJ.rliCI\1' OS JlUl'CCCrCS quo O
lovnmm n f'ormulnt· a conuUI'rcnoin J•cJ'oridn, afim elo ·que so
J10SStl Lt•avnr a respeito uma diSC\tSsiio nmpln nn. Lribuna do
Congresso o lovnr a S, Ex. a convicção do que n nnnullur.fío
dGssn llOIH!Ili'I'IJnc.in 11ão póde ser !'cita. Si 'alguma. pl'Óyill8uÍJia
J'er preciso Lomnr, SOJ'ÍL a puni!)iín do funccionitrio,':'quo nlnguem Sl\1)0 quando JH'OCOdo honcsLnm.cn Lo - sr quando fnz o
odit.nl, si qunndo o. nnnulln~ consptll'cnnclo direitos garnnt.idos

•

I
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JlOt' lei. Apreciemos o despac!JO do Sr. i\linisLl'o da Viação,
djr.ondo que so nhrir·;'t nova conem·r~encia!... .
~lns isso ,; bur·ln pm•quanto, por• mais mpidn que se,ia a
eonfecçiio do edital, olle ôlr podur•ú ser publicado-digamos-a
'I do outulit·o ; sr:> a :10 de dewm!Jr·o ter·minal'fio os \lO dias do
prnxo, depois lraver·ú ainda n Jll'nZIJ legal pat•a abertlll'n das
Pl'O[lostas, vet·il'icnr;iio do idoneida(le, etc., c n 31 de dezembro
proximo dcixnr•ít de cxisUr• a lei l'lll vir•tude da qual se vac
fr,xct• essc mclhol'iuncnto. W uma !JupJn c as raxõcs aprcscntnclas sl1o insm;Lcntaveis. ·
Voltnr·ei !\ tl'ibunn do Senado pum diseul.ir·mirnwiosa,lougn
c detalhadamente essa questão, ucl'to de que rmeoutt·nr·rJi 'O St•.

Ministro dn Viação em eondii•ões que permiLLam poder tnmhem, desl.n J,r,•ilmna, pr•esl.ar a devida homeungem :\ sua boa
fé, merecirnenl.o, paLPioLismo o probidade. (Mnilu bem; 'lll.tlito
liam.)

ORDEM DO DIA
SM,DO VITALIC!O AO SI\, BENJAMIN AJ.BUQUEl\QUll J,IMA

3' discussão do pl'o,iecto do Senado n. 25, do 1011, concedendo ao cx-capi!.ão ria arma de nrl.ilhm•i•n do Exercito Ben,iamin l"ran kl in de Albuquerqu·e Lima, cm nt.tencão aos relev.a,nt.es servicos de gum-ra que prestou nas campnnlms do Uruguny c do Pnmguay, de 1865 a 18i0, o soldo vitalício daquello
post.o, regulado pela La!Jella de 15 de dezembro de 1804.
ApJWOvaclo, vae, ú Commissão do Redacoão.
l\llVllnS,\o AO QU,\IlllO DOS FUNCCIONAUIOS

DI~

F,\zEND,\

. 3• discussão do Jli'O.ir.lll.o rio Sennrlo n, 36, de ·1912, aut.oriznndo o Presidcnt.e dn Repu!J!icn n fazer rcvcrl.er ao quadro
dos J'unccionnrios do Fazenda o ex-1" oscript.urnrio dn Alfandega do Hio elo ;rnnoiro .Tonquim Augusto Freire, tão sómento
para os ei'J'cil.os de ser aposonl.ndo no dito cargo com os vencimentos con·cspondcnl.es no tempo quo 'lhe fór contado M.é n
do Ln ela revorsão, nos termos dn lo i em vigor, verificada !e.-·
ga!me11Le 'n sua invalirlox.
Approvndo, vaú :i Commissüo de Redac<;ão.
CI\I~Dl'I'O lll~

3,000:000$000

J:>,ll\.1 OBRAS M!f,ITAI\ES

3" discussão ela proposição dn Cnmnra elos Deputados n. 58,
de '10l2, nut.oriznndo o Presidente dn nepuhlicn n abrir, pelo
Ministm•io da Gtwt•r·'n, o credito de 3.000:000$, supplementar
:\ verba 'l 3" do m•t.. '18 rln lei n. 2,5H, do corrente nnno, pnrn o
fim de occorJ•er r\s dr.spczns com diversas obrns c dando out.rns
prov idenc i,ns,
Approvndn, vne ser submottidn t\ snncc(ío,

I
r
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O Sr. Presidente-Nncln
vnnl.nL' a sessão.

mais havendo a Lt·atat•, vou lo-·

Dt!8il:1tl0 pnr·n or·dem elo din õ•n seguinte:
1" discussão do projecto do Senado u. 42, do 1012, equiparando os vencimentos dos funccionarios da Secretaria· do
SnJH'emo '.L'ribunnl Federal aos dos J'uncci·onarios do Congresso
Nacional
·
· Continuação cl'n 3' discussão elo PI'Ojecto do Senado n. 31,
(lo 1806, dispondo sobro .u. ulcgihi,lidade dos cidadãos c sobro
accumulncão do funccões publicas (com parecer cont·rario da
Commissúo de Justiça c Lcaislaçúo tis emendas aprcsen(adas.)
Lcvanün-so n sessão ús 2 horas o 20 minutos.

.

105' f:!ESS,i.o Ei\1 20 DE

SE'.L'E~IBRO

rrmSlll!INCl.l DO SR. PINl!lltnO MACHADO,

DE 1012

VICil·l'llESIDENTE

A.', 1 hora da tardo, presento numero legal, abro-se n
sessão, a quu concorl'em os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira'
Chaves, At·nujo Gócs, Pedro Borges, Canclido do Abt•eu, Joúutltus J.>.odi'OSU, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Urbano Santo~.
Mondes do Alme.\du, Thomnz Acuioly, Tavm·e~ de' Lyra, Cunhn
Pedrosa, Wal~redo Leal; Gonçalves ];'errcira, Raymundo de
Mil·nndn, Guilherme Campos, Oliveira Valladão, Bernardino
Monteiro, S;\ Fr·eirc, Bueno de P.nivu, Bernardo Monteiro,
Frnncisco Glycerio, Lo.opolclo de Bulhücs, A. Azeredo, Metello,
José. Mut•l.inho, Felippc Schmidt. c Abdon Baptista (29).
Deixam de comparecer com causa justificacl!t os Srs.
1:\ilverio Nery, Indio do. Brazil, Lauro Sodré 'José· Euzebio, Ri. beit·o Gon~.nlves, Gervasi9 Passos, Pires Ferreira, Francisc·ô
Sá, Antor:ti.o. do Souza, Castro l?lnto, Sigismunclo · · Gi:lncalyc~.
·l,'libc\l'O de Brito, GomoA f!,ihAij:o, Coelho·~ CamJ?os, ~osé Mtu:-:
cell\no, !,'lux Ba\·bosa, Lwz Vmnna, Montz Fretre, Jeito Lmz
.Alves, :Lou!:enco Baptista, Nilo )?~can])a; 'Augusto de' Yasco~7
cellos, Alcmdo ·Guanabara, Feltcrano. · Pcnna, Alfredo · Ellts,
Campos Salles, Bmz Abrantes, Gonzaga Jayme, Generoso· Milr~·
qucs, Alencar Güimat•ães, · Hercilio ·Luz c Victorino Monteiro (32).
·
E' lida, posta em discussão c, sem debute, npprovnda a
nula
dn sessão ant.ci·ior.
··
,, ,.
O, Slo.. t• .Se.o~:11tarlo dtí conta do seguinte

EXl'EDIENTE
~.'elegrnmmna:

Um do Sr. Vid~l Ramos, govormidor do..Estado, de. Santa
Cntharina, commumcando tet• passado O· govot•no no sou substituto. - Inteirado.
.

,,

:

.

"

..
.

"'"'.: . ...
'

. .r

"

t.

'

•

Outro do Sr. Eugenio Müllcr, vice-sovcrnador do EsLado
do Snnla Gnlhnrina pnl'Licipanclo Ler assumido o governo do
m0•mo Ji1•ludo. - Iuteir·ndo.
O

Sr. 2" Sec.retario Jli•Oecrlc

leiluru do seguinte

<Í

P.\!ll~Clln

N. 275- 1012

Redacção final-do projecto do Senado n. :JG, de /,9/2, au.torl. :ando o Presidente da Republica a fa;or 1'CVeJ•ter ao quadro
dos funccionm•ios tlc Fa;enda, 11ara o 'e{feito de ser aposentado, o ex- ·/• cscriptnrar'io da Al!andeoa do Rio de
Janei-ro, Joaqnbn Anau.sto Freire e dando outras providencias.
·

O Congresso Nacional resolve:
ArL. L" E' o Governo autorizado n J'azCI' ·I·cver·ler ao cjuadro dos rnnNJionm·ios da Jlazcnda o ex"l" cscl'ipLurat·io da AIJ'andega do Hio de .Janeiro, Joaquim Augusto Freit•e, tão s!lmon.lc para os efJ'citos de sei· aposentado no 'dito cat•go, com os
vencimentos cot•respondcntes no tempo que lhe foi contudo
aló a data da reversão, nos tci·mos da lei cm vigot·, verificada
legalmente a sua invalidez.
Art. 2:• Revogam-se as disposi~ües em contrario.
Sala das Cnmmissões, 20 do setembro de 1012.- Wr#I'Cllo
Leal.- Bemtt1'dino Jllonte-i1'o;
·
·
'
·
Fica sobre u mesa para ser disc.utido na sessão seguinte
depois do publicado no Diario do Conaresso. ·
O Sr. Araujo Góes - Sr. Presidente, si ou estivesse prosento :1 sessão do hontom, leria, cm apartes ao discut•so pronunciado pelo meu honrado companlicit•o- dll bancada, Sr. Sena~
do!' Raymundo do Miranda, manifestado o meu· pensamento com
rclncão no neto com que o Sr. Ministro da Viação acaba de
annullar a concurroncin para as obras do porto de· Jm;nguú. A
· minha ausencin, porém, obriga-mo n estar agora· causando· no
Senado o desprazer de ouvir~me.' (Não apoiados.)
·· "
. Níio ppclia, entretnn.lo, Sr. Presidente, deix~r de tornar pubhco, pura Q\le. especialmente cm Alagllas, se. sntbn, que nenhum
m.odo c.onoot•t;i 'P,ara o acto do Sr. 1\lini.stro da Viaciio e até o
recebi ·com desagt·ado, pot·que o meu empenli.~, Q in,eu ma,ior
empenho, como o de todo nlngoano, ó que se laca o ·porto do
J nrngtul. .

·

·

·

·

'

Eu, S1;, Presidente, niio ponho em duvida, nunca d.uvidei
dns boas intencões rio Sr. Ministro da Viacíio c acredito, ilstóil'
111e~mo plonnmonte convencido do· que o desej~ ~e. S. l)J_x:_'\1·
dot.ar o Est.ndo do A!ngons !lo um porto que sntJsJncn os seu~
vitnes inlol'flíJSCS o as suas palpitantes necessidades.

..
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Mas, Sr. .PJ·esidcnle, '' 1'or~.a eont'essnr que não se comtlrohendo que o Govcl'llo, que l.inhn elnbornclo [lOt' si, por seus nuxilinr·e~. no silencio do seu gnbineLe, as hn:;os para uma eoncurrl.mciu, apôs. o dc,mr·so do longos nwzes venha declnJ·ar quo
é uulla cssn coneut•reiJcin, porque ns lm.-:~~~ pm• nlln mr~mft elaboradas J'erem a Consl.ilui~üo Fudornl.
Om, S1•. Presid,nl.e, isto Liio tnl'rlinnwnle dito pelo Governo, e dilo oxacl;uncnte po1· quem clnbol'Ou as Jmses para 11
coneurrenein, despci·La pelo menos uma cei'La cUl'iosidndo e,o quo
é mais, obriga no t'unccionario que elaboron estas bases n vir•
dar no pulJlico cxpliencões que snlisfru;tun, dando os motivos
que cllc tem pnrn contmriar n sua propJ•in ob1•n.
·
Brn isso, Sr..Presidente, o quo Linha a dir.m· e, repilo, com
pnrlicu I:u·idndc ao l~slndo do Alngons, que mal represento· nesta
Cnsn ('lllio apoiados), que de modo nenhum me foi ngt•adnvel a
annulln•:üo da coneul'l'Cncin pnrn as ollr·ns do porln dnqucllo
Estado. (Mu.ito bem.; muito bem.)
OUDEM DO DIA

'i' discussão do pt·o,iccl.o do Senado n. ''~• de l!H2, eqUIparando os vencimentos dos J'unccionnrios dn Secretaria do Supremo Tribunal Federal aos rios J'unccionnrios do Congresso
Nacional.
Adiada a volacrro .

.

ACCUJIJ:U!,AQÃO DI~ FUNCQÕES l>UBLICAS

Conlinuacão du 3" discussão do pJ'o.ieclo do Senado n. 31,
de 1896, dispondo sobre n elcgibilidnde dos cidndüos o sobro
nccumulnçüo de funccücs publicas.
.Adiada a volnção.
O Sr. Presidente - Nada ma is ·havendo n tratar, vou lcvnntm n sessão.
·
Designo pnrn ordem do din da seguinte:
.
Votacão em 1' discussão do projcctiJ do Senado n. 42, do
1912, equiparando os vencimentos· dos fnnccionarios dn Sccrctnrin do Supremo Tribunal Federal nos dos funccionnrios do
Congresso Nncionnl;
·
Yo~ncão cm 3" discussão do pro,iecto do Senado n. 31, rlo
iSOG, dispondo sobro a elegibilidnde dos cidadãos e sobre nccumulnciío do funccões puhlicns (com pm·ecer da Commissão de
Justiça e Le(tislação, contt•arlo a urnas, (avm•a-vel'á outras, das
cm.cntlas ap1'esentndas);
·

-~ '

·· ..

'

•
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3" discu~são do proJecto tio Senado n. 11, de JDJ2, aulurizando o Presidente da llepublicn n abrir o credito necessario
aLú n qunnlia de 2Gü :232$2ü2, pnt•n pagamento dos J'or·necimonfM f'eHI!.s ao commnndo d:t Fol'<!:l l'olicial do Distriuto Fédera! por Behrend, Schmidt & Comp., em 1000 e !910 (oflarccido Jlcla Comrnissüo de Finanças ) .
Levanta-se n sessão :í 1 hora •,! -10 minutos.

100' SESS.lo, EM .21 DE SETEMBRO DE 1012
l'!IESIDENCI,\ DO

SH.

PINIHillO ;\1',\GIUDO,

VICE-l'RilSIDEN1'E

1

A' ! !IOI'U da taJ'<Jo, Jli'OS<JiÜO llUillOl'O legal, abro-SC 11
sessão, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira
Chaves, Arau,io Gúes, J'od110 .Horgu~. Candido do Abr·eu, Jonathas Pedrosa, Gall!'iel f;a/gndo, lnclio rio .Hmzil, Urbano
Santos, Mendes do Alnwidn, Jlrnnc:isco S:í, Thomaz Acoioly,
Tavares do J,yJ·a, Cunha Poc!J•osn. Wnlft•edo Leal, Sigismundo
Gmwalws, Gonçalves FmTeim, Hibei1·o drJ Bt·ilo, llnymundo
tle 1\!irandn, GomrJS 11ibeiro, 11uilhm•mc Campot;, Bet•nardino
Monteiro, S1\ Fl'eiJ·c, l3t!ClcJo do Paiva, l:leJ·uut•do 1\lontciro. Franoisco G/ycerio, J,eopoldo de l:!u lhúes, A. Azeredo, Metello,
José Mul'tinho, Generoso ~!nNJues e lrclippe SchmidL (3:.!).
"•lixam de compal'ec!el' eom causa .iuslificada os Sr~
Silvcrio Net•y, AJ•thut• Lemos, Laut•o Sodl'é, José Euzebio, Ribcil'O Gonc;nlves, Uervasio Passos, Pic•es Ferreira, Antonio de
Souza. CastJ·o Pinto, Coelho c Campos, Oliveira Vnlladüo,
·José Marcellino, Ruy Bm·bosa, Luiz Vinnna, llloniz l<reire,
João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Peçanha, Augusto
de Vasconccllo~. Alcindo Guanabara, Feliciano l'cnna, Alfredo
Ellis; Campos Sal/es, Bt·nz Abrnnles, Gonzaga Jnyme, Alencar
Guimal'ãcs, Hercilio Luz, Ahrlon Baptista c YictoJ·ino Monteiro (2li).
·
E' lida, posta cm discussão. e, sem ucbn:tc, upprovnda a
acta da sessiio anterior.

O Sr. 2" Secretario dtí conta do seguinte
EXPEDIENTE

OJ'fioios:
Nove do Sr. 1' Secretario· da Cnmal'a dos Doputndos, rcmuLtondo us seguintes proposi~'õos
·
N. 82' -

11Jl2

O Congl'csso Nnci•onnl resolve:·
Al'tigo tmico. Fica o PJ•esidento ela llopulJiicn nuLorizndo
a conceder um anno do licencu, com o respectivo ordenado,
~.v
u
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parn tratamento do saudo, no praticante de 1' classe dos Corroias do l'ornmnbuco 'l'hemistoclcs Gonçalves Ramos do Andmde; revogadas as disposições em contrario.
Camnrn dos Deputados, 1!l do setembro de 1012. - Saúino
Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, 1" Secretario. - Rat!l de Moraes Veioa, 2" Secretario. A' Commissüo de Finanças.
N. SS- 1912

Arlh i." E' o P!•esidcnte da Republica autorizado a conceder no mn.ior João Augusto da Costa um anuo de licença com
todos os vencimentos, pnm tratar de sua saudo.
Art..2' nevogam-se as disposições em contrario.
Cnmara dos Deputados, i!l de setembro de i!l12 - Saú·ino
Bm'1'0so Junio1•, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos
J~cal, i" Socretnrio. -Raul de Jlloracs Veioa, 2• Secretario.A' Commissão de Pinancas.
N. 84- 1912

O Congresso Nacional decreta:
. Artigo unico. Fica o Presidente dn Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Agrcultura, Industria e Commercio,
o credito especial de 70 contos, para attender ás despezas com
a rocepcão das commissões nstronomicas estrangeiras quo
veem no Brazil observar o eolypse solar, que terá Jogar a iO
do outubt·o proximo. vindouro; out1•osim, a dar livre l?assa~em
na ALfandega aos volumo~ contendo instrumentos screntifHios
o suns bagagens, independentemente do direitos o conferencias;
revogadas ns disposições om contrario.
Ct~mam dos Deputados, 19 do setembro de 1912 · · Sabino
.1Ja1~·oso Junior, Presidente. Antonio Simeão dos Santos
J~cal, i• Secretar·io. -Ra·ul de Mo1'Ucs Veiua, 2' Secretario. ~
A' Commissüo do Finnncas.
N. 85- i9i2

O Congresso NnciÔnnl resolve:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo 1\linisterio dn Fazenda o· credito extraordinario do
i :ü52$i55 para o fim de satisfazer n pt·ecatoria <lxpedidn cm
i'avor do tenente Manoel Lourenço dos Santos; rovogndas as
disposioões em contrario.
·
1
Gamara dos Deputados, 10 do setembro de 1Ut2·- SaúinD
Bar1•oso Junior, Presidente. - Antonio Simeão·· dos Santos
Leal, i' Socrcturio. ~lla11l de ,11o1•acs Ycia.a;.c2'' Secretario. A' Commissüo de Finanças.
• ··

!

'
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N. 86- 1912

O Congresso Nacional resolve:
. Artigo unico. lcicn o Pr·csidente da Republica autorizado
a conceder a Alfredo de Scixas Bal'acho, auxiliar de escripta
da Rcpnrticão Geral dos 'folographos, um anno de licenca, para
tmtamonto do saude, onde lhe convier, percebendo dous tercos
da diaria respectiva; revogadas as disposicões em contrario.
Gamara dos Deputados, i!l do setembro do 1012 - Sab'ino
Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, :l" Secretario. -l!aul de Jlloraes Vc'iua, ~· Secretario. A' Commissão de Financas.
é •. ·:';""~~~~/

N. 87- i912

O Congre.sso Nacional resolve:
Artigo unico. ·:Pica o Pr:esidento 'da Republica autorizado
a conceder a Luiz Vianna, 3" escripturario da Delesacia Fiscal
do Thesouro Nacional no Estado do Maranhão, seis mezes de
licença, com ordenado, em p!lorogacão da quQ lhe foi concedida
pelo. Ministerio da Fazenda; revogadas as disposições em contrario,
.
Gamara dos Deputados, i!l de setembro do 1912 - Sabino
Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos'
Leal, i" SecJ•ctnrio. -Raul de Jlloraes Vciaa, 2" Secretario. A' Commissüo do l<'innncns.
N. 88- i9i2

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. Fica ab~rto ao Ministerio da Vineão 13 Obras
l'ubliiluS O cr•cuito especial de t!U :000$ para ll construcçãó de
um edificio na. capital do Estado de Goyaz, destinado ás reparJ.ições dos Corroias c Telegraphos, restituindo-se ú mitra de
Goyaz o predio em que actualmente funcciona a primeira
daquellas reptl!'tioões; revogadas as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 10 de setembro de 10-12 - Sabino
Bm'I'Oso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, i" Secroturlo. -Raul de Jllo·raes Veioa, 2" Secretario, A' Commissüo de Financas.
N, 89-19i2

O Congresso Nacional decrota:
Art. 1. • Será compu tudo pum toaoR os ei'J'eitos o tempo
om que o énti'ío i" tenente da Armada Augusto Theotonio Pe~
reira esteve na reserva, com licencn para se empregar· na marinha mercante nacional.
.
·
• ·
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APL. 2." llcvognm-so ns disposküus em uonlt•al'io.
Camnt·a dos Deputados, JiJ do ,;etrmt!Ji'O de !012.- Sabiub
JJw•roso Junior, Pt•osidonte.-Anlonlo Siuwão dos San/os Loal,
i" Secretm·io.-llau! rh1 ,1/oraes Vei(Ja, 2" Secrcturio.A's Commissõcs de ~Jarinltn c Guerra c do Finnncns.
N. 00- 1012

O Congt:esso Nacional resolvo:
Artigo uuico. Fica o Pt·csidente da Jlcpublicn autorizado
a ahrit•, pelo Miuistct•io da Fttwncln, o cl'cdito uxtt·aol'dinal'io
d•~ 023$800, afim de oueOJ'J'Ct' ;w pagamento do ü00$:!00 a Josú
Antonio da Cunha c de 323$700 a Frmwisco Alves Jlollo, cm
vil·tudc de senteJlf'.a .iudicint·ia; revogadas ns disposiuõus cm
contrario.
•
Cnmarn tios Deputados, J !l de sel.cmbt•o ·de 1012.- Saúi1w
/I0/'1'080 Jnnior, Pt•csídente.-tl'IIIOIIiO srmetio dos Santos Leal,
:1" Sect•r.tnrio.-flau! dtJ Nomes VU'iaa,· 2" SccrcLnrio.A' Cornmissiío de l!'innn\•as.
Outro do mesmo senhot·, diJ J!l do cot•t•eute, rem•Jttendo
um dos autographos das rusolur;ües do Cougt·esso Nacional,
sanccionuclns, quo aul.o!'iznm o Prosiclente ria llepulJiica n
conuedet•' as scsu iii tos Iiccn~as pat•a tratamento de snudo:
a) do dez ;nczns, com' todos os vcnciiJ)entos, ao bacharel
Vcnnncio Neiva, .iui~ l'edet•nl uo l~stado da Purahrha;
.
b) de soi.~ mrzos, com todos os vonuimrmtos, no Dr. Carlos
A11gusto do Oliveit·a .Figueiredo, ministt•o rio Supt·emo 'frihunal l?edcrn I;
v) do oilo mez,Js, no llacharel Dinlmn de MIJndonc;n, Juiz
suhsl.itul.o ela cOJJHJL·ca do Alto .hn•u;í,' no tot•t•ilorio do Acre;o das que abrem os seguintes credilos:
rl) de 3 :202$777 ao Ministerio da Yi!wiío, para pugmnento
dr! vencimentos que deixou de recebe!', â Juscelino Joaquim
d~ l\luue~os, put•teit·o dn Sui.J-Administt·u\•iío. dos Corroias do
Dlllmantma;
v) de lO :30i,$Q·JO, no mesmo minislel'io, pm·n indemniznção n nohel'l.o .Pct·eirn llois, encmrt'egnrlo rio servico de nber1.um elo poços no Estudo elo llio Gt•amlo do NOL·to.-Arch ive-so.
Tt·es Ol!l.!'os do mo~mo senhor, c.ln mcstnn Jh\l.n, um commtwiu!UidO !.o!' nquella Camnra appt:ovudo c onvindo tl snntJçiío
o JH'O,!OCto elo Sunnrlo, cJoncodundo um unno ele lieeucn, com
dous l.ot•cos do voneimenlos, n .Toiío Alvos de Cnsl.ro, dosCJJJJhat•gnclot• rio ~l~ribunnl do ,\ppulln~ão do '1\ll'ritot•io do
Ac!'u; outl'o que foi nmJcil.n n ·emenda rio Sonaclo t't Jll'Ofiosi•)iío
l!tW nbt•o no ~I ini~trn•io rln ~lul'inhn o crodilo extt•aordinnt:io
rli.• ~~3:~R3$213, out•o, ()quivnlento n ~25.1W-I,-5, pnrn pugnmcnto do fornecimentos feitos mt Eul'O!lll a diversos nuvios
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da r.squnclrn, n qual foi cnvindn ú snncciio; r. oui.J•o pnrl.ici~
pnndo ter· aquclln .Camm·n ro,í•;itndo a emenda ofl'crecidn no
projecto do Hunndo eoncedondo lieonça n MnnocJ .Tnnscn MülJel•, o qunl su!Jiu :í snnc•;iio.- lnl.eiJ.'JHio.
Convit.e dn Soeiodadü do GoogJ•nphin do llio de .Tancir•o,
pnl'n n con!'t~l.'mwin que no dia :.H do eot'l'ünto, :.is 8 horus du
.uoite: J'(•ali~ai'JÍ. o DJ•, nihns Cndnvnl, ROlli'C o DcsCOU'/'Í'IIwnlo do
/Jra;il d•Jscouhccido e CaJ•Iorn·aphia da llc}lnblíca.- fnlcil'ndo.
noqtwl'imoul.o do Sr·. .Tonqu im Coutinho dn Fonsroo.
Vieira, J1ndindo, pnrn o cstnheleeimrmto dJJ cJ•r;dilo e consi,J'Il··
cr•iios que osl.:í oJ•,;ani~nnrto no Estudo de S. Paulo, o.> J'nvoJ·c~
d;J docl'el.o n. 77 I, de sotcmiH'O de 1801.- A' Commissiio de
E'inmHJUS.
O Sr. 2" Secretario declara que niio hn pnr·ccorcs

E' novnmontn lidn, posl.n r•m di*mssão, que se encerra
sem de!JUI.IJ n '' nprwovndn, a l'<Jrlner;ão final do pt·o.iect.o do se ..
nndo n. :Hi, do :1012, aul.ot•i%anrlo o Presit.!cnl.ü dn ncpu!Jiicu
n :J'nzel' I'OVIJI.'I,el' no quadt•o dos :l'uneeionat•ios de Fm:cudn., J)Ul'U
o uJ'J'eito elf! H<!!' nposr•ntado, o cx-t" eseriptut·nrio dn All'nnrlega do !tio de .Taneit·o .loaqu im Augusto Jo'J·oirc c dnndo ou. tJ•ns pJ•ovidrncins.
O Sr. Raymundo de Miranda(') - SJ.', l'rcsidcnl.c, n rcsoJur;iio elo llOllJ'nclo Sr·. ~linistro ela Vinr;ão nnnullnndo, qunsi
11111 nnno dopoís, n eoncut'!'Cncin, .iít encerrada e lcgnlmcnL•l
feita, pnJ.'n ns obJ•ns do !l<ll'to de Jarngut'J, dclm•minou da pnrtc
da rcpr·csrmtnciio l'erlct•al de Alagtlas, nesta Casa do CongJ•esso,
o seu Jll'OI.esto vchemcnl.e c no mesmo tempo um csl'orr;o, que
sr:r•tl continunc!o, plcitenndo os direitos nmencndos daquclle
Estado.
·O Sn. AnAu.ro Gór.s -·0 meu pJ•ol.esto- é preciso dcclnrnr- é com a intcucão de Yet· o ~linistr•o ela \'iaçiio enl.t·m•
lõO büJii i!JitllillhO.

O Slt. n.n·~JUNilo DI~ MuuNoA - Conl'ormrl d i;;se no men
Jll'ímeíJ'O diticllt'so, rJ repito agor·n, a minlm intencüo nosl.c
momento, par·n sat.isl'ar.cr• o compromisso quü contmhi ele,
nnalysnr longa; elol.ieln c rlot.ulhadnmr.nl.c o caso dn nnnullaciio
cln concut•t·encia Ptll'a as o!JI•ns elo port.o de Jnt•agutl c dns it•J•og-ulnl'idudos, siniio Jovinndados IJ fnci!idndes dn pnJ•I.e dn
Jnspoel.oJ•iu Gr)l'al rio Portos, fiios c Cnnncs, com hrl'ornmciles complcl.nmenl.e d•!sl.onnLcs dos disposit.iYos dns leis vigonl.cs c do bom senso c epif.et•io ,itJJ•idieos. rí n do n[ll'osenlnr,
pnra sot•em regisLJ·udns, :t'nzcndo pnrle inl.egml do meu clisrmJ•so, ns bases essoncinos, pnrn n discussão neccssm·in c conhoeimonl.o do CongJ•osso.
O odilnl <í do 28 do agosto do nnno passado e J'oi pu!Jiicnelo
nn Dim•io O((ir:ial, th.Jr'atll.o 00 dias sni"J.Jidos, estundo J•edígido
rígot•osnmentc nos tcJ•mos do nrt.. 32 da lei n. 2.35U, do
( ·) Eslo discurso nito foi revisto poJo çrndo1·.
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31 de dezembro do '1910, renovada pela lei do o;·camento vig~nte. Quer dizer que é uma dispos1ciio que já vem sendo renovada Jm. muitos nonos, o que prova portanto que •o. Congresso reconheceu sempre a sua nel'.ess!da.de e nonwuucnr:m
pura satisfazer as aspirações dos diversos portos da nermblicu.
·
Encerrada a concurrencia, procedeu-se ao juJguUJento rla
idoneidade dos respectivos concur1·ent.es o cm seguida Levo
inicio o processo do julgumenLo d11 mesma concurrencia.
E' necessario que o edital seja conhecido na sua integra, faca parte integrante do meu discurso, fique registrado
nos Annaas afim de que om qualquer tempo sejam facois o
estudo, a crHicn e a apuraoúo dQ critcrio corto ou errado,
aoommoclal.icio ?U procal'io dos reprcscnLnntos do AlugünH,
nost.a !10m om que a mais ,iust.u o inndiavol uspiracão dos nlagoanos ú derivada pum as indemnizncõos ou rometLidn para o
muson dos idéaes de EsLados pequenos l'lugellados pela falta
de patriotismo dos que oxplm·am as posicões c, reeoiosos da
eompef.encia das aptidões, se resignam ao apoio· de actos
administrativos que lhe impedem o pr-ogresso, como vem
do succedor com o Estado de Alagõas. ·
Aqui yae·, cm seguida, o
·
JmJ1'AT. DI~ CONCUI\IlJolNCIA l'MlA AS OBilAS ilO POIVI'O DE ,TAI\AOUA'.
J~S'J,AOO J)J~ AJ4AGÔ1\S

Do ordem do Sr. MinisLt·o, faço publico que, no din
28 de novomhro de i!l11, ao meio-dia, nost11 directoria
gorai, sm·ilo recobidus propostas para a construccão, ·
uso e goso daR ()bras do porto de .Tat•nguá, Estado de
Alagôns, de eonl'ormidude com o pro,jccto npprovndo ·
pelo decreto n. 8.78G, do U do ,iunlio de ·J9U, c de accórdo com us condições seguintes:
·

r

.

.

As oln·ns a c:xer.lll.m• Riin aR segu intoR:
1.• Um molhe eommcrcinl,. enraizado nos recifes,
com 00 metros do lnrgum, tendo do um lado i 70'" para
ct\es do 0"',0 do agua sob hni:xn mar do aguns Yivus, c
do outro 220m, O pnt•a eúcs do Sm,O dtJ agua, c no tôpo OOm,O
P!ll'll c:\os do 2m,O. ·As muralhas dos cítcs -silo de alvenaria ordinat•in de podt•n o flOJJSt!'uidas dentro de cnsoccndoit•a nmovivel do forro, prosn nos caixões do fundnoüo o toem 12 ou 13 mef.ros do nltur·n total, segundo
os cáes silo pura oit'o ou novo metros de agua. . .
. Os caixões do rundnclio são ·do bnso qundt·ndn dll
oJI.o melros de Indo c um mcLi'O do nlttirn, cheios de concreto, o nsson (.um Hnbt'o um umbnEii'iilen to rio pcil m j ogudn, rospuldaclo, conformo os ~·rit\os,:." ús cótus-um,O
ou-iOm,O,
·
... ·

•
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Após o. retirada da enseccndeirn, o bloco dn mural hn é levantado nl.ó ú coLa+ .\n,,O o ligado no bloco precoclonl.e; o paramento exterior desta parto cln murnlha
o o capeamento súo do cantaria; o enrocnmenl.o das funclnçõcs é lovnntndo do lado rJn ngun à cotn-Sm,O ou-üm,O,
segundo os m\cs, o n-O-do Indo posterior.
2." Um quobrnmnr cm·nizado, na Pont11. Picúo, ox:Lremic!ado sul dos recires,-Gm,O n iOo,,O-composto do
monolil.hos de cerca de UOO toncJ:adus de poso cada
um, coutill'uidos cm caixões flucl.unnl.os de socciio quadrada de oito metros de lnrlo e do scl.c metros do altura,
c assentes sobre um cmlmsumeul.o de pedt•n jogada, rospnldndo (L cól.a-Gm,O. O cahoco do que!Jrnmnr é formado
por um rnonolil.ho de llãsc quadl'Udn do 10 metros do
Inflo, pesando cerca de L700 toneladas.
SolJt·o os mono li Lhos é lovuntnda, ;\ cútn + t,m,O, n
supcrstructura do ulvcnnJ•in, dentro de onseccadeims
pl·csus nos caixões;
Do Indo. do mar, esta mura IIm ,J coroada por um
parapeito do 1m,S de espcssm·a. c· 2m,O. do altura. A superstructura do. cnbeoo do quebrumur csf.d disposta para
receber um pharol'cte.
Do lado do mnr o quebrnmnr ó protegido por blocos nnturncs de 2' ou 3" categorias; do Indo do terra por
. em·ocamento de 1' categot•ia ou hlócos de a• categorin.
A extensão total do quobt·amat·, constrnido do monolil.ho, é de cerca de 370.mcl.ros.
.
3," Sobro os recife~ um mnssir;o formado por duas
linhas de blocos at•tificiues du 12 tonolntlas de poso onda
um, o pelo aterro collocndo entre el!es, sondo os' blocos
!'undndos á eól.il-0-, ou engnsLarlos em t•oclu. cornlina, ora assentes sobro llm·ocamonl.o de pedt•n ,jogada e
nttinS'indo n cótn + l,m,O, Do lado. opposto · ao porto é
construido um parapeito de nlvonnria do Im,O de n!Lo
por im,O de ospossura.
Esta construcciio liga~sc· ti i.orm na ponta da Cnpi. Lan ia, no molhe com moreia! c ao qucbramar.
4." A Jigncüo t\ terra cstnbelceidn 110r mntt ponte
do trelica de 100 melros do llOmpl·imnnlo, em cinco Lrnmns do 20 meLros, sobro dous encontros rio alvenaria e
quatro pilares, composto cndn um do duas columnas de
I'erro do im,O do d iamct.t•o, o ncrJo5so do ambos os Judos
ú erfectundo cm J•nmpa do Om,OJ pot• meLro, fieando o
l.u!Joleiro á c6La-Gm,O sobt·c o plano ([o rofct•onoia
ndopl.ndo; dous passeios ln tornes do 1m,5 de largura.
Devorá a ponto dar pnssngom por uma linha singela nos
l.rons dn Gront Woslcrn e por nmn ouLm á Carris Urbanos.
5.• .Tunto ú ponl.n dtt Cnpitnnin, uma esplanada feita
com nroins elos dunas o· rcspnlclnda ;\ c61.n + :.m,O; tondo
Gt.4ti0m2 de suporJ'icio o sondo prol.ogicln por um empoclmmcnlo nrrumnclo na oxlensüo de corcn do 700 1no-
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tros; ompodrnmontos esses ·CJLIO siío rcvcsLidos no tnlucle
posterior por uma· camada do nrgila llnl.ida cm taipa
com um meLro do espessura Jlelo menos.
ü.' EnLI'C a ponl.e o n molhe commeJ•cial, o mnssicu do iigncfio t.em I3 mei.J•os de lnl'f:\'UI'n; o InD'Jile commercinl sendo n ellc ligado por duns sel'ies do blocos al'f,iJ'iciaes de i2 J.onelndas, idenl.icos aos Jll'ecedenLes, com
o intervnllo de no mcLJ•os mlt1•o ns r.resLns extct·ioJ•es,
cheio do nlet•r•o J'cil.o com m·eir, dos dunas e rcvtJslimonlo
posLerim• de ut·gilu bulida.
Enl.ro o molhe commeJ•cial c o quobrnmnr, n mmnlhn sobJ•c os recifes J.em ciner> mctms de largura c quatro metros de alt.urn: nn ligação 1lesLa mm•nlha com o
quchrnmnr, nsscntn olln sobre Jm·gos cnl'Ocnmcntos, nf.tingindo ntll ;\ cl'll.n - ürn,O do pJ•ofundidnde sob
bnixnmar do nguus vivas, o tendo do Indo do· mat• os J.aludos de 3: 2 c 2: l I'CI'estidos de bltlcos nnLurnes do
1' ou 2' eatogoJ•ia e, do Indo do JliYI'tO, ~aludes· de i :1
revestidos de cnrocamento de '1' cate«:orin.
A exi.An~iio lotai dfl J11nssic;o do ligação é de cerca
de 1.000 metros, entre o encontr·o sul dn ponte e o Jll'imoiro monoli~ho do quebrnmm·.
7." Dragagem em· lodo e a1·ein.
8.' Construcr;ão de dbus nr·mnr.ens nppnrellH.dos
com guindastes c com n meu cobeJ•tn tol.nl do 3.200m2,
Edifiéio para n ndm'inistração do pol'to.
ArmÍir.e'm par·a inflnmmnvois.
Edifieio pam usina olcctl'icn.
n."-Apparolhamonl.o do cJ\es c seus nccessos com
linhas de bitola de um motJ·n que se vecm ligar (L Grent
Western com .BQis guindastes do uma e meia tonolndns
e um. gu inclnsto fixo de 30 toneladas sobre o cí1os da
extremidade elo molhe, illuminacão, abastecimento do
agua, esgoto de nguas pluvines, inst.allnoiio snnitnria, etc.
II

Estes trabalhos seriio executados segundo ns cspecificncõcs do pro,iecto c estão nvnl indos em i 1.700:171$
de confm·midadc com o areamento geral o os volumes do
obrn nnnexos a este edital.
·
TIT

O concessionaria dcvet•i\ comocnr ns obras dentro
do Pl'a?.o ele 10 me?.es, contados d11 data dn assignntnra
'do conl.t•ncto, o I.OI'minnl-ns nLJ!' 3i elo dezembro do ·19'15.
§ 1." Donlt•o dos seis pPimoiJ•os mou's que so se-·
guil'om ;\ nssignnf.uJ•n do contPncto, podeJ•J\ o conr.Qssion~r,in su,jeilnr 1\ fiJlJ"II'ovncão do GOI'OJ'IJ(.·qunosqtwt· modl1wncõos dns obJ•ns, nppn,·elhamenlo o .clisposir;fio do
serviço elo c1\os, que lho pnvecnm convr.ili~nles, e du
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mesma fôrma procmlcr•rl qunnl.o n detnllws no dtJcurso
da exerm,,ito das obr•ns, não podondo ser• l'eil.n modiricnuüo
alguma sem ostnr·em pr·,lvinmontiJ nppr·ov:uJos o pt·ojecto detalhado e r•ospeel.ivo or·r:nmento dcfin il.ivo, soh
rrenn de nao ,,cr· uwluido o vnlnr· no enpilal dn concessão.
Todnvin, si nt,; !lO dias apôs n entr·egn do nr·o,iecl.o
detalhado c seu ot'('amcnto, commissiío fiscal, o Gnvm·no não se pronur.eim· a t•cspcito, ennsirlcrnr-sc-hiio
nnprovndos.
§ 2." Tnieiado os J.r•abalhos, seu andamento dever:\
ser t.nl que o vulor dus o!Jt•us .feitas om cncla semesll•c,
no primeiro anno, eorresponda appwximadamente tt
5 % elo valor total c nos annos seguintes 2~,5 % elo
mesmo areamento.
O concessionaria o!JJ·iga-sc tnm!Jcm a J'nzer as oJJI'ns
de tal maneira que deva suppt•ir• no sr>guudo semosl.ro
elo primcit•o anno n rliJfil'ir.ucia havida nos pt·imeit•os
seis mezcs, si a ltouvet·,
§ 3. • Si as obras, depois elo in icindns, fot•em suspensas por· mais de dous mezes ou niio l.ivct·em um
nndnmrnto cot·r.sponclcntc a 20 % do set•viço not•mal,
indicado no parngrapho anterior, caso cm que sel'iio
considerndns como parnlyzaclas, o Governo mal'ent•ú o
rrnw que .iltlS'at· conveniéntc pm·n o seu pl'oseguimenl.o,
ficando o concossionm·io obt·igado n activar n const.rucaiio, de modo n apresenl.m• na medir;ão elo semesl.t•e
seguinte um excesso do vnlot• igual, no mínimo, tt diffcrençn !lfit•n menos enconlt·nda no semestre anterior.
§ .1, • Si, findo o pt.•nzo marrJado pelo Governo, o
concessionaria não tiver recomeçado os trnhnlhos, ficart\ sujeito (t multa do '10 :000~, por mcz, de domot•n,
tJI.,l seis mezes, quando podcr(t set· deelarnda de pleno
direito, pot• docrr.J.o do Governo, n rescisão do contracto
sem dr.pPndQnrdn de inlerpellnciio ou accüo ,iudicinl.
§ 5. • O conccssionurio fica iguahnente sujeito t\
multa de :10:000$ pot• mez: de demora, nn l.erminnçfio
dns obras, até seis mczcs; ·!indo este prazo, poder(t o
Governo mnt·cm• novo prnzo improrogavel para n conclusão dns ohrnR, e, tct•minado csle novo prazo, assist.o
no Governo o dierito do que fnlln n ultima pnrl.e do
§ 4• da Jl!'esente cluusuJn.
·
§ G. • F.icn entendido que todos os prnzos est.nhcleoidoR nestn concessão J'icnrüo intert•ompidos por grévo
de operarias ou motivos de forçn maiot•, nn fórmn clns
leis vigento,g,
IV

Cnso o r•onc~ssionnl'io rloixe do iniciar ns ollrns no
prazo mnrcndo nn clnusuln nntorior, por fultn do mnt.orinl necos~nrio, poderá o Governo, ntl.endendo n mof,jvos nlles·ndos pelo concessionnrin, concoclct• um ncct·es-
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cimo de prazo até tres mezes, no maximo, findo o qual
assiste no Governo, o direito referido na ultimn parto
do § .\" da clausula anterior.

v
Em igualdade de condicões, o concessionaria empregará, de preferencial pessoal e material naeionaes,
_inclusive carvão elo pec rn.
Do material que possuir durante a construcção,
cederá no Governo pelo mesmo preço que houver
custado, n. qunnt.idade do que precisar para as obras federnes no Estado de Alagõas, sem prejuízo das obras
n seu cargo.
Paragrapho unico. Todos os materiaes em construccão serão de bon qualidade e apropriados ás obras.
Para a sua verificação serão fornecidas amos~ras á
commissão fiscal, quando esta as requisitar o nenhum
material julgado improprio ús obras pelu commissão
fiscal ;umi utilizado, havendo, todllvia, appellncão de
sua decisão para o ministro da Viação e Obras Publicas.
Si o material recusado fór de emprego immediato
o indispensavel, a jui?.o dn commissão, podendo a pendencia provocar uma perturbação da marcha natural
dos trabalhos, não será o tempo consumido, até a decisão do minrstro, computado no nndamento das obras
a que se refere a clausula II, no caso do ministro decidir pelo emprego do material.
O concessionaria obriga-se n retirar· da obra, no
prazo de oito dias, os materiaes que não forem julgaelos om condições de emprego.
·

VI
O concessionnrio terá uso e goso de todas as obras
do porto rle .Taraguá, de nccOrdo com o regimen das leis
ns. i. 746, do 13 de outubro de 1869, e S. 814, de 16
do outubro de 1885, ns. 1, 2 e S do art. 7', paragrapho
unico, sem a responsabilidade do Governo sobre garantia de juros, Findo o prazo da concessão, todas as
obrns do porto de Jaraguá reverterão para dominio da
União, sem indemnização alguma, inclusive terrenos,
bomfoitorias o todo o matorial fixo rodante o fluctuante.
VII
A expensas suas manterá o concessionaria um sys- .
toma. aperfeicondo de !Iluminação no perímetro das
oonstrucc6es contrnctadns, comprehendendo pharóes e
boina illuminativlis nos pontos do ancoradouro e no
caminho do nccesso, si fOr n~cessario. ·
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VIII

Durante o prazo do contracto o conccssionario terá
o usofructo dos terrenos de marinhtts que forem neccssarios ás obras o suas dcpendencias e que ainda não
estiverem aforados, bem como aos desapropriados o
at.orrrados.
De accôrdo com o Governo o concessionario poderá arrendar ou :vender os terrenos accrescidos quo
não forem nccessarios aos fins do contracto, fazendo o
producto do arrendamento ou da venda parto da renda
bruta de que trata a clausula xxvr.
. .
O concossionnrio terá direito de desapropriar, por
lltilidnclc publica c nos termos da logislacüo em vigor,
os terrenos, predios o bcmfeitorias que forem necessnrios para a realização das mesmas obras, c, bem
assim. n captacão do agua potavel necessnria para os
scrvicos do porto, quando a municipalidade não a possa
fornecer.
•

IX
O Governo poderá resgatar todas as obras, a partir
do 1 de ,inneiro de 1926.
O preco do resgato será fixado de conformidade com
o disposto no § o• do art. 1• da lei n. 1.740, de 13 de
outubro de 1809, deduzida a amortização feita nos
termos do§ 4".do nrt. 1" da mesma lei ..
X

O capital a empregar nas obras do }lorto de Jaraguá
é de 0,931:380$925, em moeda nacional, ouro, baseado
no cambio de Hi d. por mil réis, (sujeito á reduccão
conforme n. propo~tn que fôr acoeit.n. nn pi'esent.A rll)ncurrenoia);
Para as desJ,Jezns no exterior ou em ouro, os precos
~crüo invariavets, mas variarão proporcionalmente no .
cambio médio ào semestre, para as despczas do papel
moodn, sondo pnrn menos, quando o cambio fôr inferior áquella taxa de 16' o para mais, quando fOr supori'Or.
A parte dos preces sujeita tí vnriacão ó fi:tnda em
50 "I' dos mesmos prcoos o será verificada na avaliacúo
somostrnl do capital empregado nas obras.
·
O Governo -tertí o direito de exigir ·Dbras até o valor
da proposta noceita na ooncurrencia, o qual poderá,
entretanto, ser nugmentado por nocOrdo entro o concessionnrio e o Governo.
O capital definitivo da empresa sorti. o que afinal
resultm• do todas ns importanoins semesLt·ídmento re- ·
eonhecidns como omprogndns offeotivamenlo nas obras
o as provenientes do outras despezns realmente feitas
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de nccôl'do corri osl.o conl.,·acl.o, npplicnndo-so :ís qunnl.,(dncles do ollrns oxermlndns os J•espiJol.ivos tll'e•:os que
Jrgm·nr·crn nos OI'Carnorll.os appr•ovndos pelo C:ovor·nn.
Esses Jlr·e~os pocler·fio sot• modil'iendos pelo GoVel'no
elo nrml\J'do com o eoneessionnl'io, em qualquer· ,lpoe:r,
tendo om vistn ns eondit:lies dos nwl'enr.los esft·;Hig'Oit·os
e do J~sl.ndo (Jo Alngr1ns.
Uma voz J'ixndo, na l'ôr•mfi indiendn, o enpil.nl dn eonl.mel,o, em lllD'Hin nacionnl, our·o, rrfio sol'l'r•et•ít.nll.~t·nçfio
nlgumn.

XI
As mccliçüo;' semesl.mes ü as. tomadas do contas
ser·fio l'üil.ns do noei'>~•rlo corn n~ itr~l.r•ucçües approvndas
pelo rlrJerol.o 11. ü.50J, de ~O de ,iunllo de :I 007,
J?ien enl.cnd i rio quo o valor· !las ohl'ns consl.ru idas
no. semestr•o 1J nlJOnndns ou nll.or·ndns por• neeôr•clo eorn
o Govrr·no, n tltll'nnl.c n exeiJlr~ilo dos i.r•nhnlhos, .rio eonl'ot•rrridado com o § ·I" dn clausula II, s•Jr'ít incluido un
conln rio rnNiit•fio no r·e~pecliYoo scmesLr.·c.

.,

XTI
O concessionnrin di!Vot'lÍ l'm·mm· urn l'undo do nmm·l.iznciln por rnoio do· (]tlOI.n~ deduzidas do seus luer•os e
enleulndns elo modo que t•opt•oduznm o rmpil.nl ompr·e!;ndo rro l'irn do rn·nzo da oonciJSSão, conl'or·rrw o disposto
no§!,", nt•l,, I" da loi n. l.i!tli, d1J 13 tio oul.uili'O de J8!i\l,
XIII

•

O conccssilnrnr•io cnl.r•at•:í pnt•a o 'l'hesouro Nacional,
por semcsit•cs ndcnnl.udo~, eom n .impol'tnncin annnnl
rio J20 ;000$, pnt•n pagamento da riscnlizacão elo con~
tr•acl.o o l.imí o dit•oito, dur·anl.e n oxecucão .da~ obr•as do
rcquisilm· da ctmmissãü J'isonl cú,;iu das planl.ns por
essa lovunlndns o de qunesquct• documonl.os J•elnJ.ivos
no nvnncnmenl.o dos J,r·nlmlhos o as morlil'iencõe~ por
osl.os dlll.er·minndas quando l.nes documentos mio l.onhnrn
rmracl.cr t•oser·vndo. 'l'nl irnpot•l.nncin ser•t\ pngn em moeda
nu!!ionnl "ol'l'ento o durnntu o ]wnzo !h\· consl.t•UrJçiio
dns oiJr•ns mnrcndo na elnusuln :J", l'icnndo mduzida a
;.5 :000$ por· nnno o rlm·mll.o o pr·n~o t·cstn't\1.1! lln eon-

cessno.

XIV
DUt·nnLo o prazo da eoncessiio, o concossionnrio ó
oilt•igndo n l'nwt· :í sun cusl.n n consot•vnciio o l.odos os
repnt'os de que cnreeerem ns obt•ns, mnntonclo-nsAodns
om pc•rf,;il.o cslnlk' do consei·vncfio.
.
Si, intimado n 1'nzol' qunlquot' obl'n elo conset·,·nciio
ou t•opnPo, qt1o so tenhn lot•nndo nocessm•in, deixnr o

I
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COIICUSSÍ'fJIIfll'iO ân ·:liii'I[H'il' a Ol'di.!Jn 110 [ll'llZO flliiJ Jl10
tiver i-ddn lllllf'r•.ndn, podtw:t o G0\'('/'110 mnndn1· e:wcutnr·
o l.rn!JniiJO [lOI' oul.l't!lll ,, [101' llOIItn do mesmo eoueo5siomn·io; o, :-;i

e~tu ~m

l'lmu·.'?iJJ' 11 pngnr·

ns l'úSpucl.ivus

dcspozu:-;, o Gor!3l'llO rnnnclnJ·:i de:;eontaJ' :1 sua impol'Laucia do qualquul' pat;nmenl.o quo l.eulin du fnWI' no coucossiOIIIll'io, ou, 11n. fnltn deste l't!I~UI'SO, t•uspecLivamtmlu,
da cau~ão u que se t•ufut·u a clnusu!n XLII.

XV
Pnr·a J'IJ!llllllüi'HC:io e nmor·tiz:u;iio do enpiLnl elllJH'cgndo uns o)JI'HS u pagnmonl.o das d!!spuzns do custeio

u eon:sol'\'tll.;:1o J•uspeel.iva

i
'

.(1,

bt!lll nssim, da J'isea/izaclio

por• paJ•I.o do Govoi'IIO, pet·cohol'iio os corwossioJJarios, uu
J'lil'lnll dn lei n, 1..71,0, de 1:1 du ottl.ulJt'o do :180!1, as
seguiu tos tnxn:s e/11 pnpel:
·1'' 11 oitoolJ/Itos o ~!inenenta J•r!is: ($R!".í0) de nLt·neHcfío
JlOl' dia r! nw/.J'n li1war· dB c;l.t•l'l, oecupado por twvio a
\'UJIOI', ou nui.I'O qualquel' rnolol' modor·no;
~·.', ~uiseontos o eiJwor•uta J'Úis ($Gú0) do iÜI'tWn~~ão
pOI' din e mdJ•o Jiuonr dr! e;ie;;;, .oeeupndo por navio
lliiO :'t \'ii[llll' OU OUI·I'O fJUlllfJUIJI' lllOi.Ol' tnOdl!l'IIO;
:J", J,J'IJS I'IJiS ($003) JlOI.' Jd!OS'I'Uil1/ll:l do lllfJI'IJIHiOI'i:UÍ
ouJhnJ·cudas ou desemlJn•·endn:;, pelo se••vi~o da cut·ga ou
dr!SOI\1'8'11 O i!OilSi!l'Vilt~fio do {)CI/'f.O;
!1", pot• eapntazia e Ul'lnar.f!nag,~m as tnxns que fot•(mi
eolii'IH!a,; uns all'auder;ns, de coni'OI'D1idn(Je com ali leis
e regulnnwntos Pm vigoJ•;
5'', poln Hl'lliOZOilllbem 0111 nJ•mnxrms oxfnt·nos nclminisl.t·IHio,; pelo eolwessiount•io, n/J'andl!;;ndo,; ou mio, as
l.axns que pol' e/lo J'ot'OIII Jli.'OJIOSI.as u appt•ovauu:s }Jclo
GO\'Ol'JIO;

0", pula Jmltlonçiio de mol'rmdol'ins no ini.ol'im· rio
pot•l.o pnl'U oui.Pn• •!mlJ:lJ·ctttJijes, n qual só so!'li pct•miWdn
,junto no et'tos :i 'cusl.l\ dos inlel'essados IJ su,ieiJ,a :í !'is~
cnlhm~iio do conoessioJHll'iO o rlo fisco, a Laxn Llu iiO "I"
fia Laxn 3' (}a pl'osontc clnusu/n;
7", mil c quinhentos 1•éis (l$500) pol' mclt·o cubico
do agua, cuJo fol'nCcimenL0 lho 1'1)1' pedido [IC!as emhut'cHt;õos,
São isonlns do lnxns I'Cintivas :\ ntrncá~iío os ]JOI.Ils,
csenlei'CS o oui.I'IIS om!Jnt•tm~,,Jos miudns de qun/quet'
sysl.umn, omp1•ogndn,; no movinwuto oxolusil•o de pnssngcit·os o hagngllns 1J ns pet•lenconl.es aos tmvios cm
cnl'gn ou doscui'S'II no mies do conccssionnrio,

XVI
AJ,!m dns /.nxns do quo l.rnt.n a clnusuln ·nni.ccedculo o rmt·n o fim do pcl·miLlir o pngnuwulo de ,iUI'OS,
tí ruzüo de O "I" anounhncntc o

nmortizn~'úo

uo

cupitnl

•
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dispendido nas obras o Governo cobrará do accõrdo com
o disposto no art. 7•, parngrapbo unioo, dn lei n. 3.314,
do !ü ·do outubro do 188G, sobre o valor da importacüo
que so J'izer pelo porto de Jaragu(L o sobro a tonelagem
dos navios que pelo mesmo transitarem, taxas que uo
ma.\':imo não excederão ·elo:
Por ombat•cnÇIÍO empregada no commorcio internacional, que sahir ou entrar tí barra;
Navio de vela, mil seiscentos o oitenta rúis (!$ü80)
pm• tonelada de regist.ro o 1, }l,l, "I" sobre o valor ol'i'icinl
das mercadorias;
Navio a vapor, dous mil e quinhentos o vinte ·1·úis
(2$520) por tonelada de registro o 2,16 "I" sobro o valor
oJ'J'icial das mercadorias,
Por ombnrcacão empregada no commercío interestadual:
Navio do vela, mil cento o vinte réis (1$120) por
tonelada de registro o O,OG "I" sobre o valor ol'l'ícial
das mercadorias;
.
Navio Ji vnpor, mil seiscentos <J oitenta róis, (1$680)
por tonelada de r.ogistro, o i,H. sobre o valor officinl
elas mercadorias;
Por tonelada de carga, importada do estrangeiro,
por vapor, mil o seiscentos (1$600); por navio de
vela, mil o cem réis (1$100);
· ··
Por tonelada de carga importada do por·tos da Hepublicn, por vapor, mil e cem réls (i$100); por• navio
do vela, oitocentos réis ($800) .
XVII
O Governo cobrará, desde que tenham começo as
obras definitivas, uma pm·to das taxas referidas na. clausula anterior para attender ao pagamento ele juros do
capital que fór sendo empregado semestralmente na
execuc-üo. da.s mesmas obras, e as deSJjúi.ilo !lu administrncão ou do fiscalizacão, .augmentando-so gradativnmento n importnncia das mesmas taxas até ao referido
maximo.
Não caború ao Governo responsabilidade alguma si
· l'eita a cobrancn das .tnxas ma.,imas, a que se refere a
clausula XVI, não attingir a mesma ú importancin necessaria para satisfazer os juros do G 'I" do capital empregado.
·

.xvm
l'oderú o cortcessionario estabelecer um servico do
reboques, cobrando taxas quo constarão dns ·taballas
appprovadas poJo Governo.
·
· •
Al6m das tn.'\:1\s referidas,. na claúsula XV, o concessioanrío .terú n facilidade de perceber outras taxas
em remuneração dos demais ;serviços· prestados em seus

•
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csl.nbolccimcnl.os, Laos como o elo carregamento o dosear~
rcgamcnl.o de· vohiculos das linhas l'orreas, emissão du
warrants, etc .. precedendo sempre autorizn(•iio do Go~
vorno pal·a cobranca elas taxas.
·
XIX
Qualquer trecho do cnes só poderá ser ont.reguo
ao tmfoso provisorio ou definitivo mediante nmm·i~
zacão elo Governo.
Logo que fôr inauS'tlrado qualquer trecho do mies
sorão cobJ•ndns as taxas do que trata a clausula XV.
Caso, no fim de cada anno, depois de concluidas
as obras, se verifique que, com a applicnção dessas
taxas, a renda. bruta total arrecad·ada ó inferior a seis o
sessenta avos (GIGO) elo capital empregado nas obras,
deduzida a competente amortizacão, o Governo pormittil'l\, si o Congresso Nacional a isso autorizar, um
augmento das mesmas taxas que possa produzir esse
valor no ann o sogu·inte.
.
~rodos asses calculas serão feitos sobre a ronda
bruta e o valor total ela importação do anuo proximamente findo, nãe> cabendo ao Governo nenhuma responsabilidade para com o concessionario, e vice-versa,
caso esse iiU!l'mente> da taxa sobre a importação produza resultado inferior ou superior no necessario no
nnno da sua applicncão.
XX

O serviço de carga ou descarga, uma voz comocada, ficar{L sujeito :\ fiscnlizncão da Alfandega, que,
para esse fim, dará ao concessionaria as precisas
mstruccões.
.
. Os. armnzens construidos pelo concessionnrio gozarão de todas as vantagens, favores o onus coui'OL•ielos
por lei aos urmazons alfandegados entrepostas da União,
XXI
O concessionario poderá fazer todos ou alguns dos
se1•vicos referentes :í concessão, por preces inferio.ros
nos das tarifas approvndas pelo Governo, mas de modo
gornl o sem excopcüo a fnvor ou contrn quem quer quo
seja. Estas baixas elo preços fnr-so-hiio effectivns com
consentimento elo Governo o depois de publicadas por
annuncios nffixndos nos estabelecimentos do concossionnrio o insertos nos jornaes. Si o concessionnrio
fizer sei•vicos por preco inferior nos dns tarifas np. provutlus, sem preencher todas estas condições, ser:\
avisado, e, caso persista, o Governo poderá mandar applicar ns reeluccões feitas ús tarifas dos mesmos serviços, e as tn.""<as assim reduzidas não poderão mais ser
elevadas sem consentimento do Governo.
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XXII
Sol'iío embm·cadns o dosomhm·cndns gratuHnmonlo
nos ostnbolocimcnlos do concossionnl'io qunosqtwt• sommas do dinheiros pot•lenccutos ii União ou no Estado
elo Alng<las o, bom assim, as malas do Cort•eio, a lmgugcm dos passngoir•os civis ou militares, os pel.rccli-os
bellicos, os irnmigt'nntcs o suas IJagngens, correndo pot·
eouln do concossioum•io o transporte dcslns u.llimas, do
bo!'clo pal'n· os vagons das vias fct•t•ous que vierem ler
no ct\es.
XXIII
No coso de movimento do tropas l'e<lerucs ou osLarlonos, podot·iío estas uLilir.nr-so do mies c Jnt\Ís ostabclocimcnlos do · concossionnt•io pnl'n cml.ntl'quo ou
t.lcscmbat·qtw, som ficat•cm sujoiLus no pugumenlo do
luxa alguma.
Deve o concossionn!'io racilil.ar pot• todos os meios
o sr!t•vi~o dn União e do J~stndo rl·o Alnb1tias, inclusil'e
os uceessm:ios tí dei'Hsa do porto. Dnr-llws-lta; oul.t·osim,
fl!'efet·eucin mediante indcmnir.nção·, pura o uso de seus
apparelhos o ct\es.
XXIV
O concossionm·io ficnt•li suJeito a lodos os regulamentos. c insLt·uctJões quo o ~linisterio da J.~ar.cnda expedir pat·a u guat•dn, conset•vaçt1o, mcebimcnto o entrega das morcndol'ias nos nrmawns. doas nlfandegns.
J.lnciliLnPít o concessional'io ao Estado de Alngõus
os moias necessm·ios, não só pm·n a J'isonliza~fío, como
para ti nrt·ocadaçiio do suas rendas.

XXV
O cnpilal empregado nas alH·as sert\ fixado somestmlmonte, em moeda nacional, oui·o, npplicando- sn
os Jrl·ecos que J'igururem no areamento dn proposta do
eoncessionnrio, approvnda polo Govel'no·. As olHas renlir.adas dumnto o semestre sopiío oonvenionlemenlo
desc!'iptus, medidas o avaliadas jlola commissão fiscal
cxcluidns não s(! .ns que pot• nccic enl.os m:iundos de rntL
oxecu~iío Livorem ele sot· l'OcansLt·uid·as ú cusLn do concessional'io si a sua impo!'l.nncin .itl houvot• sido nntorim•monto lcvndn ti eonl.n do cnpitnl, como lambem as
obt·us exLt·not•dinat•ins não nulo!'ir.ndns peln cornmissüo
fiscal ou não ncceil.us por olln p"ot• m(t uxocu('üo.
Uuõa VO~ l'ixndo O capilui: COI'I'CSlJOnd~ntu Ú UCS[JUZU
do scmcstt•e, nüo soi'J't•et•tí ultei;n~iíooa guínn.
§ L" Us scmeslt•es tcrminnrüo· sompro cm 30 dn
junho o 31 d·o dor.emllt·o. ·
·.

.

§

2:'

intil.i•uct;ti~s

Ju coutas.

0 ÜOVC!'IIO CX[JCt/il'iÍ as I!OllVIJllÍUIIf.tJS
]1nt·a ns cnediçties sumutilr·acs e lomndus
XXVI

A. tnxu de !ll'iii!IZUIIng-um SCI'iÍ tlividitla pelus mcrcmdorius rJUe Cillilorn ni10 l'eoolhidus aos ni'mnzens !.aos
comn 111Uchinas ou Jle~ns drJ machinns, madeiraR, ou
mntet·illt.!S sobro nr:;ua, ]lermunocei'CJm noti pntcos, alpendres ou dopcndcnein.s do cúes, depois do -18 hOI.'as, conlarlas do pvr do ;;.o!, elo dia cm quo J'orcm ahi dcposiladus,
XXVII
i' ma todus os ui'J'cilos tla. concessão da imtugut·a·
cão tio CJUUfl]tiUI' li'Llcho tio CiÍtJS fll'O\'ÍSOl'ÍO OU def'inj.
LiYii!Jienle, sm·ão c:onsi dera das:
Ronda bruln, a somma de ioda.~ ns rendas ordinaria~, evenluacs ou complementares;
ltendn liquida, os sessenta por conto (00 'I") da
renda bruln;
Despezn do cnslcio, os quarenta IJOI' cento (40 "l"l:
da rentlit brukt;
"l·s despczas do cu:llcio comprclJcntlcm J.odns ns
(lt~~t•üzas necr)ssnria~ lln!'tt os. set·viços c pnrn a oonserYu!:•io dn~ nbt'll:l tio porto, c suas depumlenc:ins, as gt)J'iH'S u tio adminisl.t•ac;ilo c as do f'isunliznciio a qu,, so
!'tJfrH·n ii clnhsulit Xlll" tmubum n qmmLia nmJualincnl.tJ
pi'ueisa pura a amorlizu~:ão, du accôl'do c:om n lei
11. 1.74ü, de 13 du outubt·o de !SUO, nrl. !", § 4". Serão
dellns excluiclns as quo pr·ovierem do accidontes 'O'l'Íttndos do defeitos por mil oxouuçüo de obra, us quae.~ correrão por conta do I!Oilc~ssionnt•io, não sendo incluidus
em nenlmmn das conta~ de cupilni ou cuslcío.
Pnrnr:;t•aplul unieo. Durante o pet'iodo da consLruciío, sem lt•echo algum de ct\cs cm cxplomciio, n rollllllltH'ItCiio do eupitnl ompt•cgmlo nus obt·ns sm·•í l'oiln
nos lermo~ (ia clausula XIX,

XXVIII
..
Pura a tlolct·ntii.Ítll.'iiO· da· t•ontla )Jt•tüa, scmcstraluwnlu c exLt·aordinai'ÍillllOIÜt!, sompro que for nocessai'ÍtJ e o l'OQuisilnr· ti commissüo fiscnl, sut'li'o a usla,
uu ao J't!pl'cscntnulo do 'l'husouro Nacional dusignntlco
P"io nJiaisl.ro da J..'nzo!lllll, npl'eseul.ndos pel·o concos~imw·io os lmltJnc:uLes u mnis documentos concernentes
1í recoiln o ti dcspezn.

xxrx
Sm•tl pm•mi Itid1t nos ooncessioruu·ios a construcofio
do pequenos J'mnnes l'eJ•roos ou dosvios pnt•n ligar as li·
~v

~

u~rn a~ das vias J'et·t•ous do EsLndo do Alalí'~ms, lllt.H.Jinul.u necürdo a CJUli chegut• ~.:om a::; l'cspceLivas

nhus ilo parLo

companhias para LmJ'ogo mutuo, dopeudonLo da uppro-

vu~rw

do

GOVOI lN),

'l'am!Jmn lho será Uut•miLLido uousLruü· ,t•umaus
pan1 J'nciliLnr o Ll'an~pot·l.o do prJdt·n, areias rJ outros
mal.erincs dos J'csrwuLivos logat•es do Jll'aducvüo,
ficando igualmenLo su.iuil.o 11 prévia uom!Jiuacwo com
as compuuhius ptu•a qualquer Jigacão com as estradas
alludidus. ·
'l'oda c qur.lquuJ' iuicinLivn u osso J'CspoiLo Iicurú
dopcndenLo da npprovncüo do Govemo,

XXX
.Pal'll l.odus as O[JCracõos quo, JIOJ' forca ua uouCIJssilo, dovnm . ser foi Las om ouro, I·ogulut•ít o cttm!Jio
do :n dinheiros pot· mil róis (:li d.)
O produ elo ·das Luxas quo süo J'ixndas um papo!
dovc set· convertido om ouvo Jlela módiu do muubiu {,
visLn dn pJ·açn. do Uio dtl .Janeiro durante o moz em que
t.ivorom. sido cobradas.
O proclucto dns taxas fixadas em out•o, umbol'U
pagas ·em papel, será· compuLmlo sompru om OU!•O·.

XXXI
O CJOJICIJ~siounrio, si i'ot• osLrangoiro, obriga-se n
l.ut· na Hupu!Jlica· um ropt·osoJ!Lanto com plenos o illiHiil.ados podorrJs para l.ralat• o resolver definiLivamcnl.o
prmmLo o :1dministmLivo e judiciado hrazilciros,
quaosqLulr qu(Jsl.ões que com ullc so suscitem no pnir., ·
podendo o diLo r~prusonLanlc ser demandado o rccoboL'
quiLacão inicial c oútra cm que, por direito, se oxija
ciLucüt~ pessoal.

XXXII
As quesl.õcs euLro o Governo o o concussionat•io,
l'tJial.ivas aos St!rvi~os dosLo o aos que disserem respoiLo
a iul.olligoncin. do clausulas deste .!JOnl.racl.o, sorüo subHJOI,I,idns pola "mnmissüo J'iscal, no pruzo de 15 dias,
no Ministorio da Viaciio ti Obras Publwns, quo as resolvorít tlom r1·omptidiio.
Si o com:e~sionnrio não so conJ'ot•mar com u rusolu~ão deste, seguir-so-IJa, 'um ultima iustunQia, o nJ'hil.ramento, cs•:olhendo rmda purto um nrbitro, UenLro
do prazo de Jil dins; não chegando estes a nccilrdo, docorridos 15 dias, cncla uma das rln'rt.es · conLractuuLos
. dentro de 10 llins npJ•csentm•(t dous onl.rris nrbit.J•ns r.,
.. denLPo os qunLw n sol'Lo designncú•,o desempatador, quo
. rosolverú n questão no prn~o de o"ito dias.
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Fiua enl.ondi.do que as questões provistas e resolviem olnusLtlns d<Jsl.e eonl.rado, como as li o muI tas,
rusuisiio· e· outras, niio são comprehendidns na prosontc
clausulr.
XXXIII
dus

Qunesque1· outras quostõ<JS que porventura se possam suscit.m· na oX<J<:ucão do contmcto, quer sujam mlminislrntivns, lJUCI' .iurlicine~. seJ•ão decididas pelos tribunaos'brnt.iloif'Ds cm eonl'ormidndo com as leis da Ropublicn.
XXXIV
!'ela iuo!Jsm·varwia ri<J clausulas da JH'esunle concossrio para as qrnws 'niio oste:ia 'eornminndn pena ospodal,
podot•rio Sl!t' irnposl.ns ao corwcssionario, pela commissiio
fisenl, com r·oem·so para o Ministro da Vinciio o O!Jms
l'uhlicas, mull.as de 200$, em out•o, e o dobro nns roinuidcncias.
Si osLas multas niio for·errr pagas puJo concessiounrio
donLro do Jll'HZO elo 30 dias, apôs decisão do Ministro,
no caso do sor· usado o l'<JcUl'SO ncima estabelecido, conLndos da· dnl.a da rospcctivn inl.imacão, sorrí o sou valor
dosconLado ele qualquer pagamouto CJl!o elle tenha do
haver do Govr,rno, ou da caução.

'XXX"f
DuJ•aul.o n pmr.o dn uoncossão o eoncossíotuu·ío go,;ar·:'t da isenção elo clir•0it.os de importn~iio, ele conJ'rJI'Inidado com ns díSJ)OSiçõcs das lois em vigor, pm·n !.orla o
rnal.ol'inl quo fôr· dosl.inndo :í construeção <J consorvucão
das obras elo porto ele Jaraguá.

XXXVI
Sondo fedemos os srnovir;os de que lr·al.a osLn concessiío firmm cl los isentos do impostos osl.nduacs o umnicipaos, na J'tlt•rnn da Constituição.
xxxvr~

O eoncessiormrio fnrrí dirigit• ns o]JL·ns por urn ongoniwiJ'O do reconlrccidn cn)lnuidnrlo tcchnica o ncciJilo pelo
Governo,

xxxvm

Os pr•opl'ioH nncimmns quo ricurom 0111 wnn ui.H·onJ;idn polaR o1Jrni:! <ln presente concessão sc!'iio no~.f.os opJlort.unnmente o som indemnixnc.ão ri disposi·ciio do concessionnrio, que fm•:l, ú sun custa, ns demolições neces-
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Sol'~lhe~hiw Lambem eoneudi!lo~ gl'nLuitnnJillttiJ
JH~Iu Uu\'L'/'110, o:; Lei'I.'t.H\os de HlaJ'Üihus o nc~.:rc:;cjdos uiíu
nl'ot•ndus pJ'u8euLemente, que J'orom nocussnl'ios ti. cott~
slruc~üo Llns oJJt•ns c sua~ Licpendllllcias.

snl'ias.

XXXIX
A~; tnl'iJ'ns sm·ão re\'isl.ns JWio Govcruo, tlo ei11co cm
cinco nnnos, IIHJS a reducção ~eml ·Lias Lnxns SIJ puLieJ'{L
Hill' exigiYell]llllllOO us luct·us líquidos IJXC!!tllil'em a I~ "I"
(doze pur cento), nos lermos Lln lei n,· 1.7i0, de 13 uo
outubro de 180!1,
~

'

.

'

XL

O concossionnrio SIJrá obrigado a J'UWI' Lodo o sol'•
\'ÍI;o ue carga, desJ:tu•ga e t;unt•da dos genet•os oxplosivos,
I!Ol'l'OSÍ\'OS U inJ'IUillllllli'CiS, el.c., lll'II111ZelltllldO-OS Cln
düJlOsil.o csprJcial, J'{trn da zonn do e;íes, medinnl.e appt·uvn<Jiio do Governo nuanto no loenl, plantas fl tnxns.

XLI
·
Os propoJ~>entes dcvoJ·ão l'aWJ' no Thesouro Na~ional,
nni.eH da npresenl.ncão da proposta, uma cnuciw du
:,o :0110$, (qum·enta co11tos de l'oíis) em nwudtt eot·renl.e,
que revel'l.ei'IÍ pal'tl os coi'J•es dn Unifio cnso o (II'OIIll~
JJenlu deixe tle assir;unt• o rospeulivo eoni.J•aeto nu pJ•azo
tl1~ IO dias contados da tlal.a em fJI.HJ pelo Diario Of{il!ial,
lho J'<k J'oila a nolil'il:açiio da a<:ceita~ão da sun lll'OiJosl.n.
J~sl.n cnuciío podert't set• I' ei l.a !.amuem JHI ])eJegneia
<lo '.L'hesolll'o em Londt·fJs, " aqui eompJ·ovnda JlOl' !.ele~
gJ•amma da mesmn delegacia ao Mitüstt•o da Fazenda. .
XLII
. A caucão ue que lJ•ala a clausula anlet'ÍOJ' s1:t·ít élovadtt a 80:000$ (oitenttl eoutos du ré is). pal'll gnt•ünl.ia
<lo· coalJ•acl.o, anles da assiguatut•a uo mesmo e scl'á refor~ada todo8 os nunos com uJnn Qlt'ota igual a 114 "I",
(um !Jilarlo pot• cento) dn renda bJ•tita 1\IJJlllnl, .quu o
eune<!ssionnl'io rleposit.arú no TIH:som'o Nacionnl nl<í ao
<lias depois da tomndn do eontns res•[l<Jcl.i.va, em moeda
I!Ol'I'CTJLo ou apolices J'e(Jernes, nt<J complctm· n imput··
l.ancia de lliO :000$ (cem contos de 1'<\is,). ·
§ 1," A Cllll('iiO O S<)ns I'<:JI'Ol'CÓS I'US(JOJlUUl'ÍÍO pulas
mullns, pulo pagamento das tlcspezns du l'iscnlir.a~iio ll1J
llllC Ü'lll!l 1\ cJJJUSUJa Xl.f[ 'e (Jli(JOSf)lJUL' dusper.u.~ CJUU U
nuvut·no l'ncn vot• conta do· coJu:essionurio; .em viL·lullu
do uoni.J•ndo, <il'ohtr.iJ•-sn-ha do;Jin o vulot• das multas nu
<lesp<JZns, caso o eonee:lsionnrio,dul'imudo n pagnl~ns, não
n rncn dunl.t•o do pruzo quo. lho Uvor sido mnrcudo nn
mesnm inLimncito,
.. .. . .........
· ...... · ·
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§ 2. • Uma vr.1. dr.sfalcarln n cnuçüo o sues t•nforr.os do qunlqtwt• quantia, por ef!'eil.o da npplicação
do rlisposl.o no pnrngrnpho nntot•ioJ•, é o r:oncessional'io
obrigado n inlograliznl-n uenl.ro do (H'fiZO de ·Iii dins da
J'cspcct.ivn intimação ]lo ln eomm issão l'iscn I, 1J caso nãn
o l'nl'tl, no Govel'!lo :l'ien salvo o dii'Oil.o de, indepondonto
do ini.Cl'prel.ar;ão on ncr;iio ,judiciaria, cobt•nr dit•ccl.amonlo o rJmpregar as rendas provenientes da concessão
para cst9 fim..
·

XLIII
Qnando, (Jcpois rlo concluidns as obras, fol'em osl.ns
insufJ'icienl.os parn o sol'vir;o do porl.o, t.or:í o concossionario n obrign~'ão de eonstruir· as obras nddicionnes
(JUe J'ol'em nocessnl'ins (lnt•a esse fim, median/.e appl'Ovar:iio do Gowrno.
O capil.nl nddicional, os Jll'CC·OS de unidade e o l.ompo
neeesRaJ•io pal'a prinr:ipim· a~ obrns o l'inaliznl-as SfJI'iio
suhme/.tirlos t't approvnt'ão do Govel'l\O.
Si o eont:J~$l':donm•io nã0 rruizrno ~n . . ncnrregar Ua
consl.mccão do !.nos obras nddieionnes o Governo r:onLJ•acl.nl'll com quem entender.
·
·
Si o r:oncessionnrio executar as obms nddiflionaes
1\ rtuo se l'ol'oro ostn elnusuln, oontinuariio n vigorar Jlat•a
,,sl.ns os dr,mais /.ot•mos rcl'orenLes ils obras anl.m·iot·e~
rln presento concessão.
XLIV
Serão considerados propriedades da União os mineraes, fossois e qunesquer outros ob,iect.os de valor
urt.ist.ico, scientifico, intrínseco, que forem encontrados
nas o:xcavacõcs ou dragagens.
·
XLV
Fica entendido que os rlireiLos e obrigacões ai.Lt•iJmidos no concossionnrio no contracto pnssarilD, som
modi ficncão nlgumn, pnrn a emprezn on compnnh ia flUO
!'or orgauiznda 11arn o.> fins do contmcto, mediante Jll'l)vin nutol'izncão do Governo.
Si a companhia for estrnngeirn nilo podot•tl funccionar nesta Ropublica som próvin permissiio do Governo.
XLVI
As propostas devem limit.nr-se no prazo dti concoRsiio e aos Jlrec.os de unidade constantes dn rolnciio
imtn•nssn quo os Jl!'O{loncntes encontrarão nn Sccrctnt'Ü\
Gernl do Ohrns o Vtnoiio, Mndo ossos JH'ocos escriptos
pot· I)Xtonso o l.ambcm cm algnJ•ismos, uns columnas.
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respectivas da mesmn relação cru~. devidamente sollndn,
neompnnhará cada proposta.
§ 1. • Para os demais trabalhos não especificados
na J•elacúo impressa aqui onumerndn, mas que o coneessionm·io tenha de executar pnrn as necessidades do
serviço; serão os preces mais tarde acet•l,ados entre o
Governo e o concessionario e em falta desse accOrclo.
pl'oceder-se-ha no arbitrnnienLo de conformidade com
com a clausula XXXII.
§ ~." As despilzas com os trabalhos de quo Lrntn
o pnragrapho anterior serfio computadas no capital do
concessionaria.
XLVII

A concurrencia versará sobre:
a) a idoneidade dos propoentes pelas provas que
puderem apresentar de sun capacidade administ.rat.ivn.
industrial e financeira, JlUI'a cmprehendimentos de tal
nut.ureza;
·.
.
·
·
.
b) a tabella de precos ile unidade parn as obras o·
consequente orçamento;
c) prazo da concessão, que niío poderá excedet• do
90 annos.
·
XLVIJJ
O. Governo reserva-se o direito de julgar livremente sobre a idonoidndo moral industrial e financeira
dos proponentes, cm vista dos documentos de que truta
n lol;t.rn a ela clausula anterior o poderá igualmente annullar a presento coucm'l'eneia si os preços niío estivorem dentro rias eondiõces estabelecidas neste edital, seni
que J'iquo nos pro('loncnl.cs o direito de reclamar qualquep indomni~ncüo, sob qualquet· tiLulo.

XLIX

A preferencia será dada no concurrente cuja pro- ·
posta maiores vantagens offorcer, sendo 'que o proco
referido om b da clausula XLVIT será onlonlndo nmiLiplionndo-so os volumes ou quantidades que figuram nn
J'elacüo impressa do quo I.Pntn a clausula XLVI poJo~
Jl!'C•JOS do uuidndos nproaontados em onda proposto,
sommnudo-se os divol'sos productos assim !llloontrndos.
Esta som ma sot·ú o preço das obrns para· o effeito d:\
compnrnoüo ·das propostas ..
.
L.
I

.

.

.

.

'

·.. :..:

·~ f't\' .

Todos os documentos .referentes·, no projecto das
obrns )Joderão ser exnminndos. pelos interessados, quer

'
;·,.

"'
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nesta directoria geral, quer no nscriptorio da t • secciio,
2• divisão dn Commissão Fiscal c Adminisf.t•ativa das
Obras do Porto do llio de Janoit•o, estabelecido ú Avenida Rio Branco n. 52, 2" andar, onde serão tnmhom
prestados os demais esclarecimentos o informações rio
que pot•vontum precisarem,
LI

A relação impressa a que alludo n clausula XLVI
r:om os prnt•os do unidado devidamente declarados, n
sa!Jct·: escriptos om algarismos o pot• extenso, sem rnsnr·as, entrelinhas 011 emendas, eom o pram podido da
r:oneossflo, escripto por cxf;cnso o som condição alguma
f6rn deste edital, será fechada em onveloppo lacrado,
sobro o qual o proponente escreverá: Proposta de, • , . , ,
(nome do proponente),
A este enveloppe reunirá as provas que pude'
nprnsonf.m• da sua idoneidade e o recibo da caução n fJJh•
es l'cforo a clausula XLI.
Todos esses documentos serão fechados em um
segundo cnveloppc, igualmente lacrado, que será entregue no din designado para o recebimento dns pro- ·
postas.
Nesse .din, com ns formalidades do costume, serão
abertos todos os cove!oppcs, desentranhando-se dellcs os
·documentos de provas do idoneidade e reunindo-se os
envo!oppcs com ns propostas propriamente ditas, fochnclus como se acharem, em um mesmo onvolucro quo
depois do lacrado e. rubricado pelos proponentes presetllcs que o queiram fazer ficar;\ deposHndo no Wnistorio da Viação e Obras Publicas, sob a guarda. do
dircctor geral do Obras e Yincüo,
·
Dentro :e oito dias seriio publicados pelo Diar·io
0/ficial os T'.omos dos proponentes julgados idonc:los
pnra a con~Jssiio o nnnunoiados o dia c hora para n
nberLum dns respectivas propostas, sendo neste dia resf,if,uidus aos demais proponentes as respectivas propostas, fechadas como J'ol'Um entregues.
LII

Nilo será tomada em consideracão proposta com o
pror;o supC!riot• no dot.orminndo nn clausula XI'ou prazo
excedente no fixado pelo § 3' da lei n. i, 7Hl, de 1.3
do outubro do f869.
Dir·cctoria Gm•n! dn Vinçllo o 'ohrus Publicas, 28
rio agosto rio ·JOH . - Leandro A. R. rla Co.1ta, dircct.or
(\'Cl'U!.
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7'abella ·cla.v quantidades de obms 11 (fite se ·re(eJ•e o ))resente
edital, ctbriutlo coucurrencia ))ara. a conslr1wçrio, uso e f/O.W
. c/a,v obras do pm·lo rln Jli'I'OOIIIÍ, no Estado drJ Alaarias.
·
Numl"rOH -

N~Jpeclflcut;útl~>~

-

Unhliuh•H -

Qnnntltltululi

QnciJra-mar

1-

t. Trpo H l'undndo :Is col.aR-7m,O n-1 Om,O:
BlouoR nalumos de 2" calcgorin do peso de
:J.500 n li.OOO J;g, (mMin .\,500 J;g,).. M3
Blocos nnlumos de :!" cntegol'in do puso de
1.000 n 3.500 kg. (m1ldin :?.000 J;g,). ~13
Erimcnnwnl.o du 2" cnt.egol'in eom pcclr•ns nt.•\
·I 00 J\g, do peso. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . Mn
Monolitlio ele SmX8mX7m,.............. ~PI
:\l1·runrin de pedra eorn nt·gnrnnRsa dll
üOO kg. de dmonl.o pot• ·J,Smn de nt•oin. ~ta
Concrcl.o magro eom nt•gnmnssn do :300 J;g,
rlll cinwnto por J,wma dn m·nin e 0,\Jmn
mncnclnrn ..... , ......... , . ... . . . .
do f!IIJ'O'mmclll-o... . . • . . . . •
l\loutngor11 cic BllSceatlniJ'n •• ,, .• ,;, •
d11

llegJilnl'i~ncãn

I. I

.

••

Desmont.agcm rio Bllsocad•'ir·n ..•.•...•..•
2. Cnhor;o rio qucbt·n-mm·:
Blocos nnt.urncs ele 2' cnl.ogorin... . . . . . .
DI ocos nat.uraes do 3' categoria.. . . . . . . . •
Elll'ocnmento do 2' categoria............
DI oco monolil.hico do 10mXJOmX7m......
Alvenaria de pedra eom nt•gnrnnssa do
500 l;g, de cimento por -!,8m3 de areia
Concreto magro com nrgnmnssn de 300 kg.
de cimento por J;tomn do nrcin c O,omo
de tnncndmn . ...
Regulm•izncão do enrocnmonto .••..•. ·... ,
1\lont.ngcm dn ensecndcira...............
Desmontagem dn ensecndeii'n •..•....• , . •
I

II -

•••••••••••

,

• •,

•

~PJ
~1:1

•

•

•

4.:H2
4.:3-12
2~.ô80

an.1

20. :l!)()

·W.HH
~.!112

no

Ílil

Mn

3iJG.O

Ma
1

1.'ü13.0

Ma

327.5

l\I:l
1112
1
1

218.0
100,0

àl3

51 lt58

~la

~07.0

:1

1

1

,lfolhc de liaa~cio

1. Typo A :fundado à cot.n--J m,OO :
l3locos ni•tificincs ntfí 12 tons. de poso com
n1•gnmnssn de 500 Jq;. de cimento J'IOI'
1,8m3 do nrein, . ..... , .....

I

,

•••

,

,

,

Alvenaria de pedrn com m·gnmnssn do
· 500 kg, de cimento !lO!' ·J,~ma do nrein. 1\[D
Enrocnmento do 2' cntcgorin. • • . • . . . . . . • M3
2. Typo B fundado ú cota- -Jm,O:
Blocos nrLificinos nt•i ·12-tons. de poso,com .,.-.
nt'SIHnnR~n rlo 500 J;g, de cimento.- r•m•, ·
1,8m:J de' nrein., , , .

1 1 , • • , •.

.

.

~I, ~ ...i:~,;.

··--

'

. M:J

8~2

:1.978

2.·HG

SEss.:to
Nnmct•OH -

J~M

21

llll

SJ'1'1lM0110

'JoJKJIOc\flcnr;tioH -

Unldnd~H

10'12

-

QunntldntloH

Ent·or>amenlo de 2" categm·in ............

3. 'J.'ypo C t'uudndo :í cola -

777

Oll

Mn

2.210

Om,OO:

Woeos !ll'til'iciat•i!nl.•í I~ tons. de peso com
ni•gnn\nssn de 500 kg. do cinwnto poi.'
'!,8m3 tle !li'Oia .................•... ~tn
Ail•nuni•ia rle pedl'n eom aJ•gairnJssa de
GtlO l•g. de cimento poi· 1,8m3 de nt•eia. ~·]!I
J~xeava~~no ~~m l'ocha soiJI'e os reni I'efi no
JJi\'cl de baixa-mm· ................ ~]3
~. T~·po D rundado ú cotn Jm,O e-2m:
Blocos m·Wiciaes ntrl 12 l.on;;. de 11eso com
argmnnssa dr! 500 lq;. ct.J cimento por
!,8m3 de al'eia .................... · ~tn
All'r.nm·in do podm com ai•gamassn do
500l•g. de eimenl.o por t,Smn de m·ein. MU
Enl'ncamenl.o do 2' catcgol'ia ......•..... Mn
;;, Typo E fundado ií eol.a- Om,OO:
A!Ynnnt·ia de pedi'!\ com !li'Sauulssa de
!íOO hg. drl cimento flOr ·J ,8m3 de arein. ~Ja
.Hinl'n;; dn niYenm·in al.rl I~ t.nn;:. de peso cnm
nPgnrnnRsn de 500 l\g, do dmonlo JHH'
t,Rma de nr•ein ...............•...•.
f•m r·oc.dm sol.n·l~ o~ t•ncifo:.; no

~~Xl~nvncão

uivei do baixa-mm· .................•
F, f'nnrlnrlo :is cotas - Jm,O e-2m,O:
Alvenaria d<l pedt•a com argamassa do
úOO l,g, do cimento por 1,8ms de areia.
Blocos do alvonarin até 12 tons. tle peso com
nrgnmnssn do 500 kg. de cimento por
1,8m3 do nroin. , ..... , .............
Enrocamento do i" categol'in com pedras
de WO a 1.000 de peso (média rle 300

3. Í·13
·~22

.'JOi

1,,601

ii1D
'j. !ll 1
:12:~

~f:l

~.713

~Jn

ü:12

~JS

123

~Jn

.2.-liO

Mn

2lG
L::J42

(l, 'J'~·po

1\:g,) ' ••.•••.•.•••.•..•.•••... ' . ' ••

.Enrocnmento de 2' eategocin ...........
Blnr.ns nntul'nos do 2' nnl.egor•in. ~ .. : ....
7. •.rypo .F fundado tís cotas-4m,O e-lim,O:
All•enal'in de pedra com argamassa .de 500
ltg, d•l cimento fJOl' ·J,Sm3 de m•eia ....
Blocos arlificiaes atú 12 tons. do peso com
· argamassa de 500 ltg. do cimento pm•
·t ,ama de arria ... : . ..............••
Enrocamenlo do 1" categoria .•.....••...
Enrocamento de 2' categoria •.•........•
Blocos naturaes do 2' categoria. ; ...•..• ·
Blocos na turnos do 3' categoria ........•
8, Typo G fundado i\ cota-3m, O:
Alvenm•in de pedra com argamassa do 500
kg. do cimento por J,smn de nrein .••
ntocos do alvenaria até 12 tons. de Jloso
com nr·gamnssn de úOO kg. de cimr•nl.o
·por ·I,Rma de nt•oin·., ...............
Eni"Ollnmctlll) d~ .2" c.nLesot·in .•... •,.,, ... ,

~Jn

M3

80·1

MS

61

Ma

1.258
482
4.401
471.

J\Jil
llf3.
l\13

MS

ü08

l\13

10

~Jn

210

l\111

:105

778
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Blneos nnt111'UCS dn ·i" catogol'ia .•. , .• ,,.
lllueo.l na Lur•aos de 3" categoria. . . . . . . . . •
O. '.J'ypo (l .J'undndo (t eotn-5m,O:
Alvrma!'in do pedra com argamassa de
50 J(g, do cimento por 'l,Smn de. areia. .
Bloeos de alvonnria ntú '12 tons. de peso com
nrgnmnssa de 500 kg, de cimento por
·I ,8m3 de nrein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F.nr·ocnmento de 2" categoria .......... ,,
Blocos nnt.urnes de 1' categoria ..•... , • . •
Blocos nnf.urnos do 2' cnJ.ogoJ•in·.....•. ,
Blocos nntnrnes do 3• cut.egoria, •.....• ,

to. Atol'ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i:l. Passeios . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'"

J~.

Calcamento de pnrallclipipedos ....... ,., .

1\I:I

M3
Mn
l\{8

108
31
31

020

1\IB

2.100
301,

Mn
1\IH

5GO
20G

Mn

1\tS

1\'[~

M~

UR. HiO
1.023
fi.HO

1\fB

Stí

~{a

553

III- Molha aorn.m.m·aial
1 • C1ícs de nl.mcacão de om,u ao ngun:
Cnnt.nrin de 1' categoria assentada com ar-

gamassa do GlíO l;g, de eimenf.o por ms
fiO areia. .. .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantaria de 2' ent.egoria nssentnda com argamassa de ü50 kg. do cimento por mn
de areia ......... ,·, ..... :..........

•

Alvenaria de pedra com argamassa de 500
kg. de cimento POI' :!,8m3 de aJ•ein ..... MB ·
Emocnmenf.o de 2" cntcgoJ•in. . . . . . . . . . . . MB ·
Rcgulnrizaciio do cm·ocnnwnto........... M2
Cnixn do fundocão .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\fB
.Tunucão dos blocos ...................... Ma Bollnrds, nrgnnois, ·escadas ......... ; ... : ·ML·
!l, Cries do nf.rncaçiío do Sm,O de agua:
Cnnt.nria de ·J" cntogm•in nsaenf.adn com argamassa do 050 kg. rlA r.imento por mR
de nrein. . ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\'[ll
Cnnl.nria do 2" cntegoJ•in nssentndn com nr-.
;;nmassn de G50 J;g·, ele cimento por· mn
de nroin ..... ,............ ... . . . . . . . 1\fll
Alvrmnria do pedra· com nrgnmnssn do 500.
l;g, .do cimento por :l,smn dr. nroin. ;
Enmcnment() r.! e 2' entegorin.........••.. ·
Rogulnriznc.fio do onrocnmento .... , . , .•..
Cn ixiio do fundo cão; ....... , ...... • , .. ..
Ensoccndcirn .............. ·............ ;
.Tunc~~ão dos blocos . ......... ·....... , .... .
Bollnrds, nrgnneis, escudas. , ... , . , .•• , ..
Exf.mm idnde do moi he: ·
3, Typo o· fundnrlo :\ ootn-2m,O:
. ,, ...
Blocos de nlwruu·irt rll1í '12 tons. ele peso , · · .·
eom m·gnmnssn de 500 kg, do•eimento ·. · .
por 1,ama do nroin . ..........·......;, Mn

8.020

21.050
L3ü0

170

40''
'17l1

'553

·J o' fl04
23.380

1.tno
220
220

510

220

724
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Numeros - Especlacaçl!es - Unidades - Quantidades

AlveJIIll'ia de pedm com al'gnmassa de
tiDO J;g, de Dimenl.o por 1,8"'" d~ areia.
Alvennl'in. de pcdm eom nrgnmassn de iíOII
);g, du JJimenlo pül' I,SmO de /ll'eia.,..
Enmcmmunl.o de 1" cuicgorin............
EnromuncnLo do 2" cat.ogorin .... , , . . . . . .
llf -

M"

M"
MD

MO

82

'13()
•12.:.!72
(j.

Vüul!tcto

Fm•J•o, incluindo monl.agom .....•.•.•....
Cnnl.al'in de 2" mtl.egorin assenl.1dn com argamassa do 050 Jq;, de oimenl.o po1· m"
de areia .......................... .
Alvenaria de pedrn com nJ'f:amnssn do ~50
!;g, do cimonl.o por J,Jmn do nroin ..
'fnho~ de aço de 1m, dinrnetro c ril8" ospcssum ...................... · · · · ·
Montagem dos Lubos ............... · • · ·
ConcJ•r.l.o com argamassa. do .l!íO I>S'. do
•:illlcllto [101' l,lmll rir, nmin e O,OmD de
mnearlnril ..•......................•
CiJ•ndil de fot•t•o ........................ .
Pnsseios de madeit·n de lei ....•..• : .... .

Kg.

405.8:í0

MB

124

M3

'1.750

J(g,

'i

MU
M
MO

Ensecndeirn:
l\!3
g~incns de madeira dtl lei .... ,; ........ .
PJ•nnchõos drJ ·pinho ................... . MB
Collocncflo dns ost.acn~ ................. . 1

""' 01 (j
8

8:1
200

21t

57
250
50

l ' - llnnr!.<linwllla ·na prmÚt tia napilanla

Aterro .... , ........ , ........ ; . , . . . . . . .
Eul'umtfflêfiLü ·de ·.D" categoria ..... ·,.......
Argilln .. , . , ...•.................. , . . .

l\13
i\·ln

2-t.'J o 1Ji)2

iti ,tl(H

Mn

4.270

l\111
l\12
l\!2

tiO li.. 2:l!i
:1.200

VI ,.....: DJ'a(laamn
DJ•ngngcm em lodo r nl'eia com trnnspol't.c .
.do.mnt.erinl a ceJ•ca de;, milhas ...... ·
Dous m·mnz•ms do 25"'X80"' ....• , • . . . • . •
l~dil'icio pnt•n ndl1linisf.pnçiio ....... ,.....
gr(ll'i•:io puJ•n usinn elrclJ•ogonn. . . . . . . . . .

M2

:wn

:lO O

VI!- Apparalllauwnto tio ades
J,inhns fm•J•ons. dn I "',0 com c.Jesvios... . . . . MT,
J~inhas J'erJ•ens dn 2"',(} (llll'a guindnstcJR.... ~I L
.Lonnmolivns t.ondeJ• ... , , ...... , ... , .. ·· . , , l

. ' 7ngõos

, . , ......• , .. , ..... , ..••..... ·. . • ..

1

2.800
200
3

30
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ANN,\ES DO SENADO
1\ulllcros - Jlspcclficnç<lcs - Unldndcs - Qunutldndcs

Guiudnstos !'Odanl.es oi<Jcl.l'icos pnm. I .I [2

tonelndn . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

·J

G

Guindaste fixo pum :JO J.onelnclas ..• ,.,,, 1
:1 •
Jn~l.allnciin elec~r·og<•tw, l.l'ansrnissõBs olecl.ricuri Plll'a erner•gir• n luz, illuminnc<ies eler;l.1·ieas, gradil do :l'urro, aguas
JllU\' ines, esgoto~, ef,c . .•.••••..•• , ••
Observnciío - Nos pr·ccos de un ir.lnrl<• rle\'Ml i' C!!'
incluidn.~ a.~ pn!'collns eor'l'es:pondente~ a «l~venl.une.~•,
llellrJfioio da consl.l'lwçfto n ns dllspezns de l'iscn 1i?.ncfin.
ViJ•ccLm•ilt Geral dll Vin•.•fto u Ob1•as Puhliens, 28 do
agosto d<J IO! L-- t.r:mulro A. 1/. da Costa, rlit•eclm· grJI'Ui.
St•. PrCJsidente, :Hili me preoccupu estudar qual n pl'OJJOsln
mais rnlll.ll,josn, de ncc<irdo r:om o edit.nl; so,in quem J'or• o escolhido, set·:'I·IJOm, pOt'fJllilnlo devo conl'im· ua iulfm!:iio ptll'n e
no lll'il.et•io do hotp:.1,cln Sl'.}lit!is.J.ro <la Vi:t~iio e, p1 inr:ipnlnw,ulo, pOI'(Jtle Jllettoto ~~ollect.l\'ldn~Jo cb porto ~~· .fm·ngu:í,
dolmtdo o tliL<:t·essr: do Esl.nclo quu '·' n •Jon~I.J.'lll'!:'IO dr• fHJI'IO,
O l'i!SIO JlUl'ti!IH:O ilOS Í!li.OJ'O$S1idils C0lllllll'l'f.'lli.C~.
Vtl,iumo~, (lúl'dm, ~i ns propost.ns c·.~t1i1l (fiJ H1•eôf'dO ~~oni o
oililnl.
IW-ns no Dia.rio Offioial rio 20 rle dezemlll'o do ·lVII:

•.

o•

Propostas dos ooncurrentes

(Dim·in OffiC'ial de 20 do do1.ombro do 1911)
JllllEC1'0RIA OEllM; PJ~ VIAÇÃO ll OBI\AS PUill,!CAS

Seuunda sccçüo
P!'upostns recebidaR o nberl.ns com ns formnlidnde~
ln•esct•ipl.ns no edital de 28 de ngo~to de 'IVH, pm·n nA
nht·ns rio molliornmontos do porto do Jm•ngwí, llsl.ndo
du Alng<1ns.
Proposta dó Pedro do Almeida, Francisco ele Amo•
l'iln Leão o eng<:•nheiro Arthm• d•o Prado parn constru-.
cofio, uso e goso das obrns do porto d~ Jaraglll\, no l~s
l.nclo do Alagôns.
Os nbnixo nssignndos, os dous primeiros industrines
o oommeJ•cinntos residentes no Estado de Alngôns, o o
terceiro engenheiro especialista em explprncl!o de
pOl'tos, residente nesta cidade, se propõem,. em commum
<1 inteira snlidnriednclo de interesses · e ,nôs precisos
termos do edital de concurrenoin datado ele '28 do;.àgost<~
do1 co!'rentr. nnno, publicado poln Directoria Gornl de
Vin~üo e Obra~ Ptlbiicns, do 1\linist.erio dtl Vincfio, a
consLt•uil· ns oiH'ns do porto Lio Jnrngml, 111\ cllJlil.nl <.lo
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Etilndo de Alng0us, de confor'midade com o [H'Ojeclo
uppr·oYnao pelo dum•elu n. 8,785, do llt do ,junl10 do col'··
r·oul.o anrtú, sU,/eil.undo-se a todnti as oxigeucias o condic;õoti es~n.uclccidas nas. elnusulns tlo miJsnm edital,
pela qu:mtra d,) novq Hill tresentoti tielentn e novo
contos, quinh.,rdo~ o qu:ttor·zo mil IJ quinhentos réis
(!l,37\l:il11$500) mediante os Jl!'ccos constantes da rclaoão imprestia :1 que allude a clausula XL VI, cspcci l'icadamente deeinrado~ por unidades esci'ÍJJlas em algal'ismos o pm· uxleOtiO, sem rusut·as, entt•clinhus ou euwndns, estando r.1J6lcs pr·e~os iucluidati ns pal'cullas corl'etiponllentcs a e\'el!/.uaus, bm1o1'icio ·do eoustruc1;iio u
a,; despezu~ do 1i:ical izaçiio, l.udo em accôrdo co111 a uu!a
J'iual cxarada Jlll ulludidu mlaçü·o expressa lJUIJ aqui
juntam.
Os Jll'OJlOncnlos limilanJ o pt·aw da llOIICIJ.~são pat•n
u,;u o gosiJ. das obras do referido porto de Jnrnguú, noti
tet·mos do suprtunelwionado edital, n citwoenta o cinc-o
nnnos, eontndos dn dal.a da assignatum do J'especliYO
contracto.
Rio de Jane i1'0, 27 de novcnJ!Jt•o de· 1OJI. - Pedro da
Almeida. - Francisco de Amorim Leão. - Artltur tio
Prado.
·
(Estas J'it·mns J'oJ•am reconlwcidas uo La!Jclliiio
Paula Costa.)
2." Proposta

A n!Jnixo nssignutla «Soci1!t1í Ft·nul;aisc ~rEulr·u
Pt'ises do Dt·ngngcs & de 'l'rt\VIllll' l'Lthlics», ue l!lllll\11'lllidndiJ com a vlnusuln XLVI do edil.nl do corwur·rcncin
JlnJ·a u,; oht·as do ).JOI'Lo de Jnr·ugu:i (.l~stad-o do Alaguns) :
1", .Propõe a labclla de pr·c•;os oscriptos pot• exf.cnso e lambem lllll a!gnl'ismos na rula~•ão junta i\ proposta o consequuntu or~amonlo Junto.
2". PropGo o prnzo do (85) oitenta c cinco nlllJOs
paL'a coucessão.
·
3". Af'enit.a 11 Lotlns Uti concli!;Ges cslivuludn,; uu udilnl du CO!IClll'l'IJllfJÍil,
.Pm•iz, 3!1 ~lo outubro do lOJJ.
Vnlot• da proposta 1Jlllllllo l\0 fl!'CN: 1J.ôô8 :~ô~~100,
- A~sigunclo, liOl' !H'OCUl'n~•üo, li'. Lamúarl'.
.
3." Proposta

Anntole Collot, •mseuhcit•o eivil, Dumnvl. ,.;; GoniJ1. 1
JJnuqucil•os, residentes em Ptu•iz, o IH'inwir•o ti l'lJa do
J3ur.•nu n. O IJ os soguintus 1i run llénmm· 11. 101, pulo suu
Jll'Ocur·urlor André lliclwr, indusl.1·inl ""'~-ln cnpitul, com
uscl'iploriv 1í rua I't•imoiro do nlnr~•o n,' 71, pt•opõem-so
n uoustr·uir• c oxploJ•nt• u podo do .Jnrnguti, do conformidade 1!0111 as olnusulns do ud ilul do couourrcnoia pul.Jlicni.lo uo Dictrio O[{icial, Q modiante os prçoa da tu-
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JJolln annoxa e pl'llzt> do iJUat·onta o quatro annos " coutai'
ria iuaugura1,1iíil definitiva do todns ns oiJras, do[JOis do
coucluidus.
Hio de ,Janeiro, 28 de uovorubro de '19-lL - Por
procurncão de "\nnl.olc Uo!lot. o Dnmart & Comp., Midrd

Jlicher.

Pre(.'o, '10.412 :719$700.
4." Proposta

O abn.ixo a;sir;nado, engenheiro e industrial ostabelocido nesta praça, ú rua dn Assombléa n. 3::!, sal.isJ'nzendo as condioões estnbolocidas no edital do 28 do
ngosto do 19:11, para oonstruccão, uso e gaso Jas oJn·ns
ilo porto do .TaraguíL, no. Estado dr. Alagôas, declara quo
Hccoil.n todas us condições alli estabelecidns, executando
as obras pelos preços estipulados na tabolla annexa,
<levando o proponente permanecer uo· uso o goso dos
mesmos du accôt•do 1:om ns clausulas mencionadas no
ro1'oridt> edital, du.raute o p1·azo de sot.onta (70) annos.
Nestes termos, pede deferimento. . ·
Rio do Janeiro, 28 de novembro do Hlll. - Juüo
Proeuça,
Preço, 1i.081 :091$900.
5, • proposta

Oliveira, Almeida & Comp. e Oscar de Almoirla
Gama, estabelecidos á rua Visconde de Inhnúma n. 7G
o J•ua da Alfandega n. · f;2, sendo os primeiros negociantes o :industrines e o segunde> indust1·ial empreiteiro
constl'Uclor o propriolnrio da Sul'raria Frontin, voem
sujeitar 1\ apreciaçíio de V. Ex., a proposta .iunt.n. [lara
construcciio,uso e goso das ahras do porto do Jaraguú,
no Estado de Alngóas, de uonformidndo com as clausulas do edital de concurroncia de 28 do agosto do
corrente anno, e publicado no 1Jiario U/ficiat.
Declaram mms que se conformam com todas ns
clausulas constantes do ro1'crido edital.
Com a mai·or considernciio, somos de .V. Ex. attontos
obrigados o criados.
·
·
· Rio de Janeiro, 28 de novembro do 19H. - OU·vail'a,

Almeida <fr Oomp. -

Oscar de Almeida Gama. '

Exmo. Sr. Dt•. Ministro da Viacíio o OIJJ•as Publicas.
- Dizem Olivoiru, Almoidn & Comp. o Oscar elo Almeida Gama, ooncurrentos 1\ construccão, uso (J goso
tio port.o do .Tnrngu{L quo, sendo o . odituk rospor:tiVO
omisso nn é [loca cm que devia ·principiar~~~ sm· · contudo o pt·azo da concessão, .os concurrentes acimtl J•oJ'oridos e ubuixo assignndos, declnt•am quo.,o •prazo CJUO
pediram na p1:oposta que apresentaram; 6' a contnr
da data da assignatura do .contracto.

SÍls.s,tu
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NosLos f.ot•mos roquurem a V. Ex. se digno umndut•
commissiio ,iufgudom
tJnl'll tomar a decfnt•nGiio supr•a na devida considot·aGÜO·
quando forem abet·tns as propostas.
'
1'. d·eJ'orimento.
nio de Janeiro, :10 de novembro de l!.JH.- Olivâra

se.in esta presento ú rospccLivn

;lluwülu & Cornp. -

Oscar da Almeida Gama.

'

l'rcco, O.ü51 :538$320.
Sii.o cinco pt·opostas ,todas ellas com o> preços cvidcntometli.c inl'ot•iorus no esLube!eoido poJo edital, do nccôrdo com
o <.luoroto do Sr. Presidente d·a Hopub!iea.
O confronto elo edital uum as rn·opostns domoustra a improceclencia, a illcH·aJidndc. da resoluciio que annulou a uoncurrencin; gerando obrigações para a Uniiio e direiLos para
torcoiros. .
· Nos Lernios da lei n. :l.35ü, Je 31 de dezembro· do HJIU,
art. 32, n. til, renovada. pela lo i n. 2.524, do 4 de janeiro dos to
uuuo, o sysLoma adopLad•o rl o seguinte:
Daa1•eto N. l.746, da I:J da outubro da /81i.9

Aulo!'iza o Governo a contracLar· a constt•uccii.u, uos dil'. fercntcs portos do Impe!'io, . de dócas e arnmwns
para cnr·gn, descarga, guarda e conservação das merendo rins du importação e exportação.
iloi por bem sanccionur e mandar· que se executo
a sc!;uinto resoluciio dn Assembléa Geral:
Art. l." .Fica o Govol·no auto!'izudo para conl.racl.at• a construuciio, nos differontes portos do Imperio,·
du dl>cas o nrmnr.ons parn carga, descarga, guarda o conset•vaciio das met·cadorias do impo~·taciio o oxportacão,
sol! as seguintes bnsos:
~ 1." Os omprezal'ios deverão sujeitar ú appr·ovaciio do Governo Imperial as plantas e os projoctos dus
uiJms que protondet•om oxocutm·.
. § 2." l!'ixnriio o capital da emprozu e não podet•ão
nugmcntnl-o ou'diminuil-o sem autorir.nciío do Governo.
§ 3. • O prazo da concessão será fixado conforme as
difficu !dados da omprezn, não podendo sot• em caso nc·nhum maiot· do DO nnnos. Findo o prazo l'icarão portOiwonclo •no Govot'no todas tiS obt·ns o o mal.orial l'ixo o
rodante da ·.omprezn.
· ·
§ .\." A ernrJreztt dovcrú forrmar um !'undo de amorJ.iznoüo por moia elo quotns deduzidas do seus lucros liquidas, IJ calculnàns elo modo a reproduzir o cnpil.nl no
J'im ao !H'nzo da concessão.
A 1'orm:wfio dessa J'umlo do nmorLiznoiío principiará,
ao mui:; .J.m·dnr, lO ;mnos llopois du eoncluidns as ollrus-.
§ ú." Os utnlll'er.at•ios podoriio porcebm·, tlolos servi~.os prestados cm suus ostnhelecimuulos, Luxas rogulndus
JlOt' uma Lat·il'n proposta pelos ernprczn.rios e approvuda
pelo Gov.erno Imperial.

I

Ht•I'IÍ t·nvi~tn u~tu tnt•il'n pelo Govui'IIO IIIIJH~I·inl <.lu
ei1wu out ()Íneo nuuos; Jllas n J'ouucciio gw·nl <ln~ Luxns
~tÍ [IOUIJl'Ú [cl' Joglll' fJtll\lldO 08 IUCI'OS Jiquiuos da Olll!Jl'CZll
excederem a l~ %,
§ ü." Pod'cd o Governo ·coueedm· tis ()OmpnnltÍ'IIs tio
dtlc·nr! a faculdade de cmiWt· Lil.ulos do g:mlilltia das
Jlll'l'catlorias depositndns nos respccl.ivos ll.I'Jllll1.CliS, conhocidos pelo nome de ·wur~•atlts. Em J'ogulunwuto cs.voeiraJ, d-ovet'll.i usLaiJu lem J' !'t~ t·.r.·~:P'ns pa1·a. em i:5~úo Llusles
LiLulos· u seu uso 110 lilllJIIJrio.
§ 7. n o Gove.t·no JlOdcrtl úllCUl'L'(lg'tlL' ti:; compnultia:;
(j,) f.!,jcm; o set·vit;o du cnpuJazias e tltJ at'IIHIWUugeus tias
1

;ti J~tMJd!uigas.

Bxpedini ueslo cmso t•cgulnmeutos u iu~l.t·uct)tius
pana c.;.tulw,Jccet• ns ~osolu~ões un compauhiu cJlllll os ulnJII'eg·uuos mwaol'l'egados tia perecpcüo dos di1•cilm das nlJ'undegns.
~ 8." Em cada contracto eslipulat•tí o Governo :ís
condicücs que ,iulgnt• nocessnrins JlUI'Il nssegLH'nu· a mais
minueiosa o ~;xacta J'iscnlir.ncüo c m·t·ccndnoüo dos rliroitos do lMndo.
§ o·.~~ Ao Govor·no fica roservntlo o djl'cilo dt.l rosgalnr ns JH'OJll'iedndcs da compiHJhin em qunlqucl' tempo,
depois dos 10 primei1•os nnnos de sua conclusão.
O pt·.oço do l'esgnlc SCI'li l'ixndo de modo I]Ltu, T'llduzitlo a npolicos da Divida Pulilicn, prouur.a unm t•ent.la
cquil·ulentc n.B %, de todo o capital el'fectivamculfl tJillp,t·cgado llll emprtJZa,
~ w·. Os Clll[li.'OZarios poderão tleslljH'O[H'illl', Jlll I'ÔI'•
llltl do dee1•elo n. J .üü1, de 2i cJe outuliro de IBiítí, a:;
Jli'OPI'iedudos c JJoml'oitorins pm-tenecntcs a pnrLicultH'es,
que su acharem em tol·t•cnos nocossnl.'ios í1 constt•uc~üo
das suas obras.
• § 1'J. O Governo J'm•tí inspcccionat• u exe1mcüo c o
r.uslcio rlnR nlll'ns, pnt•n nssegumr o exacto cumprimento
dos coi!Lt'nclos que houvet• estabelecido.·
· § 12. Os nrmnzens das dôtJas construidns pelos enJjJ~·czut•ios gozarão de todas as vantagens e l'ni'Ot'cs cnncedidos pot• lei aos armnzcns all'nndci;ndos c clll.t•eposlos.
~ ta. As ompreztts osti·ungeit•ns sct•üo ol1ri~atlus a
lei' l'ept•esentnutes ·uns Jo,•.alidaucs cnt quu l.iwt•tJUI sou.~
eslal.wlecimontos, pará t.rl\ln,rem dit•ecl.amenle com o GuVet•nu lllltlet•iul. As questões que se suscit.nt•unt IJill.rtJ
o Governo o os ülllJlrcznrios, a rostwito tios seus tlireilos
e o!Jt•igu~ões, JlOdüi'Üo set• decididas 110 Bt•nzil pot· lll'iiÍI.t•os, dos qmws um sct•ti ele nonwncüo do Governo, o oul.t•o
do cUIJ:H'ezm•io tJ o terceiro, por acctlrdo denthlJas .tis pnt·los ou sot·l.ondo.
·
'· Art. 2." Ficum t'OI'OS'ndns ns 'disposi~ões cm con-

Lrnrio.,

·

·

.Tonquim Antão Fcrnnndus Leão, do Muu Conselho,
Sccrctnriu do Estudo dos ,Negocies dn Ag!'i-

~linistro (l
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cultut•n, Cülliltlet•uiu o Ol.tt·us l'Lilll/ens, assim o tenha enletHiido IJ f'n~a t•xet:utur·.
l'ulado du lliu du lfanuir·n, r·.Jn /.t'r'Zt• dt! outubro do
11til oitrll.'r.•/1/o;o; ~~ St!S~t'flf.a ~~ llo\"r', IJili.IIÜ'i.lgil.l.··druo oilaru
r.ln Jrrdt'Jll.!lldt•rwia u llo. 1rupc•rju,
C:ou'r a r•rrlwica dt~ ~1111 AltrHt'~·fndt! u Intper·adol', -

,/oatJIIÍm ,\/l/tio Fel'llllllllcs J,erio,»

Sn. ;\ll.IU,lu l.iiÍI(s -

I)

g o l'l'UIII'iu t.lr.srnlt:llo t.lu J\lilli>'li·u

llÜU diz qttl.' HS !II'OJIUSi.US t.•:-ilejn/11 l.!lfl dl~::!iiCI:I)f'dO I.!U/11 O edifaJ.
N<iu fui l!,.;fit a !Jil ..;u do tle..;t,nulw.

O :,;11. II.IY~\IIJ);JlO Ull ~lill.I);Ll.\ -A lmse f'oi a l'ello\'a•~üu
tia Jr.-i do CoJJgt·e:;so •
•1 lei t.lll JllHO, a lfUIJ se l'ld't•l'IJ 1.1 d''>lllitllhl.l dn ~liuisi.I'JJ da
Vi:q::io, ni'ilú IIIJtti t! ::~et•;'t lamhtHII pulJ/ir!Utla conr o Jllltl.l ,·Jisr~UJ•:so, ilri!ll du que :;u \'f.H'ifitJW.• quu niio proc~dour ;r,.; l'icl id:rs
J':t%i:'~r·~ dndu:-; na iul'oi'IIHH.:ão da ])iL•t•el.m·ia de .Portos, cu,i;t
uhl'igat;liu de explient~õüs saU~/'ndoJ•ia:; se lorua inrli:o~tu.Hl.Síl\'ul,
111io sr·, por·nrlle o Podur· :EXI'Cill.i\'O como J)et'nnf.t'! o t:ougn·.~$0
Xaeionul, 1Jllo SI~ :WJJto de::ii'I!~JJi..dtntlo.
() Slt, Alt.llJJO
IIIUL'Ul'.

o.:••~s

-

JoJ

ellns

llÜO dc\'cl'ÜO J'a~ol'-ól!

du-

O Sn. ll.ll':lllJ:-;,uo IJil MIII.I);JJA - A lei de li:!$G, rc~J.aut•ada
1111~ 11.; • .1, ::! u 3, Uo tHu•ngt•apiJO uHico, do ar·t. 7, o l{W.! 1~11t

vi,;J,a da Jugislac.fio vigente l'cir atH·ovcitnvel ~;t•adntivaii!I.'IJI•J,
Jtlll'il

I~! io

O'UL'HII;/ ia

do:-1

,ÍlJJ'08· SCBl

l't.!SJ)OllSIIbiJidacJc

dO

u pm·a mciiiOl' clnt·,)~ll reproduzo, di~ assim:

(iOVC1'IW

·

1

3.'

Lei

11,

3. 314, de 1.6 de outubro de 1.886

.AJ•t. 7... :
Pat·n~·I'H[IIrn uuico. J.o'ica o Ol.l\"Ol'lhr nulol'i1.adn 11 l!t)ll/.t·ne/.at• com ulgnmn lmliH'CZil, precedendo cu1wu J'l'l~lleia
Jllihlicn, n enll~i.J'IIV!.'àO dn.~ nh••ns de IIWI!illl.'llllll•ulo !ln
l•al'l'a do llio Grnndu do 8ul, do eonJ'm•nJitlnd, ei.IIIJ lJS

''"i.11dns e planos dn .engonlwiro Honol'io Hienllw, uwJ/iJ'il.'ndos III.' lo en;:wulwi1·o J>. Galnml:
1.' .\o cont'J•:wl.n que eelelJI'Ill' n Gn\'el:nn Cll/11 u t•rnJll'l'%11 fJUIJ pn•·a f.nl' l'i111 81l venha Ol'lflllti~n•·· "'"'lio ilflpfiJ:ntlns ns disposicúes do duc•·eJ.n 11. 1.7Hi, de 13 de uuiiJ ..
Ju·o d•! J 800,
!!." Pnr·a o pag·nlllPII/J.l dn:; ,iuJ•n:-; ;í l'ar.:io du fi % aullt.lllllllr•nlt• c Ullllll'l.i;:aciio d11 c·npihli 1.'/IJ{II'og·wio nns l'ú1

l'PL'idns Oill'ils, fien o <:nri'I'IIU nrii.OJ'i:.:ndn u ~~uln·nl' o \'alor•
da ÍlllptH'I.IJL'IÍII I' PXIIIIJ'/.ru;Jio tllll! FiU /'iit.IH' pe/n ]m/•t•u 1/11
Jtiu Gt·unuu du Sul c ~obre u tonelagem dos uuvios tJI.tu
Vol, V

,.. '
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[10 L' edJil tI'ar!.'i iI il ;'Plll.
d~:

I ilxaS 'i' W IlI) lllaxillll' uii.u ~xr.ede

J'ão

lJl)!' elllvareação ,!mpJ'l'garla 111) I:Ullllllereio internal'ional, C/llll sahir OU '~IltJ':J.I' a b;lIT<!:
Navio de \"eJa, Q;(i8U pu!' lUll,"ialia lip I"""'" P ','I!
sobre o \"alor u rfk ia \ da, lIlprl'adoria~:
Vapor, l$GHI) por tunelada de pe,," "[,4~ '.; ~nbr'p
o \"aLor úffieial elas merGadoria~.
Por pmbarea(;ão pll1pl>egaela llU ,'onlll!er,·j,., In~PI'
pro"Vmeial:
Na\"io de "Vela, l$\;;'U por Lonelnda rip ll"~n ~ 11,96 ~~
wbre o valor oHidal da;; lllercaeloria~;
Vapor, l$ôl)O por tonelacla de lJeso I; /. 'd ~: i:iohre
o valor offidal elas lllereadol'iaô.
Por tonelada de eal'ga imporLada Ull l'xport,a'-.ia [Jal';.l,
<) esLrang'e ira, por \"aj1Ol' I $60U, ]lOl' na via de ve la
J 'fi 100,
Por Lonelada de carga illlport.ada ou exporta,.Ia para
jl0rLOS do Imperiu, por "VapOI' 1)j; 100, por n8.vio lip vela
800 réis.
3." Fica IJ Governo alltol'izado a cobrar, de,:;de que
tenham começo as obras c\efiniLiyas. lima parte dessas
taxas, para atLender ao pagamento elos .iuro,s do capi~
tal, que fôr sendo empregado anllualmenLe na l~xeeução
das mesmas obras, e ás desw'za.s de adminisll'!u;ão ou
de fiscalizaçãu, CluU1ncntando-:;e uraâat'il'wncntc a únpol'tanc'ia das mesmas taxas ate.; o 1'e(n'ülo 11w:l'imv.
!I. Logo que seja amortizadu u cal'ital empregadu,
a cobrança das taxas será reduzida ú quantia esLricLamente neeessaria para a eonserva(;ão das oJJras.
O Governo [lOdel';i estal1ele('·er cm l'avor c1as l~m
prezas que se organizal'em para melhoranwnil) dus purtos do Imperio, além das \"antagens a que se refere ;t
lei n. 1.746, del:~ (lI" ulltllbro ele 18ô\), uum taxa llUl1<:a
maior de '! % em reJ'el'I'l1r,ia au valul' da jlllllO'l'tal;Üo, (1
de t ~~ ao da exporLat;flo de cada 1lI11 dus dilos jlod.oi:i.
As taxas destinadas üqlwllo sl~ryiço ~ol'flU <l.l'l'oeadac1as
d irectamente ]leio Estado e caleuladas de nl<Hleil'a que
não exeedam o necessario para (lo juro correspondente
ao capital das emprezas, lt razão de 6 % ao anno, e para
a respectiva amortização no maximo prazo de 40 annos.
Si o Governo julgar mais conveniente efrectllar os
referidos melhoramentos por conta do EsLado, l'oderú
applicar o producLo das mencionadas taxas ÚS ohJ>ig;jções que neste sentido contrahil'.
O n. 4, SI'. Presidenle. nfí.o foi absolutanwnl,' mandado
adaptar.
.
0

O

SR. ARAUJO GÓES dú um ;t[Jul'Le.
O SR. RAYjvl\JNDO IJE i\Jli\.\i'IJ.\--E '~IJl seg'nida a esses ducumentos incluil'ei a lei n. '.?'.?'.?J. d8 :30 de dezembro de H)/)9,
na qual se verific;a a iln[Jl'ocedencia do argumenLo primordial,
que é a incompalilJilillade da Guncurrencia com u lei das con-

7~7

eurL'OJ 111ias. í;iio cuusus ru ui lu di J'l'cJ'ulltes, q uc 11ãu stJ
n r(tW

tli1.11

lllliJJ IJi 11111"

podf1rn Her·vir• dn ,jtr:-~/,ifienl.ivn p:~r·a :-'r~ruollmnl.u aiJ-

SUI'du.

I

;\pt·udnlltns l'."'i$il lui, qrrn lnnln nlln (l:t/'11 n /u:-;pudw·ia du
Pw·J.us, npr.'t.Ht' d!' ~er· tllrr:r di:-iposir.::iu r.:n r~:urda du ol'l,.\:llllúiii.U,
l.'fnula u !'IIII\ ."ii\ t'l'l'et'r\ r~ntn l.un/.u dt.•.:-:.pr·r~'l.ll quando pt.'IJlJÚO no 'Miui...;/r!l'io dn \'iw;;iu q11n r·e\·ug·rto lllllil lní do Cotr);r'el'iso que esliltrw sulii'L' o,.; dou-; r·r~,l4'illl(!ll:O: a useolllr•r· pn'r·n os LJnrl.os da

llupulil iea.
l 1 :i~ u enrrda du
111ai~

o:·t~:mwntrJ IJUIJ

vale uwis rtuo a disposiÜfio

ttovn:

.p
«Lei 11. 2.221, do 30 elo

!le~ombro

do 1909

(I l't•usirlnlll.e d·a IIB!IIildina dos :msturlns Ullidns du
Brnr.il:
1 ilr,;.o ~nllur que o Uonr;'t'l.,l'i:-iO N:winnnl df'r•.r· •. dull 1!
11

1'1/ ~:llli~ÍIIIIO :t )nÍ SIJg'llinl,t~;

Ar· I. r. í.

~I'IIIJII'o 111111
~~nnmii'I'UJII'in, ou

o Go\'er·11n Uvm· de ali!.' ir· qu:lf-

par·n I'OI'JJeei'meuf.os, OIL !HlL'a
Sl'l'\'if.:ns .JIIdJiieos, o/J:;orvnJ•:i as soguintes J•cgl'lHi:
,~) a qnestíw dn idonoidade dn.~ IH'üpoucul.e.s set·ú
1•xarninnda o .iulgacla prt~viamontn, nntr.s d<o nber·l.ns as

IJII·l!f'

pi'Opo~lns.

As propostas cujos autores nfio tiverem sido

t•.onsitlm•ados icloncos não. sm·iio abot·Las;

h) si o Governo qu izct• l'IJRet·var• pura si o d·iroilo
dn nnnullnr qualquer· coneurrcnein, caso os preços pe. ri idos sn.iurn muito nll.os, deve l.nrnhern antes do abertas ns propostas; doclm•m• qu:ws os preços maximos,
aeima rios quaes niio aecoila nonhuma:
e) as p1·opostas devem sor· niJerlns e lidas denoto
rl11 todos os en.ncllr·r·enlos qtiiJ s11 apreseutnr·ern puru nsl'listir· a essa 1'ormnlidadc. IJnfin um rubricnrít .ns do todos os outr·os. Anl.os de C[IHllquer decisão, serfio publitmclas nn inLegTa;
_
.
rl) o oclilal do eoucur·r·oncia indicnr;'r com n mais
exlrc111a minucia tolius ns condiQücs tochnicns e ndmi-'
n is Lrn l.ivas (plantas, desonlros, natureza da const.rucoiio
o rl·o mal.eJ•ial a ernprcgaJ•, Jll'llZD maximo do inicio dn
l.er•minnção dns obras, ele.). Nos cnfios do fornecimentos,
quando o respectivo ob,iocto não possa ser designado do
modo inconrundivcl, dopositm·-so-lrüo uns ropnrticüos·
apr•Gpr·indus nrnostrus do que se dosc,ja. A concurroncin
\'I'I'SIII'IÍ Oi10JlllS sobro O pt•eco OU da llllidndc, OU da tol.alidndo dn obra, do nt'l'Oildamenlo, ou do l'ol'Jlocimonto,.
roouror·mu o qu.o vil.or sido posta cm ciLnoão;
.
· t!) ns pl'opostus não podorfi.o conter senão uma l'ormula do complct.n submissão a lodu~ ns (IIJtusuhLS do.
"dil.ul 1J o JH'IJ~o quu n tll'cipononlo ol'J'oroco. Não· so lo. marão um JJonsidurn~rio quuosquer offorlns do vunlngens
uiio provistas no edital do coucurrcncin, nem as .P.I'O-
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postas que ilonth;erfim apenas o offcrecimento de uma
reduccãá soJJre <L lll'OPOtila mais l!aml.a;
() iL

COIUJUI'l'CliCiil mtJw de r.lii'Cil.n

posta maiti l!aml.a, poJ' uJini1ua
entre elia c flllll lqueL' ouLJ·a;

110

iilllUI' da

pi'O·

qw: St!,ill· a diJ'J'ercuva

y) ll lieil.o ilO GOI'el'IIU csl.ipuhll' llllJa SC!(Uildll 1)011·
di,;ftu que,· no na~o de aJJsoluJ.a i!(ualdatle cuii'IJ tll.i:IH
propostas eom tliJ·••il.o ;í uwlht.H' CJiassiJ'icnt;;io, sil'l'll
par•a doeit.lit• a quem eahc a pr·ei\H'Cllt:ia.»
::-ir•. 1Jt•esideul.e, t! Jli'Pcisu eat•tumia de seuso ,iur·idieu par.•a

"

se prel.euder· upplicar essa lei, inft!S'I'allneule, ú euueur·t·erwia
jJUJ'I.I_ O

fJO-J'IO de

,lfii'UI;UIÍ.

E:stnbelt'cidus assim

.

iiS l.lit:S1!1i,

.

e r•,•gislr•adas

(HII'tl

o tldJUitJ

amplo e pleno eoulwciuumlu r.lo litJIIill.lo. ngual'llu as ullt.'l'iuJ'es
deli)JCI'llt)ÕCS illll'il CUIIIIH'il' O lllf.'ll LICI'Cr. (Jluifo bl:/11.;
/ll.tlllu bt•m.)

·

OllDEtll DO Ll!A
'iot:nciío IJ)ll ,. discus~fio UIJ Jll'ojecl.u uu' Sclli!UO n..\2, de

1Dl:!, t!quipul'Httdu o1'i vonciuwnloS dos

laria do SujH'emo

~l.'ril.llmal

Cougr•es::;o .Nacional.

J'ltneeiottal'jCIS

da

:o:;BeJ'f!-

Federal aos dos J'uucciounrioij do

llejcitat.lo;

Vem ú Mesa e é lida a seguinte
IJ I~CI •.\IIAI_:,\o

Üeclnl'o quo voll•i •a J'uvor do projecto 11. ·l2, de J UJ~, em
·
S;tl;\ !las scssõe~, 21 de setembro tl<J I O12.-111 vures litJ
Lyru.

J•

tli~t;ussão.

O Sr. A. Azeredo (Jieltt orliem)-St·. l'resitletile, pedi n
IJalavra pum declarar que votd 11 :l'avot• do tH'ojecLo u, 1,2,
tle I OI:J, em t• li iscussiio.
l~' annunniadn a vol.nçiío em 3' discussãti t.lo PI'U,Ít.'do <lu
~t.!llmlo 11. 31, do 180!\, rliSJlOndo soiH·c a elegibilidade dos cidmlãos c sobre •accumulut;.ão d() J'unccõcs Jlllblicas.
O Sr. Raymundo. de Miranda (peltt onlcm)-St• . .Pt•esltleule, c.stc projecto n. 31, que Stl cncoul.m na ordem do dia,
•' lllUÜO nutigo, d:atn de ·180!1 e contóm mni.Pria de niLn J•elrJvaucin, dispondo sobre vnrios nssumptos. E si cm algumas
das suas jlill'les ellc Lom utilidade, cm outras, JlOI'I.Íl11~ domnncia
mni~ cui• adosa e meticulosa inspt•cciio da propri•n Commissüo
tle CnnsLiluiciio c .TusLic.n.
•
·.,
·
Atlcndendo a isso, requeiro n V. E:l7: que 11onsull" o
Scnntlo si concordu- que o llL'Ojcclo n. :JI voll4 ii Coinmi~~iiu ·
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r!e Jõinnncn~. pnt•n dizo1' <lr•lülonwnl.r, snht•r.. n~ t'O?.•i•·~ •I•• mnnul,•n•:fin 011 .•11 hstil1 ti~fin ri•• 11111 i l.ni< rins suo;; rli;;poi<IÇ•ir.,q,
Yrm ;í M•;;;n, •1 lido, npoindo r tloslo ••m disenR.<fio o se1'\"11 inf,.,
III'QIIfmi~II·:N'I'O

Tirquril'o fjiW o pt•nJ•;rdn n, ~1, rJ,; iROii, yolfn ;l f!nm!llii<sfio rlll flillllll\:n:<
~·sf.wln simull.alll'fl
!l!llrn fli'O,/~"'dn {(III! l'f'A'Ill~ 111a ,t!l'm 1d1mLwn pnr·a n t•lnhni'Hl~uo tlí• um
fll'i"lillf\fo nrn,llo· r• ;;nl i;;f';wl.nt·in nns iltlrt•,;;:;w;; grll'nr~ r• dit•ril<lil
adq'uil'i<lm•.
~nln rlni< sN<;:tir;;, ~I rl•' sr.d.rmht•o do IDI:i,-ll111/1111111ilo

/·,;u:n

••nm

r/" .V irrm da,

O Sr. Sá Freire-SI', l'l'rilithml.e, nfio me inilnt·.io r.onl.1•n o
I'M!IIi'l'illlfJill.n do honl'nrio SenadO!' pelo J~;;tndo 1111 :\lngonR:
rl<.\~c.i.o, IJ!ÜI'<Iinnl.o, f'nwr nm app,ello á Commis;;iío tle Finnn~n;; no sentido de ohlel' o mnis dtlpros;;n possil'el pnt•rert'
snhl'll nuf.l·o tli'O.irJel.o que l.mln do m•nl.c!'in comwxn n r•,lo.
.
A CommiRsão de Finança' t:ceeh<}ll \Jal'll estudo;; um Jl!'tt·
,I('IJI.o lfiW l:elll th• facl.n gt·anrln <dcnl.rd•H ~ eom r•si!e, a que ·'"
l'fJfr!I'IJ o l'1lt1llúl'inwnto · llfll'cscntndo Jlelo illusll'll Sonadul' (lO I'
Alngons I) sohi'C r•llc, m·cio, ,i;í cmitliu Jllll'ceet• fnvot•nvcl o
nolw" Senador por S. Paulo, oft'ereecndo ·no mci<mo lemJlO
nm Rnhstitulivo, No entanto, nl.t! ho,ic, esse Jli'O,jecl.o ninrln não
snli iu da ·Comm issão.
.
AeJ•edil.o C[Ltn sn possa valar rel'fcil.nmcnln o pt•o.i•'cl.o
n. :11, rltJ !SD<l, ind•'Jlcndentemenle do ouf.t•o (ll'o.ircl.o lfiiiJ st•
nch1a na Commi~~ão do .Finnncn~; ~~nLrlof.nnto, ~i offl 1 (~1.iv:l·
llllllllr.. o s~nndo dt;se,ia unifienr o' disposil.il·os sohi'IJ o nwsmo
IISillllllJll.o ~r!!'in J•om·rnienl.c e;;l.udal-o;;
con,iunlo,
F:l·n· tanto lfllnnf.o Unha n dizer·.

r],,

O Sr. Francisco Glycerio-81', Pl'esidcnl.c, effccf.il'lll\10111t'
,j:í off'ol'tJei pnrcrJet' no Jli'O,jodo n que se l'rlfere o nobt'•' i'l•'na-

IIOI' pelo Distt·iel.o FerJm·al, e. offcl'f't'i t.nmhrm emendas n r.~.•t'
tlrni••nl.n pot• ,iulgnl-o del'irlirnl.c.
' :\ t'tJCfUt11'illlcnl.o, JlOI'rlm, rlt•. um dos mous illuRIJ•r;; roJ1,,.
H'IHi

do

Cnmmh;~ão,

fni o mou

par'f!et~t'

n hnJwimir•, p:nn

"~

l.nrln r suhi<t'CfllrniP rlrlilwl'llr;iio, Pn1• non;;rqurtwin, rlf' 111i111
undn dnpcnrle.
Ct'I'Ítl qur Oil nnili!M eollegns nurit•nm n ,in:'II!U l'nrlnmn~·ãn ü sr lllli'I:'R~nr•fío Nn dar· n ~nu pnr··~l·f'J' .-rn J'l'l:l(.!iin n ~·~~n
t1I'oj cnl.o.
]~!üou muilo dn nf•(!lir•do com n 11t)hl'f~ S•H1n•lrw pl"dn 1~~
l.udo 1)11 A)ngonA Clll Rt>,U l'Ofllll'l'illlfl!lftl, pNJindo Cflli' O Jli'tlj<l!il.t'l vnllr ;i r.ouunii'siio,

O Sr, Metei! o - . R1•, PtW>í,rl••n,l.'~· n tll'n,irrd.o, ru,in rn! or;iir)
V, .F::.-., nnnniWitlll, <.• rlt1 IR%.. .Joo1 nrs.~r onnn l'l'l1!11f.l.1do 11
C:ommi;;i!ii•J dtl .Tusf.i~n. r Lrgislnciio pn1·n rlnt' sru pnt••)~Ol' so)11'1! n;; r'mrtHinR npt·rsonlndn;; rm :1• rlisruRsfio,
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Não competia po·rt.nnlo 1\ Commissiio dizer sobro o proJecto, mas sômenle sohru as emenrl,as apt•esenladas, o, Mmo
fui cu o llolalot· do pa t.•eciH' sobre essas emenda~.
pm·eceu-me que o J'e([tto!'irnento do hont•ndo Senador por AlaS'•1ns, pedinrln que o pt·n,jeel.n vo!l.assc do nnvn a Commissún
dn .Logislnção o .rus!.i~~n. unvolvia uma consur·n. ú Commissiio.
O Sn. llAYMUNilo DJ~ Mm,\NDA- Nilo tive a menot· inLCill)ão,
O S11. S,\ Pmmm - O honrado Sonudot· l.inlm )leclido QUIJ
n JH'njrnl.o vo!l.assn :i Comm is.~fio· de Finnn(•as.
O Sn. ~1"1'"1,1.0 - Ot'll, o l.t·nballto ntwosonlado soht•o. n•
emendas. .l'oi elnhol'ildo JlOl' nli111, Mmo mcrnh1·n da Com.. missão de .lnsl.içn, Julguei do meu dovm· dat· esta oxplicaçã.r'
)larn não pm·ce(!J.' que a Com111issiio neeoilnva a ennsur·n. nppnl'Cnl.o que o J'llfJltnt·imcnl.o ctJvolvin.
rfcnJJO ninda uma. ohsel'VU(.'.ÜO n J'n~OJ', ~L'r·n/.a-SO dü lllll
pro,jocto uu,ia discussão foi ~uspensa un l'órma do llcgirnünl.n,
por terem sido apJ·esenl.ndns emendas.
Ha uma disrosir.ão no Ttogimenlo que prohibc o nclia-

Jilenlo dn disrms:'lão éJo mn~mo pJ·o.inel.o duns vezes, JJOr issn
1tão so póde adial'. Jlol.'gunLnria a V, l~x., Sr. Presi ou te, si
csl.e pro,iocl.o, depois ele l.cl' sido ndiadn a volaQfio duns ve~os,
suspensa n discussão pula apresenlnoão de ·emendas, pôde
ser ninda urna vc1. adindo pal'n sct• ouvida de novo a Com·missúo?
·
O Sr. Presidente -. O llogimenlo no seu nrt. 188 diz:
«E vedado, na mesma d•iscussão, repJ•oduzi.t· adiamentos niucln
que cm lermos ou j1ara fins di J'J'cJ·cntcs, sn Ivo para ser o
projecLo, nnl.es do vo .ado em 3" discussão, su,ieil.o n exame ào
alguma das Commissuos, caso cm quo n diseussúo pt·oscguirtí
depois elo [lat•ecOI' ~.
O Sn. FtmtmJIIA CitAvgs- .1':' o cnso do pt•ojocl.o em fJUüsl.ão,
O Stt, PlmSJni~N'l'J~ - , . , «E sa Ivo para se~ o Jlro,íecl.o,
.nnf.as de voladü om :J" ~1i~cnSFiiÍü stt,ieil.o a exumo do nigumn
d'as Commissnes., .»
Por·tanto, o l'CQUCI'imenl.o do hont•ndo Sonntlor pot• Aiagóns ó J•cgirncnl.nl.
. , Approvndn o I'CfJllCI'irnenlo, vac ser ouvida tL COJnmissfio do
·.Jõ'muncns.
Gltlo!/11'1'1) ng !!(!!) :232$202, Po\BA P;\(l,\~\1/~NTII t\ Jll~HnENU,
Rf":JI~IID'l'

& ·c0.\11'·

:1" di~llU~~fiO dO.JII'O,ÍIJid.O rio t;,liiHin 11, I, I, t!n '1(11~, lllli.Ol'i·
r.nndn o P!'PSitl!~nLo rl·n /tt!pllhlit!:J n :tlll'il' n 1'/'Pdil.n llL'IW."I,"ltll'ifl
al.é n. qunntia dn .:!tW :~:l~$:!1i:! 1 pnr·n JllU~'nllwn!n .dns l'nl'llt!Bi ..

JllCili.OH i'Pil.n~ 110 l'lllllllllllHin da J.~nrr;n J)nlil:inl do nisl.rielo F"rlnrnl pn1· n,•ill'l'lid, ~l'ilmicll. & 1:ornp .. o1n l!lfHl " l!lill,
App!'O\'ndo, VtttJ :í Comud.s:·Hí.o do lltHiae,,,~lin,

..;,·.

!SESSÃO J!:J\f

O Sr. Presidente vonlur a sessão.

23 Dll
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Nada mais hitl'endo a LraLar, vou Jc-

Designo pnJ•n OJ•clnm do dia dn :;IJgninLo:

r:onLinunçiín da :l" rliscussiío ela pt•oposicão dn flamm·n dos
DepuLnr.los n. li, de 1012, q11e l'ixn us J'OJ'()fi" do Lel'ra pm·n
IJ CXOl'Cie!O do J!JI :1 (COI/I, ]WI'f!CCI' ria CoUJ:m.issrio rir! .1/m•in/w c
Guerra., OJri'tlllllllo qua as emendas OJll'escnladas sejam. destacadas 11ara conslitniriJ/11. projecto P.SJlaclal),

Lr\'nnln-51• o sessão ús 2 hUJ'!IS.

!Oi" Rgss;w, EM 2:1 DI~ SE'I'.l~MBilO DE 1012

A' 1 hom da !.arde, prcsenle numem legal, abt·e-se a
sessão a que comJOJ'rem os St•s, Pinheiro Mnchrtllo, Fm·r·cit•u
Chave", AJ·au,jn Gócs, Pec!J·o B'oJ·gcs, Cundido de Abreu, .Tonathas l'cdJ•osa, Gabrinl Salgado, lndio do BJ•nzil, Urbano Santo~.
Mendes de Almeida, TIJOnmz Aecioly, Tavares de Lyra, Cunha
l'edt•osa, Walrt·edo Leal, Sir;ismundo Gonoalvcs, Gonçalves
Ferrcit·a, Gomes· llibciro, Guilhet·mc Cuml_los, Oliveira Valiadão, BcJ·naJ•dino Monteiro, Nilo Pcoanha, ::lá Frcít•e, Bet·nardo
Monleiro, Felieinno· .Pcnnu, Francisco Gi)'ccrio, Leopoldo ele
Bu!hücs, A. Azereclo, ~I'Clollo, .Tosé Murt.inho, Generoso Marques, l'clippo Scl!midl e Ahdon Baptisla (32).
Deixam rle compnrecct· com causa ,iustifieacla os St•s.
Silve!'io Nm·~·. Arl.hm· Lemos, Lnul'O SociJ·<l, José Eur.ehio, fiibciro GoncnlvHs, Gorvnsio Passos, Pires Fot'I'Oii·n, FI·nncisco
Sií, Antonio l!c Sonza. CasiJ•o Pint.o, llibciro de B:·itlo, naymundn rio ~lit•nnda, Coc'lilo n Campos, José ~laJ'Ccliino, !lu)'
Bnr!Josa, Lniz Vinnnn, Moniz :Ji'J'OiJ•n, .Toão .Luiz Alves, LoU!'cnco
Bapl.isl.n, Auguslo de Vaseoncclin~. Aleindo Gunnahara, Bucno
de Paiva, All't·cdo JWis, Campos Snlles, Bmz Aht'tuües, Gon7.agu .Tuymn, Alcncnt• Guimnriíos, HeJ•cilio Ln?. c Vir.l.orino MontciJ•o (20),
E' lir!n, posta cm r!iseussiio o, som dolmt.o, npp!'Ovacln n
nela da scssiio nnt.erior.

O Sr. i" Secretario d1í conln do sor;ninl,c
EXPEDTENTl~

Ofl'iein !lo Sr·. Ministro da Agl'icullura. Industria o Commemio, do 2! dn um•J•onl.o, !.J•nnsmil.f.indo n ~lensaf(em com que
o S1·. J'J•~>sidcnln da Htlpuhliea J'tJsl.it.uo dous dos nutog!'flphos da

I
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1,'.

llesolnç:in tln r:nn!l't'f·~sn Nneinnnl, RflllJ'.einnarln, rrno nniOI'izn a
nJII'/'I,III':l r/o~ 1'./'Pdii.O:-> ~llfip)l•.fl'J1'11/:tl'l':-; (jp :1 ;0f.lO*, p:ll'n oí.'NI/'I'í'l'
no paf::lllwnln rln dil'l'l'l'OIII;n dr• \'l'twimenl.o:< rln I'OIIRIIIitH' int•idien do lllP~tr1n Minii'\J.pr·in P no t~I.H'I'Pilto P.Xt'l'tdl'in.- AJ•f•ilivn ..
N11 11111 (ln:-~ ntlf.ugJ'Hp/Jn~ P t'olllllllllliqw!-~'-' :i CaJnaJ·n, rt•'nwl.1'" idn-Re-1 I! n " nnl.t•o,

lfut rio R1·. KJ•I·apiiín rl1• Agninl', l'il'ú-PI'I'RiiiPlllP ria nRsom-

Jd,:a lt'tdHla/.iva do lt!:o;l.ado dP ~~·,·tdJlP, t~nrnlll.tlllit•ando /.t!l' sido
in:.;l.allada n l'lf';-; ..,fio o!·ditHll'iil dn 1·1 11 lt~g·i.-41ntJII'a ~"~ c•un~l.i1.11idu a
111esa q111' lt~111 iJ,, dil'i~'il·-llw u;; l.rnlmllw;; no I'UJ'J'I'IIIi' unno.-

Tnlr•il'ndo,

O Sr. 2" Secretario

·

prnc~de

:'t leitura do soguintP

I'AntWEfl

N, :li O- f0!2
Trl!r/at·~tin

final rln 1lro.iectn t/o Senado, n, i!ii, rle /.91/,

'''!tle 110 c:r-ca]Jittio tk rn·tillwria do

B.~:l!r•~ito

f/11•)

eon-

/Jtm,iomin

f'rnnklin "'' :1llmqllel'ftU(] Lima o .wlrlo 'l•iluli,in r!a(JIIdk
1/0S/n, rr'(!Ulrulo Jlrla talrdla de of;) de rlr:tnn/rr•o t.le o/8!1·1,

O Congrrsso Nneionnl dccl'cl.n:
Ar·tigo unii'O. E' r.onccdido ao ex-capitão da· nrmn ele at·l.ilhnJ•ia tlo Exrl'tdl.o Ben,jamil) .Franklin de AlhnQLWI'CfUC Lima,
rm tll.l.r.nc;iio nos l'f.'lcv;lllli•R si'J'I'i~os du Bl!CI'l'll que (iJ•rstou 111\S
1'1\lllf"llllhas do UI'Uil'Ul\Y IJ elo Pal'll!l'lln~·. de 18(15 n 1H70, o soldo
vil.nlioio dnqurllr poslo, rr.gulnclo pr.ln l.nbella do ·I ii tlc de%ntlllll'o rir• 18!1!,; I'JJVO!l'lldas ns disposições 1'111 eonl.t•aJ'io.
.
Bala das Commissúcs, 2:l de sei.'omlli'O de 1012.- Wal(i'l!llo
l.ral.- Bernardino J:onlel·ro.

Fiea sobl'ú a nwsa, pm•a ser• discutido na sessão scguiut.o,
tliJpois d" puhlicado no Diario rio Cnnrn·csso.
O Sr, Mendes de Alnteida - S1·. J'l'esídcutc, por.~ o n V. Ex.
que se dig'lll~ mnndm• nnnota1' uma eonecçiio dú um pequeno
L'l'l'll no 1\\'lllso do pm·cCCi' rio Codigo Civil; escapou nn notn o,
no inicio do paJ•ocel', a palana « ~lrit•a », cm vez dn Jlnln\'l'u
• Alcncat• ».
Faço cs~o podido fll'lo racto dr hnvct•cm mcl·ocido ela Commis;;iío mcnr.:iío IJonrosa os l)r•puLaclos que ~~·nhnlhnrnm, na Ca1lli\I'U, pelo Codign f':il·il n, omhorn csll'.ia ·cscriplo no final do
pat•ccrJ' o nome cm·f.o do Si'. Aloncnr· Gu imnJ·iics, 1\i'OJÜOIHJI!
nppul'ocnr· no imp1·rsso « ~l·nif.·n Guimarães~. cm voz rlc « Alon-

e:u· Gui mm·ii Mi , •
E' cl•• justir;n n rrdificncfio. (tiJlOiarlos.)

O Sr. Presidente- O (lf!dido rir V. gx, sor:l sal.iRfJ•ilo.
Apl'ovril.o u opporl.unidudo pnl'n. clcclu:•nl' nos S1·s. Sünndurrs qun nu proximn quinln-fch•n ser;\ dndn pm·n n Ot•dcm do
dia u rlíscussiio do Codigo Civil,
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O Sr. Araujo Góes - St•. l't•csidl'lltc, rli'ixo, 1101' lllOilll'lll.os,
A. cncli~i.I'H do Kot~I'PI.al'io, fJlW f-1mho n IW11J'n rln oeeurHu·, ao Indo
J~x" pn1·n vi1•, desta
l'f!Pl't~snn to o JWq\HHln, mns

·de V.

hnn,:nda, onde 1!0IIl df!S\'alwt•inwnt.o
l'ko dP t1·nd il:ü·~s hislill'ic•ns - Ji!l'lLi•nl.nndo, ninrln nmn n1., d" ú~~nmplu qu~

l.ado !h! Alng,}ns d1~ t•r•sprtl.o.
Qttr•t·o t•t•l'i!l'it·-me :'t f!OilClli'l'rnein, ultimnmrnl.e annnllndtt,
lill !'fi n;; ul.ll'llR do JlOI'lO de .Tn I'Og'UÚ.
Ü1Hllidu, Si' . .l'residüilt,.•, oul.t•o tlia insut•gi-mr eontt•n n
ndo"t!o St•, i\linisLro da Vincnn, annullando csgn concnrt•r,,wia.
ngunt•dnm que CXJllicncno completa fosse rJa(!n ~m "''l'rsn do
neto dn S. Bx.
!'(lin foi, Rt•, Prcsidcnl.r, ncrcn ou lovinnnmcnl.n qnc mro
rrvoltri eonLt·n o neto do S. gx,: o proprio St·. mini~lt·o, 11"1n
ot•gfio di' um dn sr~ts amigos, nn Camnl'(l, nrnhn de dm· t·a~fio ú
111 iulm altitude,
·
O illustrr representante pelo nio Grande do Snl na onLt•a
Casa do Congr•cssn, St·, Oelal'io Itoe lia, em um Lrllo movinwnl.o d1l d,.r,·.~a no ministt•o seu rrnl.l'ieio1 aeaba de prodmiL'
a ,illslil'icar;fio rio neto do honr·ado St·. illintsLro
du Vin~iio. ~fio
ltn\'in da minlm [larl,., St·. Prrsilli'lllr•, w•,·li lll'i.l, llf'lll da parte
do meu companlwli•o do hanenrln, (Junndo pmlrst;ímos eonl.ra
a annulluçilo da, coneut•t·rneia, e, cort.'f!S[londcndo ú gcnt.ilüm·
nom que IIOS t·espondou o illustre ropt•esontante pelo nio
C:t•nndo do Sul, drivo, por dev,!t' dü ennseieucia, dL'nlnNll' que
l\l'eiJiLo como eomplctas c satisl'aetor·ias as ra1.õcs dr rl1•1'1•im pt·odu~idus pot· S. l~x. em fnvm· rio nrtunl ministro.
·
Mas, St•. Presidente, 1l l'ot·coso llOirl'ossar quü do enso ot•n
nsnlarccido t·csulta urna lamrnl.nwl ajnwdnr;fio di}J)otwnle da
nossa administrar;fio publica.
O actual St·, ~I inisi.I'O rln Via~lio, com offeito, nr.nlmma
culpa tom da illogulidadn dos cditaes publicados. S. Ex. achou
t.udo feito. Mas algucm devo resJlOndor por essa illcgalidade
e que o discurso do illustro Deputado pi!IO llio Grande deixou
patente, J'OMhindo PXIdnsil'nnwul.r.• sohre n nn.lcrcssot• do netunl
ministro.
E' d11 lamontut•, St•, Prcsidcnt~. que um departamento da
arlministracão publica, incumbido de tratar· de assumpto de
t.fio nlta rolovnucin, nssumpto· que gora direitos c dcvor~s pnra
n Oovcrno c pum as partes, mio tonhn mm·ccido o cuidado e
1.olo que clovom presidir a netos do semelhante naturo~a. a
ponto cio ser o ministt·o obrigado n nnnullar uma ooncU!'ronci~
[lllblicn, pot•que OR editnos que lho sorvir·am do bnso, organi?.adCloô pot· sons nuxiliat•os. J'm·cm a Constiluicão Fedet•al,
1\cst.u ngot•n, St·. Pt•csidcnlc, ospornt• que o Sr'. ~I ini~t.rn
rln Vin~•iio sntisl'n~u a justa aspit·ncüo do povo alagonno, dnmlollw, d1mf,J'O do mui~ rmJ•I.o prh.1.o, p nlmr.indo tlfll•ln de .Tnt'llll'll~.
Cot!f'inmo;; que S. Ex., cu,in hon vonl.ndP nutwn tlnnlr;;l.nmos,
snhm•ft ror·t•osponrlc\' ao .nosso nppello,
il\t•n o fJilO tinha n di?.C\', (MuUo bem: mwilo bem.)
IIli.'
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Jül:l

Continua(•ão dn 3' discussão da proposição da Camnr·n dnK
Deputados, n. H, de iül2, que l'ixa as i'O!'f'US de terra pat·n u
•
cxcrcicio de 1üi3.
O Sr. Francisco G!ycerio -Sr. Prcsit.!enl.c, ou havia lido,
c mai~ alguns co!lcgas da Commissão do Finanças, uma
emenda ou disposição no PI'O,iecto, autorizando o .Poder· J~x
ccutivo a J'n7.1Jl' opcraçõns de cmdito pnrn o servira do marJtJhrns militares..
•
O flUO ú verdade, rwrúm, é que, relendo agora o p:·ojeel.n,
não cncontt•ei essa disposição. Si não hll nenhuma disposi(•iw
autorizando oper'a(•õcs dd credito sem limitação, não hn razão
de ser 11 minha reclamação.
A V. Ex. mesmo cu me dirigi cm pai'licular no snbhndo
c chamei a sua attcncão pura o cuRo; êstnvn cnnvf!rrcido drJ
que algures eu lrnvia lido tal disposição.
·
Ver·ifico, porém, que el!n· não está nem no projecto, nem
nas emendas, o os membros da Commissüo elo Marinliu c Gucrr·n
me informnm que não existe.
Assim sendo, sento-me, porque não lln razão para o I'Cquerimento que ia apresentar pedindo fJUrJ o projecto fosse ú
Uommissiio de lõ'inançns.
· V. Ex. me tlcsculpu!'t\ ter tomado l.cmpo ao Senado.
O Sr. Presidente - No correr· da 3' discuss;1o alguns Sr•s.
SenndOI'CS uprcscntnmm uma emenda qu'o, acceitn pela Me3a
c su,icita ao estudo da Commissão de Mnrinlln c Guot•t•n, rJsl.u
doliborou que não devia ser• ncccita u rol'e!'idu cmtJmla sirrão
constituindo pr•o,iecto cm separado. A Commissão, ·par·u ussirrr
proceder, fundou-se no motrvo ele que tal omcncla or·a inJ'r•in ..
g·f~it:l: Cl.J

Hogímnnto, por nllocm.·

íWt'ví~:os

pormnnnnLns, gJ·a-

tificncuos. olu., r!onl.mriundo desta J'r'rl'rua o qun di~põcm o,;
nrt.s, 142 c HO do Jtegimento, que inlrilwrn :\ Mesa rlc ar·ceitnr emendas em taos condições.
A ndvcrtencin da Commissfio 1í procedente. Houve r•ealmonte equivoco da pnt•lo da Mesa, pois surt dclillllt'll\'ÍlO foi
contraria aos dispositivos regimcntne•.
,
A emenda rcfol'ida incido na prohibiçiio oxpr·0~sa eslnlJclecidn ]Jclos urls. H!l o HG do nosso Jlegimonto, de modo que
{L Mnsn não podia nem devia tel-a acceito c menos ainda tel-a
si.tjcilr· au t•onhccimento do Senado.
·Penso, pol'r'im. quo a Commissüo, tonclo prestado Uln' rolevnnto sor•vion :\ Mn ·ordem dos nossos trabalhos, r•cstnholncondo n disposiçfio rogimonf,nl quo nfio tinhn sido ntlendida,
lnndvortidnmcJtto, pela ~losa, tormihou afinal ·por uma c.lulibernciin fJIIP., do mesmo modo, fere o llcgimentn. Si ossu
emenda niio JlOdilt sor.• nceoita poln Mesa, penso que niío devo:
.e !ln l.amhom constituir pro,jeoto em separado.

.I"

SESSÃO

II:M

23

DE SETEMBRO DII:

1912

705

0 Sn. FMNC!SCO GLYCEI\!0 - Apoiado.
O Sn. PnES!DllNTE - A Comm issão, porlan ln, para ser• rohererrto euru o salutar wnsolho que houv" por• iJPru tlat· :1
Mesa, no tocante n não nccoil.noiio ela ornondn, clovin concluir·
sou parecer opinando que o Senado nüo tomasse conhecimento
de taL assurnpto, por não lho perrnil.l.ir n lei quo rege nossos
trabalhos.
Não quer, porrlm, a Mesa, por• seu pr·oprio alviLre, visto
·
como ,iá foi suLmcl.l.idn essa emenda a npoiurncnlo, determinar·
que sómcnte entre em discussão o Jll'O,Íedo. Vou consultar· o
Senado si entende, como pensa a Mesa, f]uc sú so discuta "
projecto om J.crceil•o turno, sem a emenda.
l~ssa deli!Jeracão tor·nn-so necessaria porque cm Lr·e\'rJ
J.cr·emos de discutir· os or·oamerüos, o que em regr•a truz al.r·npello :ís cliscussõcs, sur•ginclo nprcsontnçõos de emendas rwru
sempre de accurdo com o Jlegirnento; c sendo muito possive!
que a Me~a as ncccite, por no momento não as JlOder· exnmilrat·,
J'icar:í armada dessa deliberação, podendo sem der.ar rceonsiderar o seu acto,
Assim sullmetto ít clelibcr·a~ão do Senado o modu du pensar da Mesa.
.
Os Senhores que UPJll'OVam a resolução rlil Mr)Sll fJIWimnr
levantar-se. (Pausa.)
Approvndu.
Approvada, vae ít Commissão de Jledacçilo.
O Sr. Presidente - Nadrt mais havendo n t.r~lrn·
vanta r a sessão,
Designo para ordem do dia da seguinl~!:
Trn!Jalhus de commissõcs.
Lcvnntn~se n sessão ús 2 Jror·as c lO minnl.os,

I'Oll

le-

108" í:'ESS;i.O, Ei\1 24 DJTI SE'l'.EMBHO DE 1012
Prmsmr~NCrA

DO SI\,

PINJ-!EmO

M,\CHAPO,

vrcr~-Pnr~Silll~N'j'g

A' 1 hom da tarde, presente numero legal, nhre-~e n
Ressüo, n que concon•cm os Srs. Pinlroiro Machado, lcorroira
Chaves, Amujo Gúes, Candido de Abrou, J'onn!.has Pedrosa,
Gabriel Salgado, Al'thur Lemos, Indio do Bmzil, ~lendes fio
Almeida, ~rnvnres do Lyrn, Cunha l'odr·osn, WalfJ·udo J.r•a I,
Castro Pinto, Gomos Ribeiro, Guilherme Campos, .Luiz Vinnnn,
~Jonir. Fl'rii·r, S:í Fr,•dr·1•, Ber·rrur·dn Mnnl.uir·o, Feliflinno !'lliHlil,
.Fr·nnciRcrJ Glrrct•io, J,nnpnlrlo de .Bnlh1inR, A. Aznr·nrlo, ~l<:l••llo •
•Tosé ~lm·l.inl1n, 11rrwr·oRn Mal'~ no;, Fr.d iPI'" Sr!illlldl. " Alido rr
llnptistn (28) , ·
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.
Dilixnm t!ti ron,.pnl'PCúl', rom r.nusn .ius/.ifir•n•ln, o:1 Rl's.:
PNir·n Hopgrs, Sii\'I.H'ÍO NPI'Y, .LnuPo SodJ'I~, .Tos1~ Ji:nzehío, IJ 1·Jmnn Rn11Lós, 1-tilwii'O Gonçai\'Nt, GPrvasio l)fi:i80~, ..Pir·f~s J?o1•...
rtdl'll, J11•antoiR1>0 8:\, '.l'liomn~ Ar:cioly, Antonio ·d" ::lou~u. i':ligisllllllltlo r;on(•u.lvns, l:iOllGIIii'<'S Fet'I'IOil'll, flii.Jnii'O rlt: iB'I'illo,
ftiUIHio c!IY ~limndn, Cnellto r Carnpos, Olil't:ii'U Valladiio, ,ft:;Rt'•
Mlll't:nllino, lluy Bnl'itosa, Bnl'lllll'ciino ~lonlnii'O, .rofio Lui~
,\Jw:s, Lout•rJWO .Bnr•Lista, Nilo JlcGnnltn, Auguslo dt: Vasr:ontWI/os, A IIli ndn Guannllal'll, Bucno de Pai vn, A I i'l't:do 1~11 i,;,
r:ampos Sullcs, H1·n~ Allmnlcs, Gonr.nga .Ja~·mt:, Alt'IWUI' Onilltal:ães, Jlr:milio Ln~ n Vir•l.ol·ino Moni.IJit·n (3:1).
F.' lida, posl.a illll rlisr:nssiin r., Rt'lll dt:lmle, 1\J'tf.li'O\'adu n
aeln da l4('Hf':io nntrJ•iol.',

nn,·-

O Sr. 1" Secretario rl:í eon\n rln srgn inl.e
EXPEDT.F.i\'TF..
Qnni.I'O ol'l'ir•ios dn R1•. /" Snc!'nl.al'in da Camul'a rios Deilll/.nfios, rl11 2:1 rio CIH'J'rnlr., J'rme/.Lrndo as sr:j:luinl.r~ [WOilOsiIJtit•s:

N. 01- 1012
O Cong1·r.~so i\'nc,ionrll r~solve:
M/.igo unit:n . .Firm o PJ•csidr.n/.r rln 11Dtlllhlí~n nuloi'Í7.ado
n nlwil', prln ~linisi.CI·io da J•'nwnrln, o rqomli/.o r.xi.PnoJ•rlínuJ•in
dr: i27~ l!ofl$00!1, om·o, pm·n pngnmcnt.o dn .illl'OR r mais dr•sprr.a~ tio fllniH'estimo do que LJ•nla o der•J•r/.n n. 8.7!H, tlr ~~
·r/r: Junho tlr: /\)/·/, l'elntivo ít Companhia Vin!:fin llnhinnn: l'lovngarlns as rlisposiGtit•s nm conlrlll'io.
Cu mnm rins Do pu t.ndos, 23 rlú sclrm!JJ•o rir I !l/2,- 8abiuo
JJ,u,;o.v,; Juulor, PJ'Bsit.iuni.LL- Raul de Mm•at•,q \'ciOfl, 1" Sof'l'f!i.UI.'in inlf'l'ilJO . - .lm•~ua! Lamarti110 "" Fm•il1, 2" · $r.OJ't1l.uJ·in inlwino.- li.' Commissão de Fin:\nt;ns.

N. 02- 1012
O C:nngl'flsRo Jlí:wionnl J•esolvc:
A J•/.igo nn iro. .F ic:n o l'l·csidcn/.c dn fir.pnhlir.n au/.ol'jmdo
n t:ont:o!lr•!' Rnis mows dr. licencn. eom /.odoR os voJwimrnlns,
an bnnhm·r.. l Godoft•odo Mendes Vinnnn, .iniz suhst.i/.u/.o soceional do Eslnrlo elo ~lm·nnhão: J't~l·ognd!lR as disposi•:iitlil em
enni.l'lll'io.
·
Cumnl'a dos Depu lados, 2~ de sc/.t'li11]H'u tle l!ll2 .-. Sn/Jiuo

11m•ro.•o .lu.nim•,

l'rr.~idenl.tJ,-

llnu! th'

~fome.•

l'eiori, '[• Be-

!ll'f:/,al'io interino.- .lm!mwt· Lnrum•finc lir' Fnl'iu, 2" SeCJ·c~
tnrio iu/.i:J•ino,-- A' Commissiio dr. Finnnr.ons .
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O Consr•esso Nacional t'esulve:
Arligo unieo. fi'iea 1.1 f.'r·r•:;id••lfl.r~ dn JlP.pllhli••n ~IJinr·iwrlo
n COIICI!lÍer• :III J.IUeillli'I!Í ~l;uro!!l I lllr'l'ai, SU!Jtif.ILUÍO do juiz fP.dCJ'fll na Sl.'l'l;fio dn .l!!:;lw.ln da Hall ia, l"f'i~ 111•-•t.e)':l dt.• '(jp,!w:Ít,

para tJ•atat'-,•m undc lhe I.'I.HI\'ier·, com l1)dus us \'f~lll!im,ml.os;
revogadas as di::ipusit;tjes 1'111 coJII.J•ario.
C:allliti'U dos f)PJIIrl.aUf.l~, ·~:J dP !it!lmlliH'tl d1~ 1~11:!.- ,'-l'uhiuo
IJtN'ruso .lauior, P1·csidenl1!.- llnu~ rlfJ Mrn'tlt!S \'t!iyu, I" ::h!t:rotado inluriuu.- .luvt•mtl J...amarttmJ de Pal'ia, ~~~ t\eCJ'c-

lut·io intcr·i11o.- A' Commissãu tle .Fiuaii•Jas,
N. U.j -

JUJ:!

O t!oJigl·essu NaeionoJ l'csül\'e:
Arligo unir:o, fica o Pt·esidrmte tia ltepunlir:a uulot·izado
a cunocder· a ViCI!IlLC Ji'et'reira, traJJallmdot• d1~ :!'( elas:se da Ji~s
J.r•tula de Fm•J•o t:eutL·aJ do Bra~il, um annn de lieenc.a, eom

tlous ter·~os da diaria a que tem dir•eito, pum f,r·ahurwutu de
sua saudc ·oude lhe convier•; re\'OSadas as tlisposir;ües em cuutral'io.
CaiiHll'n dos Deputados, 23 uc setembro de tn12.- 8abino
/Jarrosu Ju.nior, Pt·esidcntc.- llaul de Moracs Veir1a, l" Scettltat•io intct•ino.- Jttvcual Lamm·tinc de Fal'ia, :'!" Secrctat•io interino.- A' Comrnissão de Finanr;as.
Um drl St·. prefeito do Districto Fedel'al LI'UusrniLtimlo a
:rwusugcm com que submcLte ;\ eonsiurmu;ão do Senado as mzücs l]tW o lenu·nm a negar sancr;ão :i t•esoluc:io do Cousell10
que manda pagnt· :i er:onoma addidtt uo Tn~Litulo PJ•ol'issioJral
.Fcmiuino, :\hn·ia da GIOt•ia ll'art·etu, ·a gt·aLil'iear;:1o pot· sr!t'l'ir;o
nuctur·no JII'L'slado r:omo inspectot•a do mr:suw iusLitulo.- A'
Commi~são de Coustituiciio c Diplomacia.
O Sr, 2" Secretario procede ti lciLut·a dos s•'·clliulr:8

PMlECEHES
N, 277 - 10·12

ú DJ•, liur:a$ de At•t•oiJIIl'ihl>~ Galviio, lllinisl.r·o f,og-udr.r do
:'illiH'r!lllU 'J'J•i!Junal ~lililm•, no l't'IJUOI'Íll\lllllo rlil'ie:ido ao Uougr·r~sso NnJiional ~l•lillitou um. !lllliO tio lirlenr;a, 110ru l.odu~ rtH
nnniulllnto~. allegando .rml'et'Jiltdade que, ~egundo " nl.t.r!slndll
1111Jd ir•o anrwxo 1í prJli~iio, neco~sitn longo tt·ntnmcnlu J'r:rJ'II t!ll
paiz, poJ' r•spaco de um anno.
.
O t•equcl'enlrJ ai'J'it•nm qurJ rJJWl't'ell n cat·go ue auditor• rio
g'LH'l'J'Il de 3 de T\OI'CIIIbi'O de I 8U3 ll ~5 drJ 110\'ellllJI'O drJ 1UO~,
quando pnssou u cxct·~et· o cargo que ora uccupu, e duruutu

..

. ,\NNAES DO SENADO

ludo

es~e

cetwa .

Lempu tüe agoru,

.iúmui~

gosou de um só dia do li-

. ',\ Couunissiw de l•'innu~as, Lendo em ~unsiuel'll\•Üo não só
••slat· a uwleslia do ]Jelicionario uumru·ovada, como Lambem a
eireumslancia de haver exercido o seu cat· 0·o com a maior assiuuiuatlo tluraule lV unuus, sem ltH' /:lU.~ado em lito grnnclu
espa~u de Letupo um sú tlia Lle licença, ú de pal.'eeor quu o t•equnl'imenlo Lluve ser deferido.
l'Ol' islu ol'l'et·cue t't euusitlum~iiu do ::lenadu u so 0uinle
PJ\OJBC'l'O

N. 43-1012
(I

1:uu 01'esso N;wwnal resolve:

Ar·l,igu unicu . .1~' o .Pudor ~xoeuU\'u aulr1H'ií'.ndu a L•oueedcr·
au llt·. l!:u,}as Art·uelwlla:; Ualvúo, miuisll'ú to 0udo du i:iutJI'IJnlll
'l'l•iiJUIIUI i\liJilaJ', UIIJ UlUlO de liueucu, IJJ/11 todus OS VUillli·
r;~t~nl.ü!'i, pal'a lr•utur de sua :;uut.le onde lltc cuuvicr; J'C\'cJb"atlas
as di~vosiçõcs em contrario.
::laia das Colllm issões, 23 de setembro do 1Ul2 . - Feli~
ciunu l'ennu, [Jl'USidenle.- Francisco Glueerio, relator.útwu :>unlus.- A. ,(;credo.- L. de lhtlluies.- Cu.nlu; Perlrosu,
- 1'avur~s de Lura.- A imprimir.

u,._

N. 278-1012
A' Commissão do Finanças ·J'oi prescllLC o ruquol'imonlo.
em que o Dr. ,José do Lima Castollo Branco, inspector sanilul'io da :D•il'eCLOl'in Geral de Suude Publica, ~olicJLn um uuno
do Jicen~a, com ordenado, cm Jll'Orogacão, pum continuar o
l.l'alnmeuto de ~ua saudc, proJ'undumenlc nllerada.
Ao roquerim.;ntü . ucurrJ!JUUhu um nitestucio medico dos
DI'~. Miguel Couto' o Domequê de Blli'I'OS, cm que al'J'it•mnm
aulml'-Se o requm·r.nl.r. ~m trntumcnlo de grave a.l'fcccúo pnlmuual' c de untign polyncvrilo inJ'ccciosa, necessitando, pal'n
u seu complcl.o rcsl.ubclecirnenl.o, do !H'UW minimo do um annu.
A Commissão é do parecer que o pedido sc.in all.enditlu e,
pat:a isto, suLnwl.tu tí consideração do 8cn.1do o seguinte
PI\OJgC'l'O

N..l..í- HH2
O Congresso Nacional deut·olu:

At•li!;o uniuo. B' o Puder l~xcuulivo IWLot·izalio a .:ouced1H'
du JiUCJIC)l\, COill urdlilllldO, Clll Pl\:Jl'Oil'UCÚO,;.UU Dr. Josó
~lo .Limu Cnstollo Branco, inspector sanitul'io dn Directoria.
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Gel'u! de Suudc l'ublicu, para f.!'af.amcnl.o de sua snudt•, onde
,Jlligat' conl'enientc, I'OI'ogadati aH disposicõcs ern e011ll'al'io.
~ala tias Gomm issücs, J H do selemiH'o de I 11 I ;J.- PeUciano
l'•:ntw, fii'OSidenlo.- 1'o:vure.v "" Llil'tt., rclai.IJI',- t:unha Pedrosa.- Pruuciscn Uluc•:rio.- L. de Hulhücs,- 'JriJ<IIIO San'"•·.- ,l, ,lzercdo.- A imprimir.
N,:!7ü-1fJI2
IJ chefe de seo1;fto da .Direolot•üt rJo EslaLisLiea Commcrnial, ~laximo Percim, no !'equet•ilnenl.o rp.w clirig·iu ao Con!l't'osso Nacional, sob n. G.\, de'ste anilO, solicitou um anno de
licença, I'Oill l.odos os vonoimenlos, alle:;uudo poiJrcza o affil•rnando que o tt·ntun]l)nl.o da sua HlOicsLin, colliJH'ovarJa put· allestado medi~o. demanda gTauclc despczu.
Esl.;;· ConHnissiío ontnnde que o J'üt'!llel'i!lle!ll.u do alludiúo
. funocional'io deve sPt' deJ'et·ido tnn JHII'La, conccclendo-se-JIJc a
liuéw;a, niio com o veuuinwnlo integral, mas com u Ol'denndo
sómenle, u not· isso oi'J'e!'ccc :í nonsidel'lli}ÚO do Senado o seguinl.o
PROJP.C'l'O

N. 45- 1!li2

O Congresso Nauionul resolve:
Artigo unicu. liica o Presitiente tia ltupuJJiwu autorizado
a conceder um anuo de licen~a. com ordcn.tclo, pm·a tt•atamento
do saudo onde 1110 conviei', u Mnximo l'cr~it·a, chcl'u do secção ·
ria Dit·ectot•iu ele Estatislirm Conunerr:tal; revogadas as disposicõcs om conLI'ario.
·
Sala das Commissõos, J!l de solc!ulli'O de I !H~.- l•'cliciano
l'r.:mta, vresidento.- Leopoldo du /Julluhw, J•elul.o!'.- U1•bano
Süúlru,- Ouuhu. Podrosa.- 1'', Glucerio.- 2'avares de Lyra.A. A::e7•edo,- A imprimir.
N. 280-1012

Ao CongJ·csso Nacíonnl requct·cram lluupt & Comp. o pagamento dn quantia do 313.:!02,20 mtu·cos, do nccõt·do com a
a rruo no commando geral da Forca Policial elo Distrieto
Jlcdel'l!l apresonl.aram cm '17 de novomiJt·o do 100(1, pelo fornocimonJ.o rle .1.000 fuzis « ilfnusor» o a t•ospectivn municüo,
onuommcnd11 osln quo lhos fôJ•a feita JlOl'. aquollo eommando
1!111 ol'l'icios sob ns. 033 ·o 1.003, elo!) o 20 drJ abril do mesmo
1111110,
Snln·n n l'IJfJUO.t•imcnlo foi ouvido. o St·. Mini~Lt•o rln Jusl.i~a. Qllll, por oi'J'icio n. 1. 040, de ·12 do f'OI'I'Onl.o, informou
I.1!J' sido n contn, eom mensugum IJI'Csidcncinl, mwiut!a 110 Podei'
Lcgi~lulivo om 1 do setembro do :1910, juntamente com outras •.
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O rclalot• deste pnt·cecr pétde adeanlat• (I Cornmissão alguns e~clnt·eciuH.'IItos JHWa o exame do nsst11nrto, por ser o
LHuhtt' da pa~tu ria .Justiça quando J'ui l'eila a eneonwwnda
eu,io paga1uenlo <! ago1·a solillil.ndo;
·
!»(dn J'ogulanlt~ulo que Jmixon !'O III li- tlt.•l;ref.o 11. r;. r.itiH, dn
~!l de ,iuuho do J!JOil, então cm vigor, t•xisl.in na Fol'l'll Polieial
11111a Caixa de Er:onomias (UI'l, :JÜ:J), ü CJÜal l'l'llllt Í•eculhidltS
ar111ualmente, l.'lll ~I de Llt·~crnhl'l\ os saluns do todas as I'OIIIas
I'.OI'I't!illc~, excepto os de gal"nntia de J'ur·dalnelllo, de d1Jposil.u
c da. Caixa Bc'md'ieeulc.
Dizia o ar L. :JGí du JlJC.~IIIO regulnlllt'llto: • Sair o os di.'Sconlo~ por moti1·o de lice11ça, todlls as quanlius JlOt' IJUUIIJUt:l'
mutiYO almtidas dos vencimentos dos ofJ'idaes c pra1;11s, 1: lwllt
assim as que pt•ovicrem de eeonomins feilus 1111 l'nl't:htlllêlll.ll,
J'atreho ou I'OI'l'll!l'üll8, riu vrntla de t.•SLl'tllllC nu Lle Ul'Ligo~ illlJil'OSLttveis, das multas impostas aos J'oJ•nccedor·es c de to1:nlns
das Landas de lllllsieu, constiluirfw renda da Caixa da Fni'~IL
J•olicial ».
·
Emm os sulüos dessa eaixu qut•, 110 fim de cada unno,
!•assavam para u Caixa de Economias,
Quanto ús vc1•bas \lat·a pessoal, dei.Ct'lllirmvu o a !'I.• :l!ill:
«Das verbas votadas JHJ o CongJ•csso l'íuciomtl Jlal'tt as despe~as
com o pessoal se l'eechcl'á mensalmente .no 'l'Jrcsouro Fetlel'ai,
]JOI' adcantamcnto, a quantia ncecssaria a cada mcz do cxcrt:iuio, ajustando-se contas com o mesmo 'l'hósom·o, lambem
mensalmente».
A t'CIHiu da Caixa de .l!:.conomias era, aunualrnente uvult.adlt c por clla eram eusteadas COillJil'llS, ú!Jr•as, t•cpat•os, conoet•los, gratificações ils pracas JWt' scrvicos extraoJ•dinnt·ios,
atleantamcntos a ol'fieiacs, etc. Va1·ios artigos do dtndo regulamento pet•milliam dnt·-Jhe essa applical;üo, sendo que o
ar•t, 275 estabcleeia o seguinte: « Sempt•o que fôr passivei,
uort'CI'ÜO por conta da eaixa da FOI'CU Polieial as despuzns col."
ohms c reparos nos quat•tcis, acquisicfio tJ concertos de movei~
IJ utcnsilios IJ cm gemi todas nquulins que niio J'igurarem nns
''cJ'ims do ot·camento »,
.
·
};m '1909, to!·nou-se lll!cessal'iu sulistiluil' pa1·le do armamento da Policia; c, eomo não havia verba orcnmcntaria que
nomportassc a dcstlc~a. o commandnHI.c JU'OjlQZ que c~sc arnmmcnto c a respectiva nmnic.io J'osscm ndquil'idos por conta
1laquolla caixa. Hctlli·•adn a cncommonda, foi ella com1mmi"
cada no Ministcrio pot• oi'J'kio :n. ~0:!, d~ 2:! de abril.
Jlostel'iorrncnte, o relato!• deste pnrecct• deixou o Mini,;l.c!·itl ( tS de .i unho) o o commandanto da l•'OI't)ll Policial l'ui
su!J~tituido (fins de sctmnbl'O),
.
Ao sct·crn entregues o nrmanwnlu c n muni~i\o - ou 110r
JHÍO le1• sido reservada a quantia ncccssat•ia pm·u o seu Jlll!l'llIIU.!lllo, cm conscquenoia lnlvor. du sct• ignornda a·ml!snm tJ!leiH!IllWlldl\, J'uitn, como l'oi, t!lll govor,no a1llerio1', ou ·poi'IJUIJ
nu!.l'tls dcspczas urgontcs o lnalliavois preclsni•nul riúl' nulut•i~adns, ou por qualquct• outro motivo, o certo 1). que a t•espuel.iva l'nnla, qun 1\ dn l'ins d1.• noVIllllhl'll, nitn: l'ni .salliuliu J!OL'
ILIJUelln ouixa, 'l'cvc !lc sot• enviada com ·-··outras,
no unno ~c..
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gu intc, ao Congresso Nacional paJ•a que este votasse credito
para o sou pagamento.
Como quer que seja, é fórn de duvida que a despcza foi
lcgalmcnle autorir.ada r. l'ealmentc feita, não havendo, portanto, razão para que deixe ele ser deferido o requerimento.
Isto posto, •í a Comm issão de J?inanr,as ele parceet• que
seja submeWdo 1\ eonsidet•ação do Senado o seguinte
PROJJm'l'O

l". 46 -

1012

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. E' o Podet• Executivo autol'izado a abrir o
necessal'io credito, alé a importancia de 240:247$669, para
pagat• a Haupt & Comp., a factura de armamento c munições
que fomcccu ao commrmdo geral da Forca Policial do Districto Federal em 1909; •r.cvogadas as disposições· cm contrario.
Sala das Commissões,
de setembro de -1012.- Fel-iciano Penna, presidente.- 1'avm·es de L'yra, relator.- .Ur.bano Santos.- L. de Bltlllües.- F. Glucer'io.- Cunha Pedrosa.

--' 1l. A:credo.-· :\ imprimir.

N. 281- 1912

A' Conumssão de Financas foi prcscntn o •r.equerimento

cm <]U'e o bacharel Eduardo Studart, ,juiz feclm•al na secciío do

Cear!\, solicita oito mezes de liccnca, com vencimentos, para
tratar de sua saude.
·
·
A molestia do requerente estt\ comprovada por attestados
medicas~
.
·
.
Attcndendo nos precedentes, é a Commissão de parecer
.que AP.ja defm•ido o pedido com a approvacão do seguinte "rajeoto, que submetto li consiaeracíío do Senado:
PROJECTO

N. 47-: 1912

··

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico, E' o Presidente da Republica nutorizndu 11

concede!' oito mezes de Jicenca, com vonctmentos. ao bacharel
·Eduardo IS.tudart, .iuiz federal na secciio do Ccar1l, para tratar
·de sua saudo onde ,iulgnr conveniente; revogadas n~ rli!'fiiJ•
sicões cm contrario.
Sala das .Coll!missõcs, J \1 de setembro do 1012.- /o'elit!il\110
P<?nna, presidente.- 1'allat•es de Lura, rcla'.or .- Urbnno Santos.- ,[, .-1:ercc/o,- };, de Bulhões.- Cunha Perlt•osa.-·- A imprim.ir.
Vol, V
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N. 282-

HH~

· O projecto n. ~1, apruseulado cm sessão do Senado, do 7
de julho do corr:onle armo, estabelece:
«A União, os Estados IJ os munieipi•JS não poderão, soli
pena de nullidadc, nontntlliJ• cmprcstimos exlemos, nem roa·
lizar cmissrw de l.ilulos do obrign•;õcs nas praças estrangeiras,
sem que nos respccl.ivos contractos se declare:
a) a disposição de lei federal r1uo n lenha autorizado:
b) o pr.azo de seu resgate c a imporlancia da amot•Li·
zaçrw annual. •
A Commissão do Constitui(•ão o Diplomacia, no seu pa·
recer n. 210, de 12 d~ agosto ultimo, diz que o projccl.o viola
as idéas cardenes do regímen federativo; mas, ln:mcnlando
«que alguns Estados o municípios se tenham aventurado a
cmprostimos ·avultados o, ús vezes, onct•osos, sem os cuidados
c rotrahimento quo o credito exige, Cct'J.•ando os ouvidos ú voz
do· bom senso, confiando demasiadamente om seus recursos o
um pouco, talvez, no ampat•o que lhe~ da1•à a União no mo·
menta da. catastrophe, reconhece a coavoniencia do Congresso
Nacional ·prover sobro o caso, antepondo uma barreira a pre·
tencões dessa natureza, quo nua sejam aconselhadas por inter·
ossos immediatos das unidades dr. Federação, >
A barreii•a aos abusos do credito que Im'aram alguns Es·
tados a ter um sei•viço de .imos quusi equivalente tí sua re·
ceita ordinaria; o r~medio constitucional capaz de resguardai'
os altos interesses da Republica, que possnm ser cornpl'Olllet·
tidos em operacões financcil·as Iocacs, pcn~a. a Commrssüo de
Constituição o Diplomacia cncontt•ar no seguinte substitutivo
aoprojecton. 21:
.
~ Art. 1.' A União não se l'Csponsabiliza por• dividas con·
trahidas pelos Estados ou nelas municípios, no paiz ou no es·
tt•üft!;eit•o, ·salvo tcnd.o sidÕ ~llns autoJ•izarlas pelo Congresso
Nacional.
·
· ·
·
·
.. · · · ·
Art, 2." Os titulas representativos de Laos dividas não
podem SOl' submeltidos tí cotac;üo 11us bolsas do paiz, som quo
tenham sido autorizados pelo Poder Legislativo federal,
Art. 3." Si credores estrangeiros quizercm'cxercer pressão
sobre os Estados ou sobre os municípios, a pt•clcxto de co·
)lrança de divida, a União intervirá para manter a integr•idado
do torriLorio nacional c a i'órma republicana fcdorutiva. •
Antes de tudo, a Commissüo de Finanças pode permissão
pa·ra ponderar que o parecer da honrada Commissüo de Con·
stituicüo o Diplomacia silenciou sobre a parlo do pro,iocto ·nu·
me1•o 2·1, que submetto á União as exigcncias prescriptas nos
Estados e· municípios pura aontrahirem omprostimos externos
ou l'ealizarom omissão do títulos de obrigacões em pracns es·
tranS'eirns.
·
O substitutivo, igualmente, nenhuma ·referencia !'uzondJ
a ess~ parto do projecto, deixa vot· a necessidade do súa sup·
pressuo,
·
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Do ha muito os Poderes Legislativo c Executivo fcdcraes
se prr,occupum com as responsabilidades que os Estados c municípios assumem, contruhindo cmprestimos exl.erno~, sem· atf.cucüo aos r·ccut·sos de que podem dispot' pam o respectivo
pagamento,
· E' mli.ut•nl o receio de que a União I euhn de nt•cru• com
tacs comrn·omissos, .itt por ser conhecida u teudcncia ·dos· go\'CJ'aos locucs para os gastos exaggemdos, ,iii pelo ·ampàro que
llit•s drJYC c, J'inalmentc, por ser O· rdvu du;; ''"elarruü•ürJs 'cstnmgo i r•ns.
•
Na sessão da IJamar·a dos Deputados de .2i rle dezembro
.de J !JU~, () Deputado 'J3•ricio Filho a[Jl'CSCnlou o seguinte Pl'Ojeeto:
·
«Ar·~. J." E' ycd\190 aos )~stados contt:ahü· eruprestim.os
no cxtcrror· ou !lO mlrJl'lor, c.or~ os_bnncos, ,c.ompa.nhins .e emp.t'•lz.as esl.rungerrus, sem uutorJznca.o .do GJngt:esso. NarJ.tOllí\1. •
·.Em 1003, em mensagem dirigida ao Congt•esso, o ·Presidente da nepublien, disse:
.
«Nu ol'dem ndminisl.t•nl.iva, julgo de meu dever invoeat• a
vossa attoncão para a faculdade que sé to•Jm tit•rogado ali;uns
J~sl.ados de eontrahirom, pot· sua propria uutol'idadc, .ompresti.r,nos uo exterior.
· .
· ·
· «,Gompt·ehe.ude-se hcm qutuJI.•J .om um momento dado, o
, l}SO dessa ,nLl!'ibuicão por~çrtí ser prejUdicial ao ct·.editg .do. pniz,
a l'rJgulat·rdudo do suas Jmnncus e até ás suas relacues mternacion aes.
• E' prudente que o Podot• LcgislnLivo subordine essas
opr.•t•ai:;úes a normas que afastem da UniiLo comprori1issos ou
e(ubitt:acos qurJ possam so!n·ovit·. •
O Jll'l.l,Íüelo Bricio P!Jho uão Levn ,:uuJauwn.l.o. A s.I:Jg"gestão

JJI'<'sidetiiJiul n:io produzru nenhum r·esultado. Mas umt) c,o.r·l'entu de Opinião foi-se formando IJOiltru OS CJll(">l'OSLilllOS CXf.nr•.nns fl~l.nrlnn.r.s f\ .municdmws, .f~ .o~ proj,eclos submct.tidos :t
\tpi·.cciu~•iio .deslu .Commissão .ovindenotum quo a .corrente J:ez
.'cnmJnho no soio do Congt:osso, J•.oclamnnrlo uma Jl['Ovir;le(luin
,LJUU t•esguurde o urcdito uucional c ponha o ~l'hcsom:o no abt'fgo
do SUI'Pl'CZUS,
Jt\ se eleva, segundo cn.Jculos publicados pela imprel)sn, n
4 ,OGO,OOO:OOO$ n divida fundada dos Estac!cis, u .saber: Ex!.ot·nu: 85:"!. 45ü: 000$, e interna 108 • .\03 :000~, ul'órn u fhwtuante, ,que attingo a 00.000:000$000.
' '· A divida .dos' municípios sobe n '153.000:000$, n snbl\1':
Extel'lla: 53.000 :000$ o interna iOO. 000.:000~. Totu.L:
·J, :lüO .000 :OOQ.~OOO.

·
Não ha oxaggotlO, pois, nos receios I:ovolndos pelos defcl).sorcs ela Unifio ele que cm breve .cstc,ium alguus Est.ar~os ,c m\1nioipios om rlil'J'icul~tnr!As pnl'll s_olynJ• sous •J:nnpr•otl)IS_s.~s, aQpollnnclo para a Un111o o rcput•cutrndo n sua JlJ'CClll'JU ~tl.uacuo
J'innncoim no credito get·al r.! o pai~.
Na Ame!'ica do No1•te als·uus Estados, nllegJuldo rultn ~rJ
l'ectu·sos pat•n n soluciio de suas dividas, ns repudiaram e n
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situacão destés Estudos, lembra Olivuil'a Escoml, trouxe o doscrcdiLo para a União, que por muito icmpo não poudc levantar
cmprcstimos nn Europa.
·
· O alvitre do T'cpudio da divida parece não ter melhorado
as finanças dos Estados americanos, poJ•quanto em 1800 ainda
el!es deviam 22o\A75.0M dollars, como observa J"eroy
Beaulieu :
·
«En 1890. lo capital de la dette federal montait 11
7H.313.HO dollars, et l'ensemblo de dottes locale 111.243.268.39!1
do!lars, ninsi ró partis: 22o\. '175. Olt!J dollars pau r !es dottcs des
E'tats, 133. 83''· 557 pour ce!les des conté~. 777. 784. t,Q3 pour
les villes de p!us de 4.000 í\mcs, 70.772.~187 pour los nutres
communes et 36:701.048 dollars pour· los dcttos dos districts
scoluires. Ainsi lcs dcttcs de l'ensemblo dcs communcs en
1800 dépasscnt de pres de 20 p. 100 ln dette fódcral. On voit
que duns tous los pays les municipnlilés se sont laissés en- ·
traincr it d'énormes dépenses qui rcndont tJ·es di'fricile un bon
régime do finances localcs. ~
São ainda do eminente economista as palavras que se sesuem sobre n prodigalidade das administrações locaes c sobra
os meios de contei-as :
·
·
«L'experience prouve que l'imprudcMo ot !'imli•aincmcnt,
que sont dans tons les pays dn monde los tmits cnractcristiques de lo. gostion financi•)rc des loco.lités, ob!igent I'E'tat 11
une survcillance sérieuse ct 1t uu ,c:outrôie cffectir sur· l'administration localc. En Angletorre, com me •m· }'rance, on a limité los droits qu'ont les localités d'emlll'UnLer; les constitutions dcs p!usicurs E'tat.s contincnt drtns la gt·nnde Uniow
Américailw dcs .limites du milme geme. On pcut dire que ricn
n'a surpassé ,iusqu'ici )a prodiga!ité et -i' imprévoyancc dos
grands gouvcrnemcnts de l'Europc, si ce n' cst l'imprévoyanco ·
ct ln prodiga!ité dos adniinistrations mm1icipa!es dos grandes
villes. • ·
·
Conhecido o· mal, detcrminadÓs os seus effeitos c suas
causas, não só nos departamentos da R~publica Brazileira,
como nos da Repu!Jlicu Amu!'icana e das nações do Velho
Mundo, indaguemos dos I·omcdios qurJ a C;(periencia indica
como capazes de attcnual-o ·ou de combatei-o. · .
·
Não ha duvida que a providencia contida no substitutivo
da Commissão de Constituicüo c Diplomaeia •> Ullli dcllcs, mas
os mais cfficazes, serão: •
a) limitm• a ntLI-ibuicüo do .PodeJ• J,egislativo estadoal para
autorizar emprestimos, o. que os Estados poderão fazer nas
revisões de suas I·espectivas constHuicões:
b) estabelecerem os congressos cstndoaes us normas paT•a
os cmprcstimos municipncs, como fez~ o Estado elo S. Paulo
pela lei n. 1ü, de 31 de novembro d1.1 HlO·t.
'Eis o que preccitún o m·t. H desta ]ll'cvidente ,lei:
« Poct~i·ão os municipios fazer opemc;ões dÓ credito para
n~ nP.c~ssirlnrl~s rlos sPJ•viclls o olJI'ns municiTJncs, bem como
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conLrnhit· empresLimos, comLanto que o serviço do pagamento
dÇ!S juros c. da !l;mot·Lizar;fto n que se obrigarem nnnualmcnte
nuo consuma mats do que a quarta parle da renda municipal.
~ Pat•agt•npflo unwo. ID'cpendct'iw de consentimento do
Congresso os r.mprcsl.imos com cslabelecimcnt.o ele m·edilo que
tenha sua séde no cstt·angeiro. »
A muitos se afigura o subslilutivo da Commissão de Constituicüo e Diplomacia uma medida anodyna e l'allaz, e são os
que pl'Opugnnm a adnpcüo elos projectos S:'L Froire ou Bricio
:I!' ilho.
Para justificat• estes projectos, que determinam a inlervenciio da União no~ contractos de emprest.imo com pessoas
estrangeiras allegam: (1.)
I•, que .nos paizes sob rcgimen federativo, nos qunes só
a União tem personalidade internacional, as unidades federadas não teem responsabilidade para com os Estados estrangeiros;
2•, o dil•eito de fiscalização (contriJle) é inherente ao Go.verno Naciónat, é um dos poderes implicitos da Constituição,
porque. ú União incumbe proteger os seus membros;
.
s•, si os Estados não executam seus nompromissos, quem
vem a pngat· suas dividas é a União, pura evitar· .complicucões
internncionnes. Ora, lllÜO se comprehende tJue a União tenha a
obrigação de pagar aos credores estrangeiros us dividas dos
Estados,· quando estes não teem recursos para o pagamento, e
núo tenha direito de regular a pratica de um acto em que fica
.envolvida a sua responsabilidade directa ou indirecta.
Quanto ao primeiro, não ha .contestar que a soberania na- ·
cional reside na União, que só esta tem personalidade internacional c portanto o direito de ter legacões, de celebrar tratados o convenções com as potencias estrangoii·ns, de · declarar· a guerra.
.
.
Quanto ao segundo, niúguem hoje impugna a doutrina dos
poderes implicitos, que entretanto, parece não ter applicacão
.no caso.
·
·
Quanto ao terceiro, não podemos deixar de nos manifestar em completo dAAaccôT·do. Não vemos razão para que a
União se julgue obrigada a pagar as dividas contrahidM peloc
Estados dentro ou fórn do paiz.
Por que assumiria tantas e tão graves responsabilidades '!
ü'art. 5" da Constituição SÓ' permit.te n prestação de auxilias
no caso de calamidade P''blica.
·
Os Estados o os municípios, ensina Almeida Nogueira, não
siío sómonto pessoas politicas, depositarias de uma parcelfa
do poder publico o. autonomns quanto ao governo local; siio
Lambem pessoas ,juridieas, capazes do direitos e ob!'igacilos,
titulares de bens patrimoniaes, e aptas para conlrn:ctaPem,
dentro de sua orbitn constitucional de nccüo.
.
O Estado c o município ICJllll.ndo contractam um cmprestimo, não o fazem no caracter de' autoridade publica.
Não lho assiste a prerogativa do imJW1''i'ltm. São pessoas
juriqi~as em trunsnccilo de direito priv!ldO oom.ontras pes•

806.

,\NN.:\ !{A UO sgNAilO

Hoas natlll'ncs ou tarnlwrn ,iul'idicns, mas pessoas civis c nfio
publicas,
.
· As complica~õcs intcl'mwionnos, ·se podem pt·ovit• de rol•rnncn de dtvida, J•odem igualmente se originar do cont•·nel.os
de obras Jlu~licn~ com l'cssons ~u cpmpanltí~s cstt•angoil'us, do
serviços c Hilmtgrnção o colomzacuo orgumzados c custeados
pelos Estados, do falta de gn•·nntins n dirtJitos individuacs 1!0
estrnngeiros, etc.; etc.
·
As t·colan1ações set·iio o niio podet·iio deixar de sct• dil'i·
gidns no Gover•ho Nacional, que se en tondel'á com os f:OVf!l.'11os
loeacs suiJl'C u meio de ntt.endcnl-as e providcuciat• r.m ut'llnil'l
a evitnt· a J•epr·odilcçüo dos factos que as motivaram,
. IJontostando, ern fnoe dos dispositivos cmisLitucinnnr.~. o
direito que se pretende dar à União de fazer dolln depr.ndt"' ns
emp1•estimos cstadones,. est[t a Oommíssüo, cntt•elant.o. de pc·rfiJitii íictiói-do corri inildiclns cjuc nfastcln u. ;;ua ri!sp ''únbilidaci•J
dris opcrli(iões' fiiianceiras, eln que se venha a cn1ptmhat· os
Estüdos c iiítiiiicipios,
· .
.
Parece ú CommiHsiio que o substitutivo, corn as r.•i1irmdas
qüc ü seguir ilfJ'm· 0ce ú ,considcrac)üo do 'i0nail·l, pt'tdn ~atis
friiiJi· o fim quO so tem cm vista, sem a oiv,t dn ilwoit~l.il.ul'jo
nalidado e ànliJs' de accüt•dci tiiJJil o i·egiii1e-1 fe(l<JL'ativn. lju:J
iiilpQe ti cadà Estado a bbrigiicão de pi·ovr.r, a expensàs pt·opr'ias, :\s necessidades do seu governo o aclmiilistmciio,
EMF.ND.IS

Ao ai.-t, 1', 'in-{ine - supprima-se as palavras: -

«salvo

toildo sido elias autorizadas pelo Congt·osso Nacional»,
·
Ao at•t, 2;" llcdija"se assim: O Govet·uo Federal pot.!ct•tí
permittlr a cotação, nas bolsas do paiz, dos titulas l'epreson-

tntivbS das dlvldns IJstndoaos o muniuípnos, ·desde quo os ltist.ados o municipios o r·oquct·ct·om, Juntando dncunwntos quo
JÜ'OVCiiTi i
• ii) ii legnlidatlo o côndicfies Jn omlssií•l:
.
. b) os rccur·tius <lu que pudem clispr•I' Jllll'a n Sfll·vicn nilnlitil
<los ,iur;os o iiínoi'tizacão.
.·
AI' L. 3;" Supfll'Íiilii"SO,
Suln. dus Com missões, 2a. de sotcmbt·o elo I!i 12.- l·;di~:i,nw
Pcii111i, rn·csit:!entc ,- L. da llu.l/úics, !'olatot' . - Ji', li!!/·.'",.;.,,•••
Tii1lii1'CS d<' .J;jj!'ri.- Cmí/t.(t. Pr:dt•iJ,ça,- ,1, A:;mõ,Ji/d.-- (il'/mlto
Santos,
r.iili~dEÍI E

SUBS'Í'l'rU'I'IVO Jl.\

ÇO~Ii~liRS,i/l llll doNS'I'I'J'UJCi.~b 1~ lll~

ri..ôMACJ•I, N, 210, iiE 1012, A QUJl si~ Jli~Í'mm

'

SUPIIA·

o

p,inEel~i11

.

A (Jommissiio de Constiluicilo li hiplomnci11 r.stiirlnu, cdiil

1·i\·o iri~çt·r.s.sr., JlOt:,se ,tl:utnt· de um ass~!11Jll.i1 que Qsti'Qilaiu"nlü
so 1'1Jinc10na com n vtt a nconomlcn n llllnrwnll'll dl1 lt11pu!Jiic11,
n íH'o,illoto .n, ~1, destiJ ünno, n[ll'esdntndo pelo S1•, So1imlo1· Stí
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l!'roire, que não pcrmiLLc á União, nos Estudos o· aos municipios
coutrnhiT'Ctn crnprcsLimos cxLcmos, ou cmilLiJ·om iilulos do
obrigal)tios nas prnçns cstJ·angciras, sem cloelaracilo nos t'OSJJe~Livos contractos da disposil;ito da lei fedem! que os tenha
nu lori~ndo, do praw do Rou resgate o da importune ia ela amortir.a~ão nnnual.
Encarando o magno nssumpto, de que se uecupn o projecto, sob os dous aspcetos da sua eonsliluüionalidade c da sua
convcnicncia, a Commissão quanto ao PPimciro, pensa que o
proJecto viola as idóas cardcacs do regímen i'cdcrativo, adoptado pela ConsLiLuicüo cm sou arL. i", porquanto:
O laço i'cdcrativo que une cs 20 departamentos, cm que
se divide a Hcpubliea, diz respeito sú o cxfllusivamcnto :\. so!JeI'Unia nacional, que reside na União, sendo cada Estado auto~
nomo c indcpcndcnlc nn gestão dos seus negocias, sem outras
limiLacücs que .não sejam as contidas exprcAsamcnLe nn Constituição, ou as que decorram implicilnmcnl.c de clausulas cx.pr·essns da mesma.
Pelo nosso regímen, dous governos - o federal c o esta.,.
doai- se occupam da direcção dos ncgoclos publicos, agindo
no mesmo tempo, cm csphorns proprias, sem Iucas de hiornr-:clria ou de subordinnções, - o -!" com ns J'unccõos que desi- ·
gnnclumcnto lho reservou a Constituição o com os poderes expressos ou implicilos, ncccssarios para cxcrcol-as;- o 2• con\
Lodos os poderes c direitos que lhos não são negados expressa
ou tacitamente pela mesma Constil.uicüo. (João Bnrllnlho,
)
· - po J'1L'1ca dn N
- Brnzt'J c1ra
. o cr1. t orla
. lllS•. .
·png .Nu•'
a orgamzar;ao
1 nr;uo
eriminaLivo dos limites respectivos dos poderes da União o dos
Estados csltí claro o Jlcrl'ciLamonLe definido nos nrts. G•, 63 o 05;
§ 2•, da Constituição.
·
·
Assim, cm assumptos de caracter polif.ico, a União não
póclo intervir nos Estados, J'óra dos casos mencionados 110 nr.:
Ligo 0", do modo que, não occorrondo nenhum dollcs, a auto.:.
nomia c n. indcpnnclr.llflia dos Estados s•1o intangíveis. .
,·
O ill'L. G3 permiLLo aos ·Estados se regerem pela Consti.,
tuiçüo c lois que adoptarem, desde que sejmn re.!]ldtados os
pdnclj)iOs cunslll-ncúmaes tia. União,
·
E' esta a unica limitaciio.
O art. G5 § 2", que João Bar!Jalho considera a chave mos.:.
trn dn J'odcrnção, n regJ•n anma da diRrJI'iminacão das campo.:.
tone ias, diz: «E' i'ncultndo aos Estados ... § 2•, todo o poder
ou dirolto que lhes não fu1• negado por cJnusula expressa ou
impliciLamcnLe contida cm clausulas expressas dn Constiluicão·» .
.Portonocm, pm•tnnlo, nos Estados, e:c-1Ji dossc artigo, Lodos
os poderes o direitos que lhes não Lonhnm sido negados.
1João tBnrhnlho, commentnndo osso Ul'Lig:l, diz em sun obrii:
~ Commcnlnrios i't Constituição Fcdornl Dra::ilcirn >, pago. 273:
• O plnno r.Jn Constilui~üo é o esLnbclerlimonlo do urn úo"
I'Cl'!1o ll'Cl'l\1, ·a rm,io fllll'go l'icnm os nogocios de ordem nneionnl;
com lnl proposito, do complcxl) do poderes quo cnLJ'I\111 THJ. c·~-
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phet·~ do Govot•no du Nacão, separou. clln os que lecm nquell~
cnrnclor, e, pni'U enl'eixnl-os na mão dn auloridnde ccn\.t•nl, IJtte
creou pura exereel-os, teve que eszwci(icm• clrJsi(Jruull!ll/.lmft•
tnes poderes e declnrnl-os inherentes tí União.
Os demais poderes, que não entram no numem desses,
assim separados, evidentemente· escapam tí competcnein J'e- .
deml e fica:m todos r.orn 0.1 Estado,,, »
·
. Ora, porcot•rcndo a enumemciío dos podm·es att.ribuidos no
.Executivo, no Legislativo e· no Judiciaria Fedcrnos, niio enconi.J•nmos o de que se trata - das nutori~ncõos pat•a os cmprcstimo~. que pretendem contt·nhit• os E8tndo~ ou os munieipios, ao passo que entt•c as attribuicões do Congresso Nacional esttl incluida a de autorizar o Poder Executivo Federal
a contrahir cmprcstimos c fazer outms opcracões de credito
(n. 2, do nrt. 34), e legislar sobre a divida publica o ostnbeIecer os meios pura seu pagamento (n. 3, do citado art. 34).
Não existe Lambem na Constituição clausula expressa, da
qual se possa implicilamente concluir que 1.s Estados o os municipios niio podem contrnhir emprestim<Js externos, sem o
. Jllacet da União.
·
·
Si a Constituição assim procedeu, . .1epnrarulo o seu poder,
o t·emnnecente, ó claro e Iogwo, pertence nos Estados, dfl. accO!'do com o n. 2, do art. 65.
Desta so!'Le incidimos fatalmente no que disse Bnrbalho:
• os demais poderes escapam ti competcncia l'edernl, e ficam
todos com os Estudos •.
E Barbai ho nctlrescenla: c l'or isso ,; que se diz que o
rogimen federal •i! o de um Governo com poderes mmrnerados
c re,,trietos a seus fins.
Asautoridndes federaes não toem poderes fót•n dos que
são traçados nu Constituiçiio, pot•que a Nação sóm.cntc esses rhes
.outorgou. '0 contrario dt\-se com os Estados: nessa partilha
foram clles aquinhoados .com todo o remanescente tio ucm·vo de
poderE>s do Gove!'llo. Em summa: n Uniiío nada póde fora da
Cünstituil;.ütJ; üs· Estudos :;lt uãü püdefú o que 1'ôr .contra a Con-

stituição •,.
. Mais cntegot•icw, mais claro niio póde ser o conceito do
eminente commentadm• e esse eonceito condemnn do preceito,
como inconstitucional, o mencionado proJecto, que pretende
croar, J'órn da Constituiciío, um poder .que ellu .nfío deu á
União.
· . E' deste modo que ·comprehendemos o regimen federal; foi
.~ob essas linhas que n Nnçiio Brnr.ileirn, em sua soberania, o

.

.

~~~.

• Elia organizou o seu regimen politico dividindo o anterior
Estado unitnrio do' Br•nzil cm Estados pnl'ticulnres, dando tís
antigas pt•ovinciaA esse novo caracter, mcumbindo-os do seu
l!)l'OPI'io Go\•erno e administraoüo peculiares •(arts. 5", a•, ll3 e
Gú, § 2"), mas I'eunindo-os pelos Incas da fodoraciío, dandolhes a significativa donominnciío de Estudos Unidos c erigindo
um Governo commum ou nn~ional e govevnos pnroinos ou
estado nos. (,J. .Bnrbnlho. ):.
·
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E' l't\t•a de duvida, pois; que os Estados e os rnunicipios
podmn 'contmhit• emprostimos externos ou internos, sem autorizaoão do Congresso Nncionnl, c quo uma rostriocüo, cm lei
ordinnria, a essa aLtl'ibuic;üo, ar;gl'ide u sua autonomia c indepeudetwia, sendo, portanto, inconstiLucionul,
Quanto ao se1gundo aspecto:
E' deveras Illlra se lamentar que alr;uns depal'tamcntos da
Hc[lublica- Estados c municípios -lenham se aventurado a
CUI!JI'cslimos avultados e ús vezes onerosos sem os cuidados e
rett•U:himento que o credito exige, Levados' pela febt•e do pro:;t•esso, do· cngl'andecimento, sem meditar convenientemente
sol.11'e os cncat•gos cont.rahidos, alb'Uns Estados toem se comJ'H'omett.ido em ope!'llções de credito avultadas, confiando
demasiadamontc em seus recursos c um pouco, talvez, no
amparo •que lhes dat·ú a União, uo momento da catastmphc,
·Tudo aconselhava que elles fossem ;mais cautelosos, e l'eJ'rciasscm seus impulsos de immorleracão no uso do credito;
mas, como a voz do bom senso não -tem sido ouvida por· alguns,
é de conveniencia que o Congresso Nacional proveja sobre o
caso, antepondo uma bat·reira a pretençõe<i dessa natureza, que
·niio sejam aconselhadas por intet•csses immediatos dessas unidades da federação,
Si o Ill'ovavcl amparo da União, como se pensa, tem dado
incentivos a esses usos immoderndos do credito, que levaram
alguns Estados a ter um serviço do ,juros quasi equivalente ú
sua receita ordinaria, o remedia constitucional, capaz de resguardnt· os altos interesses da HepubHca, seria uma lei declarando que a União não se responsabiliza por dividas eontrahidas
pelos Estados e pelos mun.icipios, salvo si o Congresso Nacional
as tiver autorir.lido.
·
·
.Sob o t•egimen dessa lei, si filr votada, os Estados c os municipios entrarão em t.aes oporacões despojados da forca moral
que lhes empresta a União, tomando-se assim mais difficil
conti·ahir dividas, que exeodam n~ suas J'nrçns riA pngnmentn,
· o assumpto é digno· de meditação e por isso a Commissiio
suggerc o ulvedt•io de um substitutivo ao pro,ieeto n. 21, que,
visando os mes1uus intuitos, respoit.u e.rn sua integriduue os
prccoi tos· consti tucionaos,
O substitutivo é o seguinte:
N. 33-1M2

O Congt•esso l\'ncional decreta:
·AI't. ·t,• A União niio se responsabiliza por dividas contrnhiuns pelos Estados ou pclus mnniciJJios, no paiz ou no estrnngeil'o, Rnh'o tendo sido ellns autorizadas pelo Congt•esso Nncionnl.
·
·
Art. 2.• Os titulas reilpresentativos de taos dividas não podem sol' submottidos t't cotacão nas bolsas do paiz, som quo to~
nluim sido nntorizndns poJo Poder Lell'islntivo l!"edornl,

8!0
ArL ,3." Si cz•edoz·cs esl;~ngc!1'9S. qui1.CL'Cill CXC!'CCI' pl'cssiio
sobre os l1slndos ou sobi·e os munwzpws, n pz·ol.cxlo de eobrnnr·a
de divida, n Uniiío inl.e!'I'Íl'Ú pnl'a mnnler n integridade do leÍ·l'ii.OI'io nacional c a J'tíz:rnn J•cpublicnnn J'edm·atil•n .
..'\J•.t. .'J,n llovngaru-se ns disposif:,,jL•s e1n coull.'aJ·jo ..

Sala da; Comm i~.,ões, 12 de agosto do JnJ2. -Cassiano tio
rclnl.ol',- P Mun-

Nasr.inwnto, pz•osidente.- Gomn11rr Jalfma,
t/cs r/1: tllnwilin.

·

Projecto do Sanado 11. 2·1, da .J.?/2, n qzw se l'c(ermn as

pareceres c substitu/i1!o

SU.Jl7'a

llongrcsso Nncionai Nlsolvu:
Art. 1.• A União, os Estados o os Municipios niío podcrfi.o, sob pena de nullidade, contrahir omprosl.imos externos,
nem reali1.ar omissão de titulas do obrigncõos nns pracas estmngoirns, sem que nos respectivos contractos se deolnre:
a) n dlsposicão da lei federal que a tenha autori1.ndo ;
b) o prazo do seu resgato o a importanoia da amorti1.nçfio annual.
·
Art. :2.• Revogam-se as disposições cm contrario.
1
Sala das sessões, 7 de jt1lho do 1Ot2. - Sá Frail•a,
A imPrimi!:
I)

N. 283- 1\H2

Foi presente n esta Commissão o Jlro,icoto do Senado,
n. 33, do '1807, estabelecendo regras pam a distribuicão do
cr·cdltos orcamC'ntnrios 1ís cstat•õos pagadoras, o dnndo cmtz·ns ·Pl'ovidencias. .
Fnllàndu orn primeiro Jogar, n _Commissüo do Justiça e
Logislticüo opinou peln ro,ieic.ão do proJecto a respeito do
qual. foi ntwido o Poder Executivo, ·o, nas Jnformu~ões que
prestou no honrado Presidente daquella Commissüo, declarou que ello não nonsultavn os interesses da Fazenda Nacional pelos motivos expostos no parecer da Directoria do
Contabilidade do 1'hosouro quo acompanhou, ]101' cópia, n
mensagem do Presidente da Ropublica do 18 do marco do
1010.

.

Entro os motivos allegados por aquolla roparticiio destacam-se os sogu intes, mais ou monos: as disposições dos artigos 2" o ft" são do todo inconvenientes ; a primeira mandando
que so faca a disl.rlbuicão dos creditas or.camontarios tts estações pagadoras ela Capital o rios 'Esl.nrlns, poz• semestre p
não nnnualmonte, podando o Tribunal do Contas deixar do
ooilnodnl~os si nüo J10uvercm sido enviados os llalancotos Hohi'e
o movimento da receita do somestro antoriol', o n. sos·nndn

!mss,io
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vedando qunesquer _ despezns por antecipação ainda sob n
clausula elo prestaçuo de contas, etc.
E' incónvcniontc n pr·imcir·n por•ctuc fienl'iam ng J•r.pni'tir;õos d~ns vezes ao armo, cm vez do uma, como J,o.Jc :wontoco, prJvadas do cffocLunr· os pngumeutu~ que Jli~s cabem,
em consequoncia ela demora im distribuição dos croditos, elomora que ~o nggJ.'n\•arin ai·ndn mais no 2" semestre, pela qunsi
impossibilidade elo nprr.scntnrcm no J'im do primeir•o o balan.cctn exigido.
E a Rilgundn tumbem niío o con\'eniento, JlOI'quo nilo ó
nhsolutnmcnto possivol deixar do fazer, por antecipação, algumas dcspczns publicas do car•nctcr urgente o inmJinvel, por•
meio do adiantamentos, suJeitos :í prestação de contas .
. A Commissão de. Finança$, concordando com o pur•cccr
dn de .Tustiça c J,pgisln~iio, opinn, JlOr' sua vez Lambem, p~ln
r·r.ojcicão do proJecto.
Saiu das Commissúes, 23 de setembro do 1!H2. - Feliciano Peuna, presidente. - Urbano Santos, relator·. - F.
Olur:crio. - Tavares de f,yra. _: Cnnha Pcd·rosa. -- L. Hulltúcs. - t1. t1zcrcr/o,
INFORMAÇiígs '\ QÜE sg IIEFW\E O PML\GER SUPRA

Cópia - No projecto do Senado, n. 33, do nnno de 1807,
.iunlo por cópià, oncontrnm-so disposições do todo inconvonieT\tos, r:omo as dos arts. •2' o 4", n primeira mandado
que sé faca n distri!Iuiçiio dos crediLos orcmnontarios ás ostacões pagadoras da Cnpit.al o dos Estndos, por semestres c
não arrnualmonto, podendo o 'fribunal de Contas deixar do
concedei-os si IJãO l)ouycrcm sido enviados os bnlnncetes sobro
o li!oviinonto dr) roc:clta do semostr~ ;tntorior, o n sogumln
vedando quaosqtiôl; tlpspozas po\t· anlt>t:ipnciio nlndn sob n
clr<Uiiulu uu prosttí~•iio cio contas, ele. ·
E' inconveniente n primoim por•quo J'icariam as rcpnr~
!.idiir$. flH!lS vezps ap unno en1 ver. tlu l!ll!ll, comu lw,io ncolltcco, prrvlidas de iJffóclt!àr· p~ · pnganlC'ntós que lhes cn!Jem,
cm consequoncin da dollicii·a na dlslr•iiJUiciio dos creditos domom que se ngJ•avnr·in ainda mais no 2". semestre pela qunsi
impossibilidndo de aprosonlni•iJn1túo i'im do Jll'ilnoit•o o bnlnncato e~igipo. E' inconvonionto ~segundo po~·quo niío 'ó nhsqlutnnicníp ppssivol doi;o,:nt• do J'nzor• por• antooitJa~•iio nlgumus dr.spev.as pq!Jlicns de cnrncíet· lll'S'onte o inudinvol, pot•
meio do ndinntumontos, su.loilos r\ Jll'OSl11Çito elo contns. Sollr•o o ol't. ú~. cm J'oiacrro 1\s guins tio vencimentos pnssndns
nos onwr·ogudos l'llll!ovidost Jicencindas, etc., Jllll'llce-mo quo
so UOVOI'r\ mnnLOJ' o llUO n loi n. :?.,OAR, r!n 30 d~ julho dcJRIO
arl'!lo nsínboloccu, cxiginf.io que dossns gmns conslo a doolar·nciin dn nnnulln~iío ·o l.rnnsJ'or·oncin do cr·or!JI.o; Ql!nnlo uo
1\l't, 10, mnmlnndo tor•nnl' ox~onsiVtl aos 'membros tio Tl'ibU'lll\1
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de Contas a aposentadoria concedida nos do Sutlremo Trilmnal Federal, regulados os vencimentos dos mesmos pelos
fixados para os ,juizes da Côrte de Appel!aoúo, Lenho a informar que os vencimentos actuaes dos directores do Tribunal
de Contas súo de 18:000- e o~ dos desembargadores da Côrte
de Appel!açúo de 22 :5000 - superiores nos vencimentos que
tom ho.ie o presidente do mesmo Tribunal de Con.tns .21 :000$000 - I" .Sub-dirctoria de Contnbilidado, -17 d~ agosto
de t012. - (AssJgnado) F'. Cha(Ja.ç Galvilo, sub-director. Confere. - Aristides Piuu.ai1•edo, 2" oscripturario. - Visto.
- O sub-director, Wsltaçilo,
271,

PAilllClll\ DA COlltl\LISSÃO DE JUSTIÇA Jl LEOlSLA()ÃO N,
·J 012, A QU!l SE 1\llFERE O PARECER SUPIIA

Dll

Fo1 presente á Commissúo de Justiça e Legislação, para
emittir seu parecer, o projecto do Senado, n. 33, de 1897,
· estabelecendo regras para a distribuição de creditas orcamentaries ás estacões pagadoras e dando outras providencias.
Ouvido o Governo, informou que o projecto núo consulta
os interesses da Fazenda Nacional, pelas razões expostas no
Ilarecer da Directoria de Con-tabilidade do Thesouro, que, por
cópia, acompanhou a mensagem do Presidente da Republica
de JS de marco de 19'10.
·
Em vista desta informncüo, com que está de accôrdo, a
Commissão opina pela rejeição do projecto, devendo, entretanto, ser ellc submettido ao estudo da Commissão de Financas, á qual mais especialm~mtc incumbe dizer sobre a sua
niateria.
Sala das Commissões, 13 dCJ setembro de 1912. - J. L .
.Coelho e Campos, presidente. - J. M. Metello, relator. - Sd
Freire. -

G. Campos, -

J'RQ,TEC'I'O DO BEN~DO N,

Generoso Marques.

33,

DE

1891,

.

A QUE Slli Rllili'lliRlliM OS

PARECERES SUPRA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• Ficam comprehendidos na Jettra c do § 6• do
art. 2' da lei .n. 392, de 8 de outubro de 1896, as despezas
feitas nos casos cxemplifioados na 2' parte do § 4" do .nrt; 4'
da lei n. 589, de 9 de· setembro de 1850.
Art. 2.• As distribuições de creditas ás estações pagadoras da Capital Federal e dos Estados núO terão Jogar para
todo o decurso do exercício, mas semestralmente. o dependerão do rcgiHLt·o ·prévio do .Tribunal de Contas, o qual. poderá doi:xar do concedei-o si nüo ·houverem sido envmdos
ba.lancetes mencionando discriminadamente o movimento da
receita. do SE!Illlestre anterio~,
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Art. 3,• A disposil}ão do § 3' do art. 2" do decreto legislativo n. 302, de 8 de outubro de 1896, applicar-se-hia ás
tabellas de distribuicões de creditas do que trata o artigo
supra, quando o fundamento da recusa do registro por parte
do Tribunal de Contas não consititír otn estarem as referidas
tabellas em desaccôrdo com as tabellas ,justificativas da proposta ou com as alterações feitas a estas, na lei do Oroameito.
Art. ·1." E' vedada qualquer despeza por antecipação,
ainda .sob clausula de prestação de contas da applicacão da
quantia adiantada, quando se tratar do pagamento do despeza discrimi·nadamente contemplada na lei do Orçamento ou
nas tabellas explicativas, com consignação de credito, do
modo que possa ser· a despexa prefixada e comprovada o
obter o registro antes de fazer-se offectivo o pagamento.
Art. 5. • Não são consil!eradas ordens de pagamento as
guias que os emprogados removidos, commissionados e licenciados apresentam em repartição differente da de que sabem, definitiva ou temporariamente, para percep~.ão dos
vencimentos dos lagares cu,jo exercício deixaram.
· Art. 6." São adstrictos ao pessoal de . cada réparticão os
creditas a esta distribuídos, e não podem ser applicados ú
satisfação de vencimentos de pessoal differente, salvo augmento especifícadamente concedido para tal fim.
Art. 7.• Na prohibicão de que trata o artigo antecedente
se comprehendem as consignações de vencimentos, os quaes
só serão pagos, independentemente de concessão especial de
credito, quando. rorem estabelecidas na propria 1•epartição de
onde sahirem temporariamente os empregados. que os fazem ;
a repartição deverá suspender o abo·no de taos consignações
quando os empregados forem transferidos ; neste caso a continuação do pagamento fica dependendo de concessão de credito .
.Art. 8.• Os v~ü~ün~utos militares de terra o mar, que
não tiveram nas tabellas explicativas da proposta no orcamonto classificnoão local, serão pagos, no caso de movimeuto
de pessoal, dentro dos creditas de que disponham ns repartições, devendo estas, no caso de insufficiencia ou falta dos
mesmos creditas, demonstrar a necessidade de augmento ; sem
a concessão deste, aquelleti v~üeimentos niio poderão ser abo~
nados.
Art. O.• A disposição do § 5' do m•t. 2" elo decreto legis~
lativo n. 392, de 8 de outubro de 1890, ó applicavel aos the..;
soureiros o pagadores das contadorias militares o ·das demais
.repartições do Districto Federal c dos Estados, que fazem
dospeza por delegação, quando dos Pl'ocessos do taes despezas
não constar a !IA.clamniio datada e asslgnada pelo emp1•egado
incumbido da escripturacüo dos oroàitos, da exis tenoia de
saldo em cada uma das consignações suJ'J'icienLe pam pro~er
(L clespezn quQ a ellns dovarn se1• computadas.
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"~rt. '10. Fic.u oxtousivu nos membros do 1'ribunal do
Contas u aposentadoria concedida pela logislacão cm vigor
aos membros do Supremo ~~t·ibuna.l Fodorul, regulados os
vcncimen los dos mesmos pelos fixados pura os .iui1.os da
COrto do Appo!lacüo do Dis.tricto Federal na lei n. 302, de G
do janeiro do 189G,
§ 1." Fica entendido que no computo do tempo do sor·vico para todos os funccionarios que podem ser aposOIJLados
eom todos os vencimentos, contando silmenLo vinte n.nnos, sô
poderú ser incluido o tempo do oxorcicio no Jogar cm que
forem aposentados, sem pre,iui1.o, em caso algum, do r,equisito
da invalido1..
§ ~.· 'roda n ver. que tuos J'unccionnrios pretenderem a
contagem do tempo do exerci cio .do outi·os empregos ou frm.ccõos ficam suJeitos t\s disposicõos que rcgu.lli.m u aposentacão dos empregados publicas cm geral.
·Art, 11. O representante do Ministet~io P.ublico perante
o •rrib.unnl de Contas terá as v(l:n,tagcns dos directores deste,
o, como .eHes, niio poderá ser susp,enso administt•ativarricnto,
nem sol'frcr pena a!g1,1ma disciplinar, c só perderá o loglil•
si fõr .condcmnado cm crime a q,u,e .es~eja imposta a pena
do perda de cmp!'cgo.
Mt. 12. Ficam rcvogad.us ns disposicões cm contrario do
decreto legislativo n. 302, de 8. de outubro de 1806.
!Sala .das sessões, .o do' dezembro de 1897, - Severino

.!:• .Cai.lmda. - Delfort Vieim. -DomJnoos Vicente. -A imprimil',

Vi.aira.. 11/.CII,(O.

N. 281, -

Joal)uim Sal'-

'10•12

.Em i 907, .o Sr. Scnudot• Btwatu fii!Jeko, de saudosa mr.I.IJOI'in, J:undnmlltiiLou o pr•oJceto ·n. 27, dnqüclle mesmo amw,
au.torir.ando o Governo a prestar li clinica pcdiutrieu do Hos.püal da Misariaordia desta .Capital os au:.:ilios que a lei djspousa .tí mesma .c!~nica .da Faculdade de ~reojctná.
. HoJ.o, e~s~ pm,jnQI.o .não l.om mni8 mziio rlo ser, porqtio o·
Congresso Nacional concedo annualmento uma subver.Joiio para
oaco,rrcr ús despezus com o pessoal c m'atcrla,l; cm virtude
.d.o dcsenvol;vimobto; dado .pela loi de 5 de abr.il do 19H, do
1.odos os insti~utos .de .ensino off.icial, om · cu,io numero
cstlt i·ncluida a Faculdade do Medicina ; e ainda porque á
mesma osc.oia foi cmlfOl'idn pelo Congresso N'neional uma
fonte do ..rccoi.La .escola~, por taxas ,o .o,molumcntos .co.b~ados
oos mafJ!i.cula.ndos o cl,ll\sis.~ns pt~ra .att.ondot· ús mosmns oespc~ns mator'i.aos o possoaes.
·
P.or .ossos motiv.ós 11 Com1nissüo op,ioa pela JW.ieioüo do
p!:oj,eoto.
Sala das Commissões, :la de setemb.ro .de 1,0-12. ~ F'elicl:o.n.o · I?enrta, ·P.rosidente. ·"'"' U·r.~a.·!IO Santos, relator. - FJ;ancisco Glvc~~trio. -. 7'.ava1:cs de · .Z:,w~a. ,..,. 01.11tha Perlr.osa. ;_
A, AzcJ•edo, -

Leopoldo de Bulhóes,

.I
I

S!lSSi\0 lll\r 2~ DI~ Sll'l'EMDflD Dll
!•1\0,fllC'l'O JJO SllNADO N.

27,

l!H!l

Sf!i

J>ll 1007, A QU!l Sll l(gJ'Jlflll O PMI~Crm
SUPriA

O Congresso Nacional resolvo :
Art. L' Fina o Governo autorizado a prestat· ú clínica
podiatrica do Hospital da l\Tisericordia desta cidade os auxilias
que a lei disponsa tí mesma clitdca da Faculdade de Medicina.
Art. 2.' Os auxilias a oue se refere o artigo antecedente
ficarão subot•dinados, pnra serem con.cedidos, ás regras que
seguem os que o Governo presta {t clínica official.
Art. 3. • nevognm-so a~ disposições em contrario.
· Sala das sessões, 27 de setembro do 1007. -C. Barata
/Núdro. - A imprimi!',
N. 285-1012
A Camat•a dos Deputados cm virtude da ·mensagem do
Sr. Presidente da nepublica solicitando autorização para n
abertura do um credito de oi :982$145, para pagamento do
vencimentos a que tom direito o capitão João Nepomuceno da
Costa, approvou a proposicüo n. 33, de 1910.
· A' mensagem referida acompanha a seguinte e;(pnsi<!fi<> de
motivos :
·
« O capitiio João J\".epomuceno da Costa, quando Deputado
ao Congresso Representativo do Estado de Santa Cathnr•inu,
néhou~se envolvido na revolla de O do setembro de 1803 e
como tal considerado desertai'.
Em virtude da disposição do decreto legislntiv!l n. · J.17.J,
de o do janeiro do i90G, segundo o qual não estão comprchondidos na I'OStl'iocão do m·t. 1" da lei n, 523, do 7 de dezembro
de 1808, os militm·os que, por occasmo da revolta de O do se~
lúmbro de ·1803, na qual to!l1nrnm parte, se achavam inves~
tidos (1~ i'unce,ür!s publicas electivas, !'icou o mesmo ol'ficial
com direito Ú percepçiio dos l'BSpectiVOS vencimentos.
· Pelo processo organizado na repartição compotent6, cal~
culou-se competirem no alludido ol'J'icial venoimoul.os na importancia de !2 :993$840, Lendo .sido o necessario c.rcdito solicitado ao .congresso Nacion.al, quo autorizou o Governo. a
abril-o a esta ministorio, · por decreto legislativo ·n. 1.\)81,
do 27 de outubro de 1!lOS, abertura que so tornou ef!oQti,.a
pelo decreto n. 7, 1·5G, do egunl data .
.l'rescn.temente, ullcga o official em questão lho ter sido
glosada a importancia de t.aos vonciment~s, col'r.rJSJHll1clontc 11
quasi dous annos, nttondendo-se rt doutrmn ,;onsngmcl11 pr!la
Republic!l, do 1oi do agosto, tomad11 sobre a consulta do Huprc~
mo Tr.ibunal Militar, do 8 ele ,Julho de 1907; de 15 de novembro
do 1883 a :.: de asôsto de 1895..
Tendo-se effeQtuado a rovisiio dos calculos anteriol'InOfi:te
feitos, verificn~se .oue JlHI compete, além daquella quantia,
mais a d9 4 :982$i45,

816

Em virtude do que se acha uisposlo, venho peüir que vos
disneis solicitar do Congresso Nacional a necessat'la autorização para abertura no Ministerio da Guerra ao ct•eoito es~
pceial desta importancia para pagamento da divida de que se
trata.~
·
A. Commissiio de Finanças da outra. Casa do Congi'Gsso,
dando parecer sobre o credito solicitado por mensagem, concluiu favoravelmente á vista da informação prestada c· julgando ser legal o pagamento pedido.
A Commissão de Fina:nças, de accôrdo com o voto da Camara dos Deputados, é de pal'eccr que seja approvada a proposição.
Sala das Commissões, 23 de setembro. de 1912. -Feliciano Penna, Presidente. - Urbano dos Santos, Relator, F. Glycerio. - Tavares de
tl.:eredo . -· L . de Bulltõe 8 •

Lvra. -

Cunlta Pedrosa. ...;.;. A:

\'ROPOSICÃO DA CAMARA DOS DEPUT,\DOS N.

23

DE

'füH

A QUE SE

RE!'ERE O PA!IECER SUP!IA

O Congresso Nacional decreta :
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado a
abrir .ao 1\linisterio da Guerra o credito extraordinario do
'• :982$145, para attender ao pagamento de vencimentos a quo
tem direito .o capitão João Nepomuceno do Costa ; revogadas
as disposições em contrario.
·
.
Can1ara dos Deputados, 4 de julho de 1912. - Sabino
. Barroso Juniol', presidente. - Estacio de Albuquerque Coimbra, 1' secretario, - Antonio S-imeão dos Santos Laal, 2'
secretario. - A' imprimir,
. N. 286 -

1912

. A. f>I'Oposicão . da Camara dos Deputados n. 28, do cortente anno, que autoriza o Governo a abrir ao Mtnist81'io da
11'azenda o credito de 4:195$362, para pagamento ao Dr. Joa',luim de' Carvalho Bettamio,. em· virtude de sentenca ,iudiciaria, tem por base a seguinte mensagem do Sr. Presidente
ila Republica:
·
« Srs. membros do Congresso Nacional - Transmittindo-·
vos o incluso processo, referente. ao precataria e.'Cplldido em
l8 de ab!'il proximo passado pelo ·Juizo Federal da 2' Yara
desta Capital, para pagamento, em virtude de sentene11 .Jul'liciaria, na importancia de 4:195$302, , 1!-íí~'íi)lPitlil:!. ,de eo~
'llcta Dr. Joaquim do Cat·valho Bettam1o;~-rogo~vos dlgne1s
,i\e autorizar o Gov,erno a brir ao Ministet;io dll .].azonda o

.. :-·.
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t'l'ediln da l't!l't!J'ida illlfH)I'Iancia al'im
!J liiJ~ liio.

til:! n.:!f!0/'1''-'''

ao pu,qanwlll.n

CIII

eia

Rio de .Tunoim, lú du maio riu 1012, 01" du IndeP•!IltlcnI! .:!·Í

11

da.llopuhlit~a. -llt!l'llt.t!N 11, da .PoiiNr'f-'({,

»

Esta Commis~ão, puis, tendo e111 consitlc<·a<;iio que o voto
du uult·u Gusa do Clll<lól'esso u a mOII•sUS'<.'Jil acima LI'Ullscl'ipla
·resultam de un1 .iulgado do Podut· Judiciul'io, é tle [Jlll'ecet•
que a proposi~iio ~··.ia appt·ovada.
Sula das Commissües, 23 de s<!l.emlH·o de J\ll:!. - Felir:iww Parma, wesírlrmlrJ.-Urba.no Sa•utos, ·rr:laloi·.-F'. Glucr:riu. - 1'avare.v rlt: Ei/l'lt. - Cunha Pedrosa. - L. de IJu-·
l/l.ües. - /l. ;l;e·rr:do.
l'llOl'OSJÇ,\0 DA C,\~\hlllo\ IJOS lllll>U'l'MlOS N.

28,

DE

JOJ 2, ,\

Q!)E Sll

n!ll•'Jlllll O l'.lllllClm SUl'Jl.\

O Congl'esso

~udonal

resolve:

· .l.rLi:;u urrieo. 1!:' o Pl'esi<.lenle da Rupu]Jliea alll.nl'izado a
abrir·, pelo !11 iniol.,l'io tia .Fazenda, o eredilo exl.l'aOI'tlilla<•io
de .\:I !Hí.$~0~, pnm pagauwuto ao Dt·..Tonquim do Cal'Yallw
Heltn<nio, em vil't.UdiJ dr.! senLcn<;u ,iudieitu·ia; t•evogndati as
cli~posi~ücs em I!DnLra<•io..
Gn<mu·a dos Deputados, ~O de ,iullw de l!Jl.:!. - Saln'uo
/Jarrusu .luuiul', pr·esidenle. - .·lu/uniu Sii!WIÍU du,, Santos
Leal, 1• s<mretal'io. -Raul da Jlorucs \'uiya, ~· sect•ctario. A impt•imir.

N. 287 -

J 01:!

'~ JH'OPüSiQfiü da Gamu<·a dos J)<~pulados n. Li3, do· cor•rcnte mmo, aulo<•iza o GoY<JI'IIO a abrir ao !llinisl.<!•l'io da
Guerr•u, o <'<'Nlilo. extmol'dhlllrio do no :úOii$200, put·a r'u:;amcnto dos novos eouc<Jrlos do que eat•euc a eaiH'CU .ll'tt~·aahal

do Ji'cr.t•o.
E.~ ta Connnissitu. exam i nn ndo o lli'O,j ccto, vm·il'i<Jou que
c!le foi pedido pot· rn<JIIsag<.•m pres.ideneial d<~ ace<lrdo I!Oill
li scguiulfJ e:oq.rosir~iío do motivos:
St•. P<·csidcnlfJ da Republien - Em vil'l.udo da ntllo<·izn0ilo <Jonlidn no déiH~oLn lngi~tnl.ivn n. 2.:110, do :!G de dewmhro dn '1!110, foi nllr!l'lo ao Mini~l.<)l'io da Guel'l'n, pelo do
n,.ll,!,il5, dn llHJ~IllU dntll, O IH'Odjlo CXLI'IIOI'Ciilltli'ÍO de 175:220$,
pa!'n llllS'nmento dns uespezns <lOIIl os eo<w<wl.n.< d<• que neees-

Sil<L n eaiii'!!U 'Mm•er.hal l/u F'e'l'l·o.
Pouco antes dn ~o uonclui<·em <'sses

Ll'llllnlhos. vet•ificou-se o mito estado cm qne se nchnm as chnpns dn mesma
Vol V '

~~
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ealll'ea, na qual por• engenheiros nuvaes foi feita uma vistoria por solicilucão uo 1\linistcrio da 1\larinha.
Do luudo aproscntudo concluo-se ser nocessario proceder-se ao ombono do casco, obras estas não previstas no orca. monto que orig'inou a abertura do credito acima mencionado.
Sundu do urgontu u.ucossidude :!'azerem-so naquella emburcucão os concertos do que carece, venho pedir que vos digonis · solicitar elo Congre:;so Nacional a precisa autorização
pa1·a a abertura u este l\lirlistcrio do credito extraordinario
ele mais de 90 :505~200 para concertos da cnbrea Marechal de
Ji'er1'0,

llio de Janeiro, 8 de novembro de 1911. -

Antonio Adol-

Jiho da Ji'ontoura Menna Barreto.

A Commissüo de Finnncas, pois, ó de parecer que a proposição merece o voto do Senado.
Sala das Commissões, 23 de setembro de -1912. - Felic-iano Penna, presidente. - Cunha Pedrosa, relator. - Urbano
Santos. - Leppoldo de Bulhões. -Tavares de Lyra.

F'. Glycerio. -

.PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS .DEPUTADOS N.

63,

DE

A. Azeredo.
·

1912, 'A

QUE SE

. REFERE O PARECER.SUPRA

O Cong·resso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica au.~orizado a
abrir ao Ministerio da Guerra o credito cxt.rnordinario de
no :505$200, para pagamento 'dos novos concertos do que carece a cabt·en Marechal de· Ferro ; revogadas as disposic1ies
cm contrario.
· Cnmara dos Deputados, 20 do agosto de 19-12. - Sab·ino
Barroso Jttnior, presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, i" secretario.- Raul.de Moraes Veiua, 2• secr·etario.'A imprimir.
N.. 288- i9i2

O credito da quantia de 400 :000$, supplementar ;í vorbn
Aposentados·- do orc.amento vigente, foi pedido por
mensagem. do SI'. Presidente da Republica de 2G de ,julho do
conrren te anuo.
A Cnmara dos Deputados, tendo em vista niío só aquella
mensagem como tnmbom n exp.osicúo do motivos do :Sr. Ministro da Fazenda, além elo outros .. documentos, deu. o Meu
voto ao pro,iecto n, 67, deste anno,<com o qual está do accôrdo esta Commissiio, autorizando o referido credito, afim
G" -
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de occorrer ao pagamento de vencimentos do funccionut·ios
nposenLndos.
Sala das Uommissões, :t3 do setembro de 1012. - Pcliciauo l'mma,- presidente. - LeoJJOldo da BulMcs, relator. U1'lnmo Santo~. - F'. Gluceriu, - A. A:a1•edo. - Cunha Pedrosa. - Tava·res de L11ra.
l'llOPOS!Çí\o llA Ci\MAI\A DOS DEPU1'ADOS N. 67, DE
ll~l·'E!lE O PARECER SUPRA

19121

A QUll Se

O Congresso Nacional resolve:

Artigo uuico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo nli'nistorio da l~nzenda, o credito do 400:000$, supplcmcnt.ar {l verba G• - Aposentados - do areamento vigente,
afim de occorrer no pagamento do vencimentos de IunccionaJ•ios aposentados no co!'!"ente anuo ; revogadas as disposições em contrario.
Gamara dos Deputados, 9 de setembro de :l9:l2. - Sabü1o
JJarl·oso Junior, presidente. - Antonio Simeão dos Santos
Leal, i" secretario. - Raul de Jlo1'aes Veiga, 2" secretario. A imprimir.
N. 289- 1912

.Eoi presente tí Commissão de J?inan~as a proposicão da
Gamam dos Deputados n. 08, deste anuo, autorizando a concessão elo um anuo do licenon, com todos os vencimentos, no
escrivão de Juizo :Federal uo Acre Antonio Dias Coelho.
Esta Commissão propõe que seja approvada n mesma
proposição com a seguinte emenda, de accOrdo assim com o
voto da Commissão elo Finnncas da outra Casa elo Congresso.
Ao artigo unico: Substituam-se ns palavras: ~ com todos
os vencimentos~ pelas seguintes: «con:. dous tercos dos vencimentos».
Sala das Commissões, 23 de setembro de 1912. - Feli"
dano Penna, presidente. - Leopoldo de Bulhões, relator. Urbano Santos. - F. GZyce1•io. - Tavares de Lura. - 01tnha
Pcd1·osa. - A. Azeredo.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N.
O PARECER SUPRA

68,

DE

1912,

A QUE SI~

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." Fica o Presidenf.n ria Republica autorizado a con~

oocler um ano elo liconca, com todos os vencimentos, ao escrivão do Juizo J?ederal do Territorio do Acre Antonio Dias
Coelho, para tratamento de saude onde lhe convier.

820

Art. 2.• ncvogam-sc as disposicõcs cm contrario.
Camul'a dos Deputados, I O de soteJniJI•o t.lu Hl I2. -- Sa. hino Barroso .Tu.nio·r, presidente. - Antonio Simetio dos
Santos Leal, 1' secretario. -Raul elo Noraes Vcirta, 2" s\lcrelario. - A imprimir.
·
N. 200 -

1012

A p;•oposi(•üo tlu Gamara dos Deputados sob u. liil, do corrente mwo, autoriza o Presidente da Republica a conceder
um armo do Jiccnca, com ordenado, para tratamento de saudc,
a Arnaldo Quinlclla, medico inspector sanitaJ·io da Directoria
Geral de Saudc Publica.
E~sa proposir;üo
originou-se de JlCdido do requerente,
que, para comprovar a molostia de que est;i soi'J'J•endo, apresentou um laudo de inspeccão da Directoria Gemi de Sande
Publica.
A Commissüo tle Finnucus ú rlo' po.J•cccr CJUC u mesma
!ll'OfJOSiQÜO est{t 110 ctloU de SOl' approvada,
Sala das Comm issõcs, 1O de selemln·o de I 01·2. - Feliciano Pc·una, presidente. - 1'a·vw·cs da Lvm, relator. - Urbano Santos,- F. Gli/CC1'io. - Lco)lolclo de !Julhúcs.- Cwuha
Pedrosa. --:- A. Azmwlo:
·
PJ\Ol'OSIÇ,\0 DA CAMAit,\ llOS llfi:PU'I'o\DOS N. GO, DE
1\fi:PllllE O l'o\llECilll SUPUA

I!l12,

A QUE SE

O Consreso Nacional resolve:

Artigo unico. Jrica o Presidente da llepublica autorizado
a conceder um um1o de licenr..n. com ordenado, pat•a t.rutamcnto de snudc, n Arnaldo Quintclla, medico inspector sanitario da Dit·ectol'ia Geral ele Saudo l'ublicu; .rcvognctas as
disposicõcs cm contrario.
Cumal'n dos Deputados, 1G do setembt·o de J !H2. -- Saúiuo JJm•roso Ju.11·io1•, presidente. - 1l1Jto11io Simatio dos
Stlntos Leal, 1" sect·etario. - llmtl da Mo1•aes Vaiaa, 2" secretario. - A imprimir.
N, 201 -

·~·

1012

O collector das rendas i'edernos do Ubcrnbinl!n, Minas
Get•aes, LumarUne Nogueira, solicitou do Congresso Nacional
um 11nno do licencn, para tratnnwnto desnude.
Tomando conhceimünto dn su~t pr.t.iciin, insLruida.pot• un1
nt.t.ost.ndo medico pelo qual se vcJ'iTiéri "que o rcquêróí!Lc cst(L
soi'J'l'endo de impaludismo chronico, molcsLia que ordinariamente ~xigo mudancn de clima, a Gamara dos Deputados ap.-

I

!I
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provou n proposicfio n. 7:1, deste nnno, concedondo-lho o favor
solicitado.
Esta Commissüo, concordando com o voto da outra Casa
do Congresso, rí de varocor que seja adOJltada pelo Senado a
mn~mn

pr·oposiuito,

Sala das Commissüos, lO do sctombt•o do 1012. - Falicimto l'mma, presidente. - LaoJJOldo de /Julhúes relatot•, -

UI'IJ/1110 Santo.~. - F. Gtucerio, T'crlrn.çrr. - A, A:m·cdo.

7'avarcs ele Ll/l:a. - Cunha

1'!\0PORIÇ,\n D.\ C,\~!.\llA DOS PEPU'I'APOS N,
O PAfmCEl\ SUP!IA

71,

DE

'1012,

A QUJl SE

O Congresso Nacional decreta:

A!'tigo Un·ico. Fica o Presidente da Uepublica autorizado a conceder a Lamm·tino llloreirn, collr.ctor das rendas
· fedor·acs de Ubernhinhn, Estado de Minas Gemes, um anno
rio Jiecncn. para tPntamonto de snude, onde lhe convier•, revogadas a~ rlisposicücs cm contrnrio.
Cnmnm dos Dr.pulndos, IG de setembro de 1012. ;...... Sahiun JJw•mso .Tuuiol', pmsid1)ntc. - tlntonio Simelio do;·
Sau/os Lr:al, I" seer•elat•io. -Raul l/e Morrws \'ciaa, 2" scerr:tnrio. - A imprimir.
N. 202 -

1012

Em '7 de junho do nnno passado, o Sr. Ministro da .Tustiça e Negocias Interiores apresentou no Sr. Pt•rsidcnle da
ltopuhlica n seguinte cxposi(:ão do .motivos:
«O tencnto-ooi'Oncl Simão de Sour.n nego o Carvalho, solicitou. a este ·ministcrio o 11u;;nmcnto da qun.nlin de .U.1$·1·'1:J,
]101.' J.ct··substituido o então ]ll'ocurndot• dn Hcpublica :lia secuão do Goynz bacharel •Toão Corran de i\forur.s, no JlCriodo
de ·11 ele abril a 30 do do .iunho de '1007,
Acontece, pot•,hn, que o rerot·ido procurndot•, tendo sido
exonerado por decreto de H do cHado mez de abril, pcccbcu
o rospccl.ivo ordenado daquella imporla·ncia relativo no me.r~
cionnrlo pet•iodo, pot•quc o Thcsom·o Nacional s6 teve conhccimcnl.o dn oxoiter·a~ão cm ngoslo do dito anno de ·I 007, conforme declarou o i\linislerio dn .Fazenda cm aviso n. '100, de
7 dessa ultimo mar..
· Constando nclmt·-sc UCft!Oilo cx-funccionario ·no Estado do
ilfalto Gr·osso pm• nviso de 2:l, ainda do as·oslo, ~olicilou-sc
· no Jli'Of~tu•adoi· da UüpulJlica nr.~so Bsl.ado quo pi'Ovidcncinsso
nfim de quo o llllrJhllL'''l .Tolttl r.ut'l'Ôlt Llu Mul'ltl'~ elll.l·a~su Jllll'll
os cnrr•t>s do 'J'hesou!'o Nneionul. colll n qunnl1i,n. imlcYidnmr!tllll
rccebirln.
· ·
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Em resposta communicou o procurador, em officio de

:18 de Junho do 1908, que não fora possível cobrar a divida
do 444$442, por isso que o devedor se achava sempre au-

sente do Estado em gozo de licenoa e, esgotada essa, contilmava a pe1•manccer nu cidade do Rio do Janeiro.
Em referencia ao aviso deste ministerio n. 1.ü2ú, de 31
de agosto ele 1909, o dos Negocias da Fazenda informou no
de n. 160, de 27 de outubro, ter sido a divida em questão ill·
seripta na Directoria do Contencioso Federal o remett.ida ao
:l •procurador da Republica do DiRt.rir.l.n T<'MIAT'n.l n r~~per.t.ivn
certiuão para a cobrança executiva, não havendo sido ainda
J'ocolhicla ao ~rhesouro a alludidn importancia.
A' vista do exposto, torna-se necessario solicitar ao
Congresso Nacional o credito extraordi'nario ele 4/tit$442, paru
cffecl.uar-se o pagamento de que se trata, visto não haver
verba por onde possa correr tal pagamento.
Submelto o assumpto ú vossa apreciaoüo, para que vos
digneis resolver como fOr acertado.~
Acompanhada de mensagem presidencial, essa expo~icão foi enviada á Gamam dos Deputados, onde a Commissão
de Finanças, attendendo ao pedido della constante, formulon
o projecto que é, ho,ie. a proposição n. 7ú, do corrente o:nno.
A Commissão de Financas nada tem a oppor á approval'ão dn mesma proposiciio.
Sala das Commissões, 19 de setembro de 1912. - Feliciano Penma, presidente. - Tavares de Lura, relator. - Francisco Glucerio. - Urbano Santos. - Leopoldo de Bu.lhlíes. ·Cunha Pedrosa. - A. Azeredo.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N.

75, 45 1!!12,

A QUE SE

REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
Al'tigu uüi~o. E' u P1·e~iueuLe da Republica autorizado a

abri!• no Ministorio da Justica o Negocies Interiores o credito extraordinario ele lt44$442, para pagamento do ordenado
que compete no tenente-coronel 'Simão de Souza Rego o Cm·valho, como procurador dn Republica, interino, na secção
do Goyaz, durante o poriodo de ·11 de abril a 30 do Junho de
1907 ; revogadas ns dispo;;icões ~m contrario.
Cnmnra dos Deputados, :l6 do setembro do 1912. - Sab'ino Bm•1•oso Jttnio1•, presidente. ·-· Antonio Simeão rlo.~
Santos Leal, 1' secretario. -Raul de Moraes Yei(la, 2' secretario. - A imprimir.
·
N. 29!1 -

..

1912,,

.

.

; '
1'1.-•

~· ~

.....

'liJstn Commlssl\o,pnrn podor omitt.ir parecer sobro o requerimento n. 34, de i906, em que o engenheiro civil Jero~
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nymo Emiliano Silva pede se.ia o Governo autorizado a con-·
tractar com elle, sob as condições quo enumera, a construccüo de edifícios publicas destinados aos serviços ora insta!-·
lados cm predios particulares, pelos quacs o mesmo Governo
paga o.Jugueis, solicitou sobre o assumpto as necessarias informações, tendo recebido dos Srs. Ministros da Guerra, da
]<'nwnda, Viaoão o Oht•ns Publicas. iJ'ustir;a c Negocias Interiores, e Agricultura, Industria o Commercio, officios do teOr
seguinte:
~ Sr. Presidente da Commissão de Financas do Seuauu Em solução no officio n. 12, de 20 de ,iunho ultimo, cm que
pedis esclarecimentos sobre a proposta que ao Senado apresentou o engenheiro civil J eronymo Emiliano Silva para a
construccão de edifícios publicas, afim de substituir os particulares em que se acham installadas instituições e cmpre.,.
gados do Governo, passo ás vossas mãos, para os devidos fins,
a inclusa informação, por cópia, n. 216, sobre o assumpto,
prestada a 15 do mez findo pelo chefe da 5' secclio da 5' divisão do Departamento da Guerra.
Snude e rraternida. - Em11udio Dtrnta.s Barreto."
Cópia. - Informação n. 216. - Ao Sr. coronel chefe da
5' divisão do Departamento da Guerra. Com o presente officio n. 12, de 29 de junho ultimo, do Senado Federal, é remettido, por dclibcrncão da Commissão de Finanças do mesmo
Senado, n cópia, que junt.o restituo, da propostn do engenheiro
civil Jcronymo Emiliano Silva, afim de serem dados esclarecimentos que. habilitem a referida Commissão a cmif.tir parecer sobre· o assumpto n que se refere .
.Pnrn pôr termo :\ avultada dospezn com os nlgucis dos
cdificins particulares. onde estão installados diversos serviços publicas, não só nesta Capital como nos Est.ndos, da
União, propõe-se o engenheiro civil Jeronymo Emiliano da
Silva, por si ou cmprcza que organizar, n construir os edificios ncccssnrios c apropriados n tacs scrvicos, fazer todos
os reparos o modificações de que venham ellcs a carecer,
fornecer ou substituir todo o mobilinrio desses edifícios, tudo
do accôrdo com os planos, projectos e orçamentos rruo apresentar e forem npprovados. obrigando-se a entregar concluidn
·a construccüo de cada edifício no prazo de dous nnnos o meio
da dat.a cm que receber o terreno em que tenha de ser olla
lovnnt.ada, .obrigando-se o Governo a pngnr semost.~nlmonte
durante trinta annos .o ,iuro annunl do G o/o pelo capital cmpre!l'ndo cm cnda prcdlo, amortizar esse capital om trcs períodos clccennncs, conceder isenciio de direitos o de trn:nsporto
nnR nstrndns da União pnra todo o material destinado n tnos
obras à tnmbem fazer as desnproprincl5es pnra utilidade publica, pcdij:las pelo proponente
" ·
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Estão, UflCnns, bom definidas nestas propostas as vantagens e gnr·nulias do proponente, qLw pretendo o rnonopolio,
que é um nttentndo :i lilrt)l'(iade de eornrnercio, (t livr·e concut·rencia o ris boas JJOrmas de ndrniuistmciío publica. Não se reJ'ero o TH'OflO!IrJulo :í PX(.tlor·u~iío rir• uma industria !I OVa, a
eu.iu desenvolvinwuto n iseucão de dir•oilos o o Lr·anspor·te gratuito sr•,iam um el'l'iea~ auxilio em pr·oveilo drl novas fontes
de J•r.cr.itn, dir·oetu ou rlir·eeta, par·a a Uuiiio. Ao eonf.mrio
disso, os fnvor·es alr i sol i!li tiulos, irnpol'Lam em gr·ando pr·o.iuiw para as t'l!lldas nll'audr•jl'Ul'ias, pam n• dns e~Lradas r.lf\
J'or·r·o c prinr:ipuluwnle prtr•a o comml!mio honesto. Mesmo
sem base alguma pat•a Julgar rias conslt•ucr;ües u ievuntar·, pode-se arril'llllll' Hom r•eeio do er·ro, que si'> a ism1~iio do direitos
pam o rrralur·ial J•of.ulado paru tuos oill'llR importaria annualmento eru qrruulia super·ior· í1 despuuclidu com os alugueis
doH pr·opr·ioH pal'licul:u•es . .fulgo suf'f'f,:,ii>ulr•s nslas Jigeir·as
considerncões para .iulgnr do absur·do da JH'Oposta rio que so
fmta. .
Capital Jcrldur·al, J 5 ue .iullro de '101J. - 'frmente.. coJ•oncl
lost! Fi'l'llltlules Jladel Jlli'rmu/a, chr.rc da 3" secção.»
~linisterio

cln

Fa~endn

-

nio do Janeiro, 12 de sotcmltm

de -1011.
Sr·. Presirlcnte dn Cornmissiio de .Finanr;m do Senado Em J•esposl.a no vosso ofl'icio n. f.l, do ·29 de ,i unho pmximo.
findo, no qunl'pcdis o pnr•ccer deste rninistorio soi.li'C n pro])Osf.a do engNtheirn r•ivil .rr~l'onrrno Emiliano da Silva, pn1'n
consl.ruc(•ão do Nlif'icios fH!blicos, mediante def.or·rninados faYOI'CS, "allo-mo i11 /'or·rnnr-vos que tal pl'Opostn não consulfn
os inter·esscs ela .lo'll~ünda, pois ue11lluma vantagem tilm o Govr.J•no em abolir· o snlutm· pl'inaipio da conrmr·r·encia publica
pnm taes obras. alrlrn elo que s6 pr·r..iuiw lhe f,pnrin n .r.mw.~•sii<:>
do isenr;ão elo direitos, que é um dos favores solicitados pelo
pl'OJ10JJelllO,
neitr.r·o-vos os meus JWOtoslos dr. r.lr.vndn estima e cons irlr!rnçfio. - Francisco Salles.
Minisf.m·io ria Yia~.fio r. Ohr·ns Publicas - Rio do .Tn7 de ontnbr·o dr. Hll L
Sr•. Pr•r.sidento dn Cornrnissiío de T!'inanr;ns do Senado dn
Hr•puhlieu - Tondo em visf.n· o exposto om vosso o/'f'icio unmrm i:l, elo 20 uo junho ulf.imo, ~oh n r>clic;io rlo;r.ngellhrir•o
.Tr.t•nn)'IIJO l~milinno dn Siil•n imrri· cnnsLJ•ui!' nrJif:i.aios pnr·n
·r•r!pnr•f.ir;üns publicms, f,r•nhn n hont•n dr dm•.lnr·nr·-vo~.c.f(l!O r.ssn
proposln niio ennsull.n os intr~·c•ssPs rio Esf.ailo, nr.rn snfi/'n~
n~it•n,

··

.

·~
.
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do modo prulico as JWcs~idndcs elo Laos rcpnrlicõcs, submettcndo, além disso, o GOI'eJ·no u eoJJlpromis~o inopportuno c
in,i ustifieudo.
N;io lm duvida que seJ·in de a!Lu eotl\'CJJicnein J'os~cm os
sot•viçns do J~slndo aeeutlllllodndos em protlrios ~naeionaes, r.:o;tnbe!eeinwnl.o;; Jnodelnt·es, ees:iJUJdo o pngnmeul.o de alugur•i;;,
mns l.al me!IJOI'nrnenlo co1·ro;;ponde pot• emquunlo a 11111 idrnl,
visto o Go\'01'110 lllÍO dispo1· dos meis noees;;nJ•ios. lnrlopendento disso, si fosse ,inlgado opportuno esse Cll1JWr>IJr>I](JimNJI.o,
n molho!' l10I'Jlln elo seguir sel'ia n ·~~nnstruecão rins edil'ieios
por meio da eoncuJ•roncin puhlien c uão crm10 rn·opüc osso
engrnheiro.
Saucle c frnlerniclacle. -

.r.

J, Seabra.

Rio, .\ de oul.ul.n·o de JOIL- SI', l'rcsidontc dn Commissiio dn .Finanças do Senado FNICl'al - 'renho pt·esenl.e o ol'ficin n. 17, de ~!l de junho ultimo, em que solicilasl.es, na f]tta.iiclnde i.lc .l't•esidr.nJ:c da Commissfio de .Finanças, inl'ot·ma~li''"
sebrc a pctir.ão apl'esonl.ada ao Senado velo e.ngenehil'O JlÍI'il
.Teronymo Emiliano da Silva, 1wnpondo a consll'lJCc;i\o de odi1'ieios pnm o J'unceionanwnto de divcJ•sns rcpnrt.icü,,s pu]Jlii:as drsl.n Cntlilnl.
Em resposta, cube-mo dcelamr-vos, que, tlossu i1HJo cst0
minisl.eJ·io um oscriplol'io dovidanwulc nppamlhndo Jllli'U enent·t•egm·-se da dircec;ão de qualquer consl.rueçfio do lnl na1.U!'eza, mais vantajoso ao Estado se1·ia fJUC o Podot• Exeeutivo
J'osse autoJ·izado 11elo Legislativo a nlH•ir conem•t•cnein publica
pura smnclhn:nlfl fim, pot•quc po1• este moclo poderia esse colher cnll'fJ ns Pt'O[lOSlas apJ•osonladns a que mais vunlngens
ofi'CJ'CCeSSI), UliJizanciO-Sü ciaquoJic CMl'ip[OI'ÍO pUI'U U Ol'!(nlli7.fl~iiü dü lüduo as e:<peeifiençlios · technicns neccssarins n
soryil• de hnsc t'1 concm•J•oncin publica.
Snudo c frntcr.n,Jdadr.. - Rivadavia da C1L11ha Cor,·~a.

Minisl.crio (ln Agrieullm·n, Tnduslrin c Commm•cio - flio
do .Tnnciro, 21 do ngosto de HH2.
SJ•. J>J•csidcnl.c dn Commissiio de FinnnGas do Senado Fl'deml - l~m resposta no vosso orJ'icio n, Hi, di' 2D de ,iun.ho
ullimo, cm quo solillilncs esclnreeimcnlos n ccren dn pmposl.n
do nngl'lllhoil'o civil .Tct•on~·mo Emiliano rln l>il,·n, pn1·n n couRI.i'UIW·iio do r.dil'ieiM pullliens, J.enhn n llomn d1.• ~'~" J]JH:Iai'l\1.'
qu1• 1ifin mo pni'CIJI) dr.\'n sot• dndn ln! eomcssãn, Yislo comn
\'iJ•in COUcll\1' n· liht'l'lltHII) flUi). li!/ll O CiO\'P.I'JJO de jui[:Ul' dn
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opport.unidnde e convenio.noin de mandar substituir por proprios nncionnes os predJos alugados para re·part.icões puhlicns.
Suuele c fraternidade. - Pedro de Toledo.
· A' vista destus .informucões a Commissiio ele Finanças
ó de parecer que seja indeferido o requerimento.
SuJa das Commissõcs, 23 ele setembro de 1912. - Fcli0'/ann Pnnnn., pr~~ident~. - Loopoldo de Bulhões, rclntoT'. Urbano Santos. - F. Glycc?•io. - Tavares de Lwa. - C1tnha

Pcrlros.1. -

A. Azercdo.

lido mais, posto cm discussão, que se encerra sem deficnnc)o adiada a votação po;· falta elo numero, o ~c

:t\'

hn~o,

f:~nntc

PARECER

N. 294 -

1912

Esta Commissão ó de parecer que, sobre a proposição du
Camaru dos Deputudos, n. 188, de 1911, que concede ao major
graduado reformado Valeria Augusto de Amorim Caldas, reforma na cffect.ividadc do posto de major, seja primeiramente
onvida a Commissfio de Marinha e Guerra.
Sala das Commissões, 23 de setembro de 1912. - Feliciano Ponna, presidente. - Cunha Pedrosa, relator. - Tava?'cs de L'ura. - Francisco Glucerio. - Urbano Santos. ·-- A.
Azarado. - Leopoldo de Bu.lhões.
E' novamente lida, posta cm discussão, que se encerra
silm dcbat.c, ficando adiada a votação por falta de numero, a
J•cdae~.iio finnl do projecto elo Senado n. 25, do 1üH, que connndn ao ex-capitão de artilharia do Exercito Benjamin Franklin rle Albuquerque Lima· o soldo vit.alicio daquollo posto,
ret;nlndo peln talmlla de Hi de dezembro de 1891,,
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Prosidcnt.e, csl.tt fixndn
para n manhã n purt.irln pura n Republica Argent.i'na rio seu
Bnviado Extraordinario e Ministro Plenipotcnciario Junto no
Governo Braziloiro, o grande cidadão general Julio Rocn.
O Rennclo inteiro viu a brilhante reccpoüo r1nm quo o
povo brazileiro c todos os elementos da sua sociedade acolheram nqui o eminente general o notavel estadista.
Foi S. Ex. quem iniciou essa era do reciprocidade rio
par. o amizade sul americana, vindo visitar o Brazil quando
om cxercicio do seu mnmdnto presidencial. Nessa occnsiãn o
Brnzil soube corresponder brilhante c condignnm•mt .., n ossa
. gcnl.ilrzn do ehofo dn naono nmign. '
- .'"
Ultimnment.e, quando o Governo ncl.unl procurou corresponder ao sentimento geral dQ povo traduzindo de uma fórma
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palpavcl a manifestação de confraternidade dos dous povos,
todos nôs vimos como a Republien Argentina acolheu condigna e enlhusiasticamcnte o illusLJ•e representante do Brazil,
recebendo-o com honras cspccialissimas, qur. tocaram sobi'Cmannir·n. o

nos~n

cnrnção.

Por sua parle, a Republica ArgcnLinu, correspondendo
lambem ús nossas manifestações de amizade c de paz, incumbiu dessa missão no Brazil aquellc que ,iú tinha sido, por dnas
vezr!s, S"l' snpremo magistrado.
1:or!os nós vimos n fórmn carinhosa por que S. Ex. foi
rccnbiclo no entrar no Rio de Janeiro.
Succcssivamcnle, todos os dirfor·cntcs elementos da popuJaoiío ncoll!cram o rcprcsen.l.anto da Argentina com inequívocas clemanslrnçües de gentileza c apreço, desde o elemento
popular até o elemento mais elevado, manifestações que tiveram como sello de ouro u brilhante recepção qnc 1110 seu
arlislico palnceLo deu em honra do rcpresont.nnt.e argent.ino
o nosso illusl.ro collcgn Sr. Senador Azcredo.
Creio que interpreto os sentimentos elo Senado requerendo a nomonc;ilo do uma commissilo que acompanhe amanhã
nló n bordo o noluviJl estadista e grande vult.o da Na~Jlo Argont.ina, Sr. Gon~ral Julio Roca. (Muito bam .: m1tito be'fll,,)
Approvado.
O Sr. Presidente - Nomeio pnrn fazerem parLe dn Commissão os Srs. Senadores Menrles de Almeida, Glycerio, Azorodo, .Tos6 Murlinho, ·Gomes Ribeiro, Felippe Schmidt, Inclio
do Brazil, Guill1ormc Campos, Mctollo c Lui?. Vinnnn.
O Sr. Sá Freire - Sr. Presidente, solicitei a pnlnvrn pm•a
ol'J'orcccr fi consideração do Senado o proJecto que regula n
suhslitniçiio dn ministros do Supremo Tribunal Ferleral.
V. Ex. e o Scnnrio Rnbcm qu'•J g·pandu üwnorli di: niinist.rt,::::.
do SupJ·rmo '.rrihtmal Federal tecm pedido licença; urgó por
eomegu inle que o Congresso Nacional resolva solwe n suhst.i1.!1 içiio tlnqnollos em inrn tos funccionnrios .
•T:"t l'oi ol'J'crccidn ú considerncüo elo Podct· .Legislativo
tn·o,iecl.o igual ; tanto a Cnmnrn como o Scnnrlo o npprovnl'rtlll mns foi orpoRto uéto do Sr. Prosidnnlo da Republica pnln
eircumRlnneia allr.gndn pol' S. Ex. do o pai?. atravessar ll'l'nvo
m·i~o l'innnceirn.
Acrcrtit.o que casos dessa ordem esLão sempre superiores
n essas cl.'iscs .c, como se t.rnla do mataria importnntissimn
quo diz respeito n interesses gornes, tomo a iniciativa do ofi'I'J'C"'~'' :\ I'Onsir!nJ'tll"iio do Srmnrlo o mnRI110 JWO,ieclo Qne, pn J•n
o seu nmpnro, t.cm ·as assignniurns dos Srs. lvfelello, Glyci•rio,
Guilhormo· Campos e Leopoldo rle Bulhlles. E' t.nnto qu:vnto
Linha a dizer.
· ··
I,
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Vnc á Mesa, ó lido, c, estando apoiado pelo numero de
assignnturas, vue a imprimir o seguinte
PnO.TllC'l'O
N. 48 -

1912

O Congl'esso ·Nacional resolve:
Art. 1." A subst.il.uição dos ministros do Supremo Tribunal Fedem!, ]lJ•evisla no art. 7 do decreto n. 8~8, de ·11
de outubt•o de 1800, tcrú Jogar nos casos de vaga, emquanto
esta niío for del'initivnmentc prccnchicln c de liccncn por mais
de :JO dias.
'
Art. 2," Pura esse cfl'eilo, o presidente do dito tribl!lnnl,
logo que se vcril'iquc elas ltypothcscs do at·tigo anti)Cüdente,
convocar:\, por officio ou telegramma, o respectivo Juix do
sccuiio, que pnssat•t\ o cxercicio de seu cal'go no substiLutu
legal c assumit'ÍL a ,iul'isdic~.ão plena elo ministt•o a quem subH!.ituir, J•eccbcnclo, independentemente de nova distl'ibuicão,
os processos que estavam a este cntt•egucs c oacupando o seu
Iosur na escala das disLri!Juicõcs.
Arl. 3." O juix que for assim convocado permanecerá no
Supremo 'l'l'iblllnal F'cdeml dtll'anlc lodo o Lcmpo da vaga ou
da lict•nça que Livct• dclet•minado a subsLitui~·ÜO
AI'L. 4." Aos Juizes de sec1;fio cm exorcicio neste tribunal
competem us mesmas vantagens dos ministros cl'fectivos. ·
APL. r.." :l''icn o Pt•esidcntc da Ucpublica autorizado n
abril· os ct•edilos neccssarios à execução da presento lei.
Arl. a:· ncvogam-~o us disposições cm contrario.
Sala das sessões, 23 de scl.cmbro de 101.2. - Sli Freire.
- Jlclcllo. - Gluccl'io • . · G. Campos. - Leopoldo de B'tl-.
l/t.rjr:s.

O Sr. Mendes de Almeida - St'. Prcsidenl.e, vonho solicitar
a interposição do valioso concurso de V. Ex. para que o proi cclo de rel'orma ,judiciaria, por mim aprcscnl'ado o anno
imssndo c que ha mui Los mexes jux nn Com missão ele. Lcgisla~•ão c ..Justi(m, tenlin andnnwnLo. Nosso' proJecto estiio
incluidos tambcm idéus cot•t•olatas :'ts do que nanbu do sol'
apresentado pelo meu honrado aollogn, St•, Si't F'reiro.
.•

O Sr. Presidente - ConsLmu)o 11 ordem do dia elo lrnbnlhos do com missões, vou lovanLar ,a scssíio.
•
Designo para ordem cloclia da scgldnte:
Vot.a~•iío om discussão .unicu da roJrlncl•iio finnl do .J1l'ojcct.o do Sanado n. 25, de ·JOH, que concedo ao ex~capit.iio do
nrUihm•in elo Exal'cilo Bonjumill l'l'nni•IIn elo AllmrJuoriJUO

''
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I,imn o soldo vilulicio daquellc posto, regulado pela lniJclln
de J ii de clc~r.m!Jt•o de 1801 ;
. Vo la~ão em d isenss:io 11 n icu do pul'ecor da Comm is são de
l!.'mnn~us n..2!1, do :l!lJ~, pudindo lJU•J solH'<l u proposi•;fto da
Gamal'll dos IJopuludos 11. 188, do J!lll, <JllC conecde ao major
\;J'adundo Valeria JHISuslo llc Amorim Ct\ldas J•crornHI na
l!ffecLividadc desse !lOSto, seja ouvida a Commissão do Mari~ hu o Guerra.
Lcvnutn-sc a sessão :is 2 horn~.

ACTA, EM 2ii DE SETMBRO DE 1012
PRESIDI~NCIA DO SI\. P!NHP.IllO iiiACHAllO, \'lCll·PflllSIDEN'J'll

A' 1 hom tla tal·l.io aclmm-sc presentes o;; S1•s. Pinl1eil•o
i\Iuehado, l~<Jrreim Clmvcs, A1·aujo Gúos, l'cdJ'O Borges, Jolliltlias Pellmsa, U1·Imno Santos, Mundos de Almeida, l?mnnitico S:l, ~J:avat••Js tlu Lyra. \Valf'l'udo Leal, Gonçalves li'ui'J'Cim, fiaymunclo de Miranda, Gomes lliiJCil·o, Moni~ Freire,
Bernardo Monlcil'o, Feliciano Penna, l\lotello, .Jo~·,J i\IuPlinho
o ·Genct·oso l\larr]ues ('18).
Deixam de eollliHil'CUl' ·com causa .iuslifirmdn os Srs. Cruni!ido ele A!JJ•cu, Silvm.•io Net'Y, Gabri•Jl Salgado, Arthur Lemos,
Jndio do Bt•nr.il, Laui'll Sodl'é, .Josú Jluwhio, Ut·llano Santos,
Hibcit·,J Gon~alves, Gcl'l'asio PasRos, PiJ•cs Fm•t•cit·a, 'rhomaz
Accioly, 'I'nvarcs do LYI'U, ·Antonio ele 'Souza, Cunha Pedrosa,
Cnstl'o Pinto, Sigismunclo Gon~nlveR, Hiboiro de Brillo, Guillwt·me Cttlii\10s, Coelho u Campos, Olivuh·a Valladão, Jos•j
lllurcellino, lluy Barbosa, Luiz Viluma, Bot•nat•diuo Monlcit•o,
.Toão Luiz Alves, Loui.'Uil•co Baptista, Nilo .Pocauhn, Sú Freire,
Augusto de Yaseonecllos, Alcindo Guamabm•a, Hueno de !'uiva,
Alfredo Jmie, Francisco C:lycorio, Campüo Sallus, Leopoldo de
J}ulhõos, Bt·u~ Aln·nntcs, ·Gour.aga Jayme, A. Azcredo, Alcncnt
OuimuJ·ücs, Folippc Sclunidt, Hercilio Luz, Abdon BapListo
o Victorino l\lonteiro {43).
O Sr, 1' Sect·etario thí conln do seguinte
llXPEOIEN'rE

Ofl'icios:
Quatro do Sr. Ministro du Pa~cndn dutndos de 23 do cot'··
J•entc, tmusmil.tiudo as IIJC.li$Ugcus com que o Si', PJ·csitlcnlo
dn llcpublicJl !'Cslituo dous dos uul.ogrntlhos dus rcsolu(•ücs
do Congresso Nu<:ionnl, snnccionadus, que nuLot·i~nm n:
a) elevar de 20 o ·numero dos gunrdns cln Alfnndegn de
Porto Al<!grc dn oulrns Jlrovidcucins ;

c
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b) abrir, pelo Ministcrio da Fazenda, o credito do róis
2.1 :53~ij;898, para pagamento ao Dr. José Eduardo I~roirc de
Cat•valllo Jlilho, cm virtude do sentença .iudiciarítt .;
c) conceder um anno de Iiconca, com ordenado, para i.raf.t•nmonl.o do. snudo, a Antonio Saiics, i" escript.urario do Thc~ouro Nacional;
d) abrir, no Minister·io da Fazenda, o credito do t•éis
ú33$300, pnrn pagamento a Antonio Alves do Valia, cm virtudo do scutenca ,judiciaria. - Archive-se um dos autographos c communique-sc á Camara, rcmcttcndo-sc-!hc o
outro.
·
Outro do Sr. Idalino Rodrigues Dnntas, presidente de. ·
Asylo da Mendicidade Rio Branco, offerecendo um exemplal'
dos cst11tutos que regem o referido Asylo. - Inteirado.
Ilequerimento do Sr. Emi!io Costa Alves, praticante dr;
·L• classe dos Correios da Bahia, solicitando um nnno de liccnca, com todos os vencimentos, para tratamento de saude,
onde Ilie co·nvier. ,_ A' Commissão do Pinancas.

O Sr, 2' Secretario declara que não ha pareceres.
O Sr. Presidente - Tendo comparecido aponas ·IS Srs.
Senadores, não póde hoje haver sessão.
Designo parO: ordem do dia da seguinte
Votacão cm discussão unica da redaccão final do projecto elo Sooaclo n.. 25, de i911, que concede ao ex-capitão de
al'tilharia do Exercito Benjamin Franklin de Albuquerque
:Lima o soldo vitalicio dnquello posto, regulado pela tabclla
de 15 de dezembro de 18% ;
Votaoão orn discussão unica do parecer da Cornrnissão
ele Finanças n. 20, de 1912, pedindo que sobre a pJ•oposicüo
da Cumara dos Deputados n. 188, do i911, que concedo ao
maJor graduado Valeria Augusto de Amorim Caldas reforma
nn effecLividade desse posto, seja ouvida a Commissão do Marinha o Guerra.
3" discussão da proposicão da Camarn dos Deputados numero i, de 1002, decretando o Codigo Civil Brazileiro, (Com
paraaar da Commissão espeaial, offereaendo emendas.)

100' SESSíi.O, EM 26 Dlil SE'!'EMBRO DE i912
l'lli~SIDENCJA DO SR. PINimiRO ·MACHADO, VJCJ~-PRESIDENT!~

'
a que concorreram os Srs. Pinheiro Machado, Fert•oira. Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Candido de· Abreu, Jonath~s
Peclt·osu, Gnbl'iel Salgado, At•UJur · Lcmós,(.1lndio do BNJ.'!tl,

A' i hora da tardo, presente numero legal, abre-se a sessão

SgSSÃO gM 20 Dl~ SII'J'gMllllO Dll ·!Df:.l

S3i

Josó Euzobio, Urbano Santos, Mendes do Alwcidu, l?J·aud~""
Sú, 'J.'homaz Accioly, 'l'avnres do Ly1·a, Cunha Pedrosa, Wnlft•oclo Leal, Castro Pinto, llaymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Olivciru. Valludüo, J-uiz Viannu,
illoniz :Freire, Nilo Pecanhu, Sú Freire, Bomnrdo lllontciro,
Jfcliciano Pe11na, J?rancisco ·Glycerio, Leopoldo do Bulhões,
A. Azeredo, llletollo, José Mur·tinho, Generoso Marques, l?eJippc, Schmidt o Abdon Baptista (35),
Doixnm. de comparecer com cau;a justificada os tlrs. Silverio Nury, Lnuro Sodrú, J osó Euzebio, Ribeiro Goncalves,
Gorvasio Passos, Yires l?el'l'eira, Antonio de Souza, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves ·Ferreira, Ribeiro Brito, Coelho c Campos, José Marcomno, Ruy Barbosa, Luiz Viannn,
Bernardino Monteiro, João Luiz Alves, Lourenco Baptista,
Augusto de Vasconcellos, Alcindo Guunabarn, Bueno de Paiva,
Alfredo Ellis, Campos Sallcs, Braz Abrantes, Gonzuga J'uymc,
Aloncm· Guimarães, Horcilio Luz o Victorino Monteiro (26),
Siio lidus, postas cm discussão c, sem debate, approvadas
as actas da sessão anterior e da reunião de ante-IJOntem.
O Sr. i" Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officio do Sr•. ministro da Justiça o Negocias Interiores,
do 23 do corrente, transmittíndo a mensagem com que o
Sr. Presidente da Republica submotto á considerncão do Senado o projecto do Codigo Comrriercial orgrunizado pelo
Sr. Dr. Herculano i\lnrcos Ing!ez de Souza, por incumbencin
do ·Governo, cm virtude do disposto no decreto n. 2.379-, de
4 do janeiro de 1OU. - Fica sobro a mesa para ser distribuído opportunamento.
O Sr. 2• Secretario, procede ú leitum do soguinto
PARECER

N. 295 -

1912

Redacção final do pi•ojccto do Senado n. 41, de ·1912, que autori:a a ab1•ir o credito neccssario até a quantia de
269 :282$262 pm•a paaamento dos tomecimentos feitos á
li'm·ça Policial do Dist1•icto F'ede1•al pm• Bekrend, Sch'
midt ,o Comp.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico. Fica o Presidon•to dn llopublicn autoriazdo
n abrir o necossario credito ató a qunntin do 269 :232$2!l2
para pagamento dos fornecimentos feitos ao commandanto da
',,

<
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Fot·cn Policial do Dislrialo Federal pot• Behrcnd, Schmidt
& Comp., em J n10 ; rcvogatlas ·as disposições em conLmt•io.
Sala das Commissões, 20 de scLcmlH'o de 101:!. {retlo Leal. - 1'/wma: Acciolu.
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Fica solJI'C a 'mesa, pai'U sct• ti iseu lido Jlil sessão seguinte,
depois de puulicndo no Diario do Cunrrrcsso.
O Sr. Leopoldo de Bulhões (') - SI'. Pri!Sitlenle, o nolJt•c
Senador por Minas Gct·tws, cu,io 110111e peço liccncn pum 'declinut·,o St•. J.lclicittno l'c·nua, no enviar ú 1\lcsa, na sessão do
·! 3 do col'rcn le, o pnl.'cccl' ola!Jm•aclo pela Comm issão l~spo
cial so!J1·e a Jll'OfJOSição do Gocligo civil, prol'criu um discurso
que J'oi nmilo npplaudido c pelo qual S. Ex. recebeu, Jimi mcrccidamenlc, os cumprimc11Los de seus pares.
Em mãos mais compcLenLr!S, S. Ex. ainda ·111na vez u
provou, não podia cslat• a dirccr;ão dos Li'aualho~ dn Gomrni~
sftó l~spcdal que, a seu LUI'no, soube desenweuhat·-se cotii
brilho .tJa gruude Lat•cl'tt que lhe foi confiada.
, .. •·
O honrudo presidente du Gommissão, com a J'rauquezn
com que se costuma mauil'cstar, disse que o pnr,Jc~r só ,jusLiJ'icava algumas cmrmdas, nqucllas que por sua imporLancia
demandavam esllinrncinwnl.oR que t.m·.noassem palc111Lc a sua
razão de ser.· Disse lambem que o facto de terem assignado
sem restric1;ões o pat·ecct· não signi l'icavn quo os membros da
Conunissão csLivcssem de accô1•do sobre todos os pontos c que
se t•cset'l'!lYalll alguns t!ldles o di1·r•il.o de ap1•nscnlat• ou adoptai';
no recinto, modificações ao que J'oi estabelecido; que nn segunda
discussão J'oi o Codigo approvndo sem cmtmdas, ]lO!' nccôrdo

L'lltl'O os S1·s Senndot•efi, que assi111 .iulgaJ•nm Ut!·:~elnt'al' o seu

untlamcnLo, resultando J'icat· Lrll!nsl'crida para Lcrccit·a disuussão u maLel'ia que t'l!!;lllal'llll'llle devia lil! ~CI' LL'aluda ua
ocgunda.
O hOilrado presidente da GOillllJissão acct·esccnlou nm
nome dclla que solicitava a collabornciio do Senado c n de
Lodos· aquelles que esLives~em cm condk,ões de a auxililu• ;
que a Gonunissão quel'iu um exnmu severo da sua olH'll o finalnwuLe que, embora a proposicão estivesse l'CS'imcul:UlHJOilLo appul'clhadn r>m·a o LlebuLc, só dias depois de ·puhlicudn devia figurnt• na ordem do clin.
·
A p~llli'icação a. que S. Ex. tillutliu só l'oi l'eiLu u ·22 c o
Dia·rio do Co11(11'csso sú J'oi disLl'ibuido n 23.
·. ·
nesnmo, St·. Pl'c~illenlc, as consitlcrn\•Ões do liOIIlrndo pro~
sirlcnle tia Commissito Especial, pot•que cllus set•vem do Jun;
damculo a uma indioa~ão· que Lenho n .hom•a do envtnr a
.
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( •) Este discurso Jlilo J'.oi revisto P.oló. orador:
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i)!ll:n quu_ a

di~err~";io rJ appr·nru~fio tio Cotiigo Cil'il
lnrtns. 1111u '!.IIJ;Iohndallli.'III.P, ruas por· livt'Ol'i, eonsidtJl'!llldO-HfJ a lei prdnnirnll· flOillo um lil·r•o, ullf.'l'lllllln f•rrrlwr•a

Mesa

~e.lttllr

_nesse ponto o J'egillll!llln el'i[H.!t!ial votado cm ·I !JO~.
. Adoplatlu e~se alvitl.'l!~ u SNmdo di:;mrl.ir•:í, pr·itllt!il''·'
4

•

a
lei pr·eliruiuut• qun esl.alwleee rn~incipios gt!r.·aes dn Uirt!ilt~ 11
11~ regr.·u~ de Di rei lo l·nlerrlllfl iona l l' t•i vado ; HOgunuo, nrrt.r· 111 ·•í.
tm fttU'I.B ~cral ()O Uodigo, relativa 1ís pessnas : L•~r·ctdt•o, ua

trnr·L•J I'IJiaLira ao~ IJen~; quarto, nn pnt·lc geral t•elaLira ao~
J'twluH .iut·idico~ .; quiulu, ua pal'l.e e~pecinl- Dir•eilos da J.'an~ilia; ~··.xlo, Dit'!Jil.? da~ Un~tHn~; ~ctimo, Dit•eilo da,; OIH'igacoe:;, e otlnvo, .DJI'e.ilo •lati :;ucccssocs.
Yü V. Ex., Sr. Pl'I!Sidenle, que os livros divith,m n mnf.••r:ia IJJIL oito sr.ccür•s c facilitam o trabalho do Senado :na
elassi f'ica~.ão IJ Yola~iio elas emendas.
•,\ccciJ.o r:st.r: ttlvitr·r.•, ••m hrcrcs dias o :,;euadu let·;i disnil.idu c rotado o 1.:ouigo Ci\·il, :wm ballnmlia, sum prerJipiliH;iio e, pelo ermt.r•ar·io, com meLhodo, podondo t•twinr à Cnlnar·a, lall·ez rJcntr•o de um mnz ou an les, ·a proposicüo, e a
Camal'n, .iii tlcsembar·acadn dos Ot'f)amentos, podct•ti, delallradanJonte,

·e~Ludal-a.

Não preciso dnMmvolvcr as consitlet·acões J'eiLas pelo
hom·ado fll'Csidcnl•: da Commissiio }Jspecial, ucm tão pouco
adduzir• uovn~ Jlnl'a .íusl.i l'icm· a. iuclieação que rou mandar
tí Mesa.
A sua rwcessitladc rí iutu itivtL. f:ii rna ser:;utHJa discussão
n assunlfJlo correu sem dtlbate e setü emendas, si toda a materia que devia snt• est.udada e discuLitln então ficou para a
terceira discussão, claro está que drwemos lambem lransf'flrir pat·a u let·cr)il'a o jll'ocesso. adoptado jiUL'a u seguudn discussão.
Qual é esse processo? V. J~x., Sr·. PresitlenLc, lm de rccorrlnt•-se que o JlL'Of:esso esl.uhelrJuido pelo regimento cSJJCcial
JH'escreveu que, no scguudo iúl'llo. 11 discus,;iio e a \'OLur;fi"
scl'iam por liLulos. Nilo it•fli Ltlo longe, não desejo ullongal'
os lralllllhos desta Casa c muito menos os rclaLivos ao Co~
digo Ciril. Quero antes apt•c:;snl-os lnnlo quanto fot• · possh·cl.
·
·
Silo em numel'O tlc .~5 os Litulos do Cotlir:;o. Pt·oponho qun
· :1 tlism1ssüo c vola~ão se.inm por livt•os, que, como vimo><, rnfio
excedem de oito, inclusirc a lei )lrclimiunr. ·
Não é possivcl •lU C se discuta· c se vote, em globo, quandr't
. ncnhunut tliscussiío houve nindu, quando as emendas UJll't•sr•ntadas são imLLHIICI'Us, cr:rca dn iluns mil, n quando n JH'oJII'in Commissão llllllllr•cia fJUe uo ~.ortw do debate apt·esentarri .noras enwntlas.
A Conmri~são pude unt estudo serero 1lo seu t.t·n!Julho.
Couw ftl~el-o de al'osndillto, HI!LLL Letn11o si<1uet· J'iltra lêr, quanto
mais pm·u c~tutlm· as cmL•udas l'ormulat!as.
Vol. V
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ti3

,,•.

83~

ANNAIIS DO

SliN,\IJO

O Sn. \\. A~BI\IWO- Demais, não são oilo ·livru~. corno
. V. Ex. diss~, was sim quatro u a lei prelimimu· eincu .
.0 SI\, LEOI'OLDO DI! BULUÕIIS- V, Ex. cuusid~L'U OS Ll'cs
livros da parLo especial como um st:• 1 A parLo geral contém
tres e. a especial quatt·o.
Não teem ru~ão aquolles que, ruceiandu proLrJllaçãtt, quilrem precipitar os trabalhos do Codigo Civil.
' o nosso tmbalho estíL muil.o limitado; a Conuuissão o
disse cm hellas palavras, no seu parecer, 11110 pcl)ll licença
para lêt•. (U) :
c A Gamara teve !lOL' mtssao indiscuLivel orguet• o arcahour;o do edil'icio monumental da nova legislacão. civil; ao
Senado coube o trabalho inconLesLavolmcnto mais suave de
revêr a obra feita, de polir o que poudo das arest.as mais
visíveis, e sem duvida, acceitando no seu conjunoLo o trabalho linguístico do Senador· Ruy Barbosa, fel-o ·convencido.
de que, com as modificações da 'redacção, S. Ex. dera aos
artigos da· proposição da Gamam uma· esLrucLura capaz de
resistir á critica dos mais exigentes, de modo a ser um expoente da cu!Lura jurídica e litLeraria dos legisladores· braúleiros, especialmente na unidade technica da exposição dos
princípios juridir.os · adoptados, o no vcrnaculo da expressão
de cada uma das disposições vencedoras.»
.
O n~sso LrabalhO já esLá muito adeanlado, quasi a con'cluir, porque perturbai-o ?
.
·
· ·
Sr. Presidente, peco licenca a V. Ex. para recordar que
a consolidacão da legislação civil ó obra de· largo folcgo que
oxigc ·osludo o medi tacão, não podendo ser .feita nos estreitos
·!imites que quorom !'ixat• para os nossos trabalhos de revisão.
. O ·codigo .ciommer;cial; peco· a V. Ex. Jlllt'a r·ecordar este
precedente, foi apresentado em '1834; cm 1835 ·entrou em
discussão na Gamara c. só em 'i 843, oHo a unos depois, foi
remettido ao Senadd.
. ' ·
. ·
- ACJUJ, ·acabo ·de ver i ficar nu. lJihiiuLltccu, foi discutidü em
1846 e cm 18.18 vo!Lou .lt Gamara.
·
.
·
Só foi decretado cm '1850, gastando a sua elalJOraciio nàda
m~nos de iü annos. Só continha 000 artigos o ma teria menos
complexa do que .a quc vamos r·ogular.
..
..

~dmui~~~~~eo~-C~il-=i~~

oxLonso- Lenha gasto 10 ou '12 annos.
.
· .
.
Em todo caso, Sr. Presidente, envio tt lllosa a minha intlicacão, pedindo urp-oncia para a sua discussão·, o voL!t~'iio,
corLo de que o 8enaao não lhe' negará :Sou apoio o o faca com
ú uttico intuito de servit• a gcande obra quo temos em. mãos.
Por isso, Sr. P·l'OSidenLu, acomp;Útho · u Commissüo .nos
suus votos Jllll'a quo ainda osLc unno· possamos vôl'.. decretado
o nosso Codigo Civil, satisfazendo assim ã:;;uma . al'donlo. o
velha aspiração nacional.
·
,,.,,...,,.
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Vem á Mesa, é lida o enviada. ú Commissüo do Policia a
seguinte
N. :.!-1.012

Indicamos que <L discussão e UJJprov;u;ão das emendas ao
projecto do Codigo Civil sejam feitas POI' livros, considcl'lmdo-s•J a lei preliminar como um liVI'o.
Sal•1 das sessões, ~I, de setembro de Hll~ . - Ji'. Penua LdOJJOlúo de Bulltúe$.-A.: A.:eredo.-,Uctello.-José MÍtr. linho.- Tavares ele Dura.
O Sr. Presidente.:_ V..Ex. rcqueJ'CU urgencia?

nx.pi'I!S~o
dh.;,~lll:'s:io

L"OI'O!,DO

DI~ Bur.HõJ~s- Pura

discussiío immediata.
U H!t. l'rtl~SIIli,N'm-0 al'ti.go n. 132 do llegirnento doleriniua que as indicur;õcs que tivemrn pop fim alterar dispo.,i<;<i<!S desl.o llegimcnto não podem ser discutidas se111
PI'<ÍI'io pal'<'er.r da Commissão de Policia, 11<1111. votadas .#m
nu•:-i!IHI. :-it•!-i:-ião tnn CJUO fol'om ,apresentadas.
I·:~sn <lisposit·~" o lotlas as· outras do llo;;iuwulu, cu111U
\'. l•:x. salw. pndo111 se1· cnl.l·oLanto modiJ'icados pur l'olo
fl ::;H.

do R1•.nado. ~i o Senado eOIH!CdiJI.' a urgctlciu pnr·u.
illlllliHiiala, l'ir:al't't modil'ienda Pssa dispos h;ão .

. O Sr. A. Azeredo (') (JIIlla. m•tll:m)-~1'. Presidente, eu
upi11ur·iu pa1·a qno J'ossom obndceidns ns disposicõos do al'ti:;•• 11. I:J~ do 1\.,:;illwnto" nstou eu1·1.o do· rjuc o honl'adu
1'\o•narlt>l' !""' (hJ)'il1. COilllOI'dUI'Ú J'OI'l'eiJ.aiiiiJIÜIJ COlll a deJiJ>I.'I'iH;lin da ~lesa, JWI'CJunnl.o é. prel'cl'ivol Cjtl(J a Mesa, esLutlando a ind icu~•ão do ·honrado i'onadol', do! seu paroccl' amanllli, pm·a (JU<J uós possamos, pot• meio do urgencia, votai-o
i11uneuiatanwutn,. iniciando-se depois a discussão do Codigo
Civil. .
.Q Su. LI'OPOI.IlD ug Bur,Hõl~s- Mas o Codigo Civil está
nu ol'd<!lll do dia de hoje ..
.. o SH. A. Azrm1wo -l\las o nobre Pt•osiuentc desta Cnsu
:eu n rlispnsi~ão J•egimonl.al c, como n indi·caciio se rcforo
ao Codi.go Oivil, •í claro quo o ndiamonlo ri<J uma, importa no
adiurncnlo do ouli'U. E' natut•al quo a discussão do Co<.ligo
Civil so suspenda.
O Sn. L!~OPDWO ug Bm.Hõgs- Nosso cus o retiro o meu
:o•f]llel'imonl.o dr: ut•gcnnia. :

. O Sr. Presidente -A rli~J•osi<Jíi.o <Jue acn!Jo de ler é a
que resuln o ussumplo, salvo si o Senado entender que o
nssumpl.o ó ur.gonlo.
.

(') g:;te discurso 111iu J'ui revisto pelo orudor.
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Mus como o honmdo Senador ret.it·ou o seu rcqu·~rimenlo,
a Mesa dar<i, oppol'l.unamente, PUI'I~ccr tiOlJt•e a indicucão.
E, como faz pnl'le da m·elem do dia a di~cutisfio do GoLiigo
Civil, mnlcria a que ~c refet•e a. indicaGfiO, consulto o Senado
si permilte que seja retiJ•aLia c~La maLcl'ia da. urdem do dia.
Os Srs, que cunticulcm tm retil'utht· du projecto tJUcit•am
8e ·levantai'. (l'austl. l
:Appt•ovado.
(IRDE:Ii' DO DIA

YOI.UCÜO Clll f.ii~cus~fiti unictt da J'edlfel;tio rinal do peojecto do Senado, n, ~5, d1J 1!111, que concede ao cx-catJiliio
ele aJ•Lilliat•ia do Bxcl'eitu, Dcn.ialllin .J.o'ranldin du ,\IIJuqucrqun
Linm, o tiOILio vit.aliciu daqucllc poslo, reguladu pela tulu~llu
de Já de dCZI!IIIbl'O de '18!1.\,
.
•\i'IJ!'OI'ada, ,:ac ticr en1·iuda t't t:umal'a du~ Dcpul.ados.
Vola~iio em discu~sãu unica do par·ecer· da Comnli8são

du Jt'inanca~, 11. :!!H, d1~ ·l!ll:!,~pt.!ditulo CJIW soiJL'B a Pl'opusi1:iio

da Canmm dos IJet•ulados, n .. Hl~. de HJII, IJUC concedo ao
majot• gr·aduudo Yalel'iu Augusto d1J AulOJ'inJ t:ttldas rcl'ol'llm
na 'IJI'fecl.ividadc r.Iesso poslo, seja ouvida a Couunissãu de l\larinha o Guet·r·a.
Approvar.Io,
O Sr, Presidente- Nathl mais havendo a tl'utar, vou Ic~
vantur a sessão,
···
Designo pm·a ·a fJJ•dem du dia da scgu iuto:
'l'l'allal hos elo l.:uu1 ru issões,
Levanta-se a sessão 1\s :! hol'a:J n to miuuL(Js,

110'
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PnllSIIlllNCI,\ DU SI\, i'INJllllllll ,\J.IGH.IUU, \'IGE·l'llllSIIJt::N'I'E'

A' I hot·a ua lui•de, twoscuto lllllnet•o lc!l'nl, aht'IJ-so a
a que coucol't'cm os St•s, 'Pinheiro J\laclmdo, Fut'J'uil'll
Al·nu,jo Gócs, PudJ'O Bol'gcs, Candido :de AIH·cu, Jouuthas Petlt•nsa, Gu!Jricl Salgado,. Arl.hur Loinns, Jnr.Iio 'dú
.Bt·a~it, IJJ•bano Santos, J\leHdcs UI! Almeida, · Ft'UJH!isco S<í,
Thomaz .\ceio!~·. 1'avat•cs de, Lyt•a, Guuha Pudt·osa, Wull't•udu
~t!s~i\o,
ehavc~.

T.rnl, Rigi~m11ndn nnn•:nh't'S, non,:nl\'f!f.i Fm•r•f'ir•n, nihril'o rlí~

Ul'ilo, :llfl)'fiii.IIIIIO dt• Mit•nnda, l;ome~ lliiH!it•o, (;nilht'l'llHl
r.ampn,;, Lni~ Viannn, Bt!t'nal'dinu Moiii.Pit•n, Monir. Ft•f•it•r, Sú
Ft·t~ÍI'(•, Bnr•nar•do 1\lonf.fdr·o, FPiieiano Prnna, .F!'nnldfoieo ntylllll'iO, Lnnpoldn rln Bulhtit•R, A, :\~l'l'f"lo, ~lrl.t•lln, .lo~•\ ~llu·
t.inllll, C:i•twt·o,;o ~lni'!JtH!R n .FPiippe St1ilmidl. (llri).
Drixam tlr ccimpnt•rt:!'l'. c:om c:nuRa .in8lil'ic:arht, OR St•:<,

Ril\'f!r•in

(it'r·vn~in

Ntw~·,

.Lnul'n 8odr•t!, ,losti l~wwhio, 1\ihr.ii'O noncnh·t•:-~,
Pal'l:o;ns, .Pir·r.~ .Ft•J•r•nir•n, Antonio 1.lf.• ~omm, 1:astr•o

Pint.o, Gnelhn " Campo,;, Oiil'l!it·a Vnllndão, ,JnR•'• ~lat•r•PIIinn,
Bat'illlsa, ;toiin J.ui~ Ali·,,;, Llllll'tlllt;n Hapt.i,;la, Nilo i't••:anlm, Augu,;l.o rln Va:<C!OIIC!t!llos, Aleindo nttanahnl'il, Hnrnn
tlt• Paiva, All't·t,tlo Elli,;, t:ampn,; f;aJir•:<. Bt·a~ Altt•anlt•R, nnn~aga .ta)'llll', Aletlllfll' Hllinmt·ii••,;, ·u.,,·,.ilio Lu~. Al11lnn Bnpt.h<ln
I• \'il'l.ot·ino Mont.rit·o (21i).
1111,1'

.

1~'

lida,

pn~l.n

r~rn di~~:n::;::;fin

nllln da ,;r,;,;iio nn t.rr·iot• •

n

~em

rlf•hal.t} appr·o,•ndn n

.O Sr. 1" Secretario rhí r•onl.n rio srf(ninte

EXPtEDTF.NTE
llrpJ•r;;r•nl.açün fio Rt• •• roiio Mnt•in da Rilv:t .Tnnint• pNlindil

St~t't•m l"ll'í~~rniP~ i't. f:onuni~:.;fw flt! Finauc;.nl'l alg-t!IIS i•~
t~lat·eeinwnl.n;; qur t'nz ;í,•nt't\ll tlt• um pt•o,it•••tn t•m ••.•turto;; nu
me.o;uln Gf•rnmh;~fio.- A' <:nmmi~::;ão clt• Finnnt;n~.

pal'n

O Sr. 2" Secretario tlror•.rfir

1'1

lr•.itnt•n rios

;;r.~uintr~

N. 20ft- t!lt2

F.mhMa ha.in vrril'it•nf!o rtnr a CnmnPn rins nrputndns
ntl.rt•flll a;; tlispnskitr;; !ln snu !IPgoiuwnt.n pnt·n fJIII' n JWn.ir•etn.
do r:odit::o f:il'il J.iyr;;;;r nlli uma rli:<mtRi<fio nni1~a. como t'oi
ohsrt'l'ndn, r IJIIf' o llrgimrnl.tl rlr,;tn· .f:n,;n foi morlit'i~adn rot·
uma inllient;fio suhsi!t'itJI.a pelo nulrw da (Jur nJ•n 1\ snhnwt.l.ida
no Rt>U pal'i\flm', n Comm issiin fin Pol idn, r•onvrt'tldrln dê fJIIfl
11 indirmciin niio tmn int.nitos JH'OI.t!lnt.ot•ios, t!tlllltl ilrclat•nu n
ittnst.J•o Snnndm• ·que dn lribunn a .iusl.irieon, pensa qne uiio
!ta iniiOnvrniente em ndoptnJ•-sr, eom n nppt'OI'nt;iio da Jli'OpoRtn, o Jll'fll'f'SRo que nlviLt•n,
Rala tia,; sessiit•R, 27 dr scl.rmht·o rir i !1 i 2.- Pinlwiro
C/t.nm:.v, ·I" Rrf!l'f'l.nt•in.Al'illf.io iltfl!.~, 2" Rfll!l'tof.nl'io.-PHrii'O i\li(Jit.V/0 flm•or•,,, :l" 8~·
CI'f!lat•io,- Crmdh/o ~~~ tlhrc•·,,, ·'o" Rf'~l'f'i.nPin,
.llllf:/t.m/o, rwesidente. - Fm•1•cirrt
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INDICAÇÃO N.

2,

DE

1012,

A QUE SE Fllll'EilE O PARECEI\ BUJ>IIA

Indicamos que a discussão c approvaciio das emendas ao
projecto do Cocligo Civil sejam feitas por livros, consider,audo-sc a lei preliminar como um livro.
Sala das Commissões, 24 de setembro de 1912.-Feliciano

Pcnno.-Leo)Joldo

de

Bulhúes.-A. A:eredo.-Metello.-

José Murt'inho.- 2'a.varcs de Lura.;-IA imprimir .
._.......

N. 297-1912
Redacção ('inal da emenda do Senado a 1JrO)JOSf.çúo da. IJnmam,
n. U, de J IH:l, qu.r: Ji:r.a. as {m•ças rw terra 1mra o e:cerr·icio de .f .9 f :J •

Accrescentc-sc ao § 3" do art. 'I" o seguinte;
. «Não· excedendo de .;,o o numero de mati•icu las do ·I" anno,
inclui dos os repetentes.»
Sala das Commissõcs, 27 de setembro de 1012.- Wal-

{rcdo Lcal.-JJcrnardino Montei1•o.- Thoma: A.ccinl:tr.

·Fica sobro a Mesa para ser discutido na sessão seguinte,
depois do publicado
no JJim•io do CMIOreMo. .
.
E' novamente lida, posta cm discussão, que se cncm•r•p
s~m debate, c appr·ovada a redaccão final elo pro,iecto do· Senado, n. t,J, ele 101~. que autori~a a abrir o cr·cctito necessario,
até. a quantia de 2130 :232$.?.G2, para pagamento dos fornecimentos feitos (r Fm·ça Policial elo Districto Fedcrnl por Behrond, Schmidt & Comp.
ü Sr. Mendes de Almeida- Hr. i'J'I.!SidmJI.u, a Uommissilc
nnr.ni'J'ngada rio roprnscnl.ar o Senado nc cmbnt'C]ue do illustre
diplnnJJtla " H1•. g""''''"l .rulin ll11t~a. I'IJYindn ''xi.J'nOI'rlinar·in
1\ ·lliÍIIi.,JJ'II pli.•'IIÍJ'IIII.I!III'Íili'Í11 da lli•Jlllhliell !\l'i,I;I'III.ÍIIII, ClllllPl'Íll

l'iolrnnnl.t! 1.1 ·s,~u dl'\'l~r·, snndo ·quo o· Jll'fiSiflc•nl.n da:l:ommiARiio
do Diplnrn:wia do ~~·11ruln. _o ~~-umnlnl.i\'nmn.nl.o- da ·Cmnm·issno
nom•~ada _110 r· P:o!l.a r!nr•pór~nt;fiu : p:t"J·a .I TI ti'P:o~nnl.al_-a. - 'rlu'q'w,•lla
I!(H'Ífllnuin, foi ;í r·esii./Prw_ia dn R. l~x ., nr·mnpmrlln_nt_lf l~O dnhj,
1:om r.inl.r·o~ 'nrnmlll'n,..; dn CnllH'I'P:4sn, ;dA Il hnr·dn. ·.K~ K".· ag-r•a··
dCC(!ll ps:o;a~ pr•nvus d1! -dPI'PI't~nr•.in, ~ntrdando ·,··rru~d\'alnf.. n/1~ o
Scnntlo Hr·a~ilt~ii'O 11u~. ·pr~:-;:.onn,., d11~, JIWIIIIII'n~ dnq1'wlla Cop'Lmi ~~fi o.
·
.;,.
1

1

O Sr, Presidente- A i\J,•;;n l'il!li illlloil'lldn.
'

.

'

'

O Sr. Raymundo de ·Mi~auda-SJ•,. l'J'Csirlcni,,J, JH'incipil!
lmncntnndo a necessirlndc f]ne.l.rmiJo de, ainda: um!l. ve~ •.. voll.nP
r\ tribuna do Senado Jllll'U l'estubeleceJ•· 11 .verdade prol'und!\~

,:
•i •••

'•.·
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mente adulf.erada com relação tí annullacão da concurrencia
para as obras do p01•to de Jaragu!t.
Depois nu c o meu distincto amigo, o St•. Deputado pelo
Rio Grnnrlc do Sul, Ocl.nvio Rocha, proferiu a sua hclla oracão
cm dcl'esn do honrado SI'. Ministro du ViaQão, defesa nli1\s
dcsnecessnl'ia, porquanto da tribuna do Rcnado o nccusado não
foi o Sr. ~linistro da Viação c sim o Sr. inspector fcdm·al de
Pilrt.os, Rios e Cannes, pela m:\ fé evidente com que procedeu,
nlnbornndo um edital na fórmn da lei, com todos os requisitos e o pJ•ecnchimcnto dr. todas as prcscripcücs, para mais
tat•dc, variando do procedimento, inventar defeitos, illegalidndes, inconstitucionalidades (flW absolutamente não existem
no t.ocantn 1\(fucllas ohJ•us, prova que ou deduzo rio proprio
discurso do honrado Deputado, em o qual ficou rcgistJ•arln
que aquellc ndilal obedeceu estrictamentc á lei, não posso,
Sr. P1•csidente, deixar de oceupar esta tt·ibuna pal'a, insistindo na qtwstfio, provat• que aquello engenheiro não J1l'Ocedcu com a lisura que fi)rn ·para desejar.
Iniciemos a prova.
O discurso do illustJ•c Deputado Oct.avio Rocha, proferido
na sessão rln ~I do COI'J'entc, e ns informacücs prestadas por
S. Ex. o 81·. Min isi.T·o a uma com missão •que officiosarnent.e
Jll.'ocui'Oil S. 'Ex. n se onconf.l·nm nas 'IW:t•in.s do Jm,tn.l rlo
Commcrr.io, de hoje, deixam no· espirita de quem ror., como
eu, justo eonceil.o da boa f1l, probidade c intelligencia do
Sr. Ministm da Via~ão, a conviccão de que S. Ex. não estudou o edital em questão c nem a legislação que rege o caso.
E' o St•. Deputado pelo 1\io Grande do Sul, encarregado
de ju~liricat• o acto do Ministt•o, quem dít noticia de que o
ox-Minisl.ro Dr. SrJahrn só approvou o edital elaborado pelo
mesmíssimo inspectO!• federal de Portos, Rios c Cannes após
o rigoroso preenchimento de tvdas ns prescripcües legaes e
sem as pt•eeipitnçl)es nun machinarnm e aventuram os intoJ•essnclos na annnllat;ão da rloncm•rencilt do ]Torto rio .Tarn!J'I.llí, nnnnlln.,iio essa que equivale •\ cxl.incção indirecta dessa
nspira~~ão nlãgonnn. quando nRinva prr.stcs n :-;tW l.i'itiHoit'ftrmatlil
om J'ui.UI'C"a reul idarlc, l.nl (• a consf.t•ucoiío do porto de .Taru.gu:í.
Diz S. Ex.:
• E'/11. o({icio di! ·12 de ar/Os to do mm o 1la.~sado, n((icio qu.a tmn o ·n. 2112, o D1•. t\dolpho Dei. VeccMo,
tlircator tcchnico ria cmnmissíin (isr:al t: arhninistrntlva
das nu'/'rt,, ·r/o 110rto do Rio rlc .Taneh•o, O.Jll'c.~entnva ú
nmri'OlHl"rio do 'Ministm da. \'iaçtio a rninu.tn do cditnl
de tJOJJr:Ú.r'l'eJu:ia 11U1'a constrtwçi1o do porto de Jama1uí.

'.l.'nmanrlo nnnhoclimento desse oditnl, · l'oif.o elo ncnom n loi n. 2. 3iJG, do 31 de dezembro de i!HO,
ar L. 3.2, !!" pnrt.n rln n. !\I, o Rr. D1·. Leandro Costa,
nhel'e dn Di1•eclm•in Gornl de Vinc.ão e Obras Pilblic1ns.
JH'OJlO?. ·duns modificuoões, ·uma J•eforente t\ clausula XI
~ u. outra rel'çJ•enlo 1\ clausula XVII,
~~~rdo

J.,.
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minin ola IJnifin, "''111 inrlo•mni~nr;fio nlgnmn, irwlilRh·n
lrJ"I'PJIO.~. !tr•ml'o•ilrwiu;; r• Indo n mnlt•J•inl fixo, roldante
e l'lui!l.unnll'.
·

TX
O r:owel'no podo•r•:í J•rsgnl.nr· lorlnR M niwns. n lllll'l.it'
rln I dr. .innriJ'O tln I !12li.
O pr·r~o rln I'J'iiA'nl.e sr.t•:í rixnrln do• eonl'nt•mitlntl•'
· room o dispo;;t.o no ~ !I" 1ln nr·l.. I" tln lo•i 11. 1.7·\li, dr•
I :l ti•• nul.uhr•o ti•• tAflfl, drdu~iolu n ::unrwl izn•.:fi·n I'~> ii n
nos lr•Pillo;; 1lo ~ lo" rio n1·1 .. I" rln me;;mn !Pi.»

f:nmo ,: qw• ''' wm allcgnr· qur o rdit.al, r·••digido olo• no·rtl!•dn "0111 n lr•i rln IHô!l, r1ur (• o r'o'ginwn r•;;t.niJ~Jreidn nn
sr·~nmrln pa1·1.•• tln l~gislncilo vigeniP, n l'I'Spriln do~ ohr•a;; dn
por•t.os, •1 inspit·ndo c enleado sobJ'f! n lei dn 1AA1i, enmo ;;npliisl.itonmnnt.,., net•ennwntn ~r vive qurr•otHio irli;itruar·. ·nn
pnnlo di' R•• nl'l'ir·mnr· qur• o Uovrr•no, no nllutlido rditnl, niin
sn J•r.sm·von o dir•ril.o rir rrsgnlo• nos t.r•J'IllM flu h• i I. 7·\li,
de lf!tl!l ! !
·
Respondida esta pm·t•\ deelnr.•o que n minlin in lt•n•;iin ol
~implr.sment.r rr;;tnhelecer n vo•rdnde.
.
~lnis adeante, e"r"J'Cnndo-sn pnt·n demonstr·nr· uma Rllflpn~ln .ilwon~titncionnlidnde, rli~ o illusf.rr Doput.ndo J'o•rNindo-"e :\" lnxn" su!JsidinJ·in" da lei 1lo lflRô:
. • E:üa lei foi emenua no Or·çnnwnlo da Agl'ieulful'i\
J'Pita pela bancada. do Hio Ot•nndc do Sul quando eo. !(ilnva da constt•uccão da !Jarl'a e pOI·to do Hio Gt•nnrle
11 nutm·i~nvn a colwonon dn~ tnxns muximns S•'S'Uinl.l'":
2. ·~~ ,qobJ'Il n importação dil'Mta do rstt·nngeiJ'O;
·I % sobre a imilot'tacão dos genr.J"os nntJionnrs:
1 ·~~ sohrr a ~xpoJ•lncão Jlam o r.slJ•angeiro:
t 'h '% snlwr a rxpodat;ão llllJ'Il o~ pol'!os nncionars.»

I
.,

I

F.sta inroonstilunionnlidndr, si rxisl.is~r. s•'• J•rrnhiJ•in snhl'l'
ns Inxng dn rxpm'lacão.
Ot•n, SJ•. Pt•r.sidente, pm·em·,·i euidadosarnonlr. toda" n;;
nlan;;ulns do ,,ditai <1 em nllnliuma dt!lia,; eJwontJ•ei :H taxa" rlll
I r I 'h %, nem luxa alguma de não s(•i quantos pot• n••nto
qtw ;;o CJUI'it•a imnginm· a t•espnil.o do OXIlnJ'I.ncãn Qurr IlRI'U o
tJStt•angl)it•n, qurJ• para o~ pm·toR nacionaes.
· ·
.l~stas taxns nii.l r.xist~m t•m n~nhnmn dn~ rlan~nla;; rio
rd ilnl.
As lnxas suh;;id int•ias dn lei de 188ii, ~ur pnrlel'fin sr1• cnJJI•ntlns tunn Jtnl'lt! e fll'wln.tit'WIIIC1tln no ,mso ri•~ srr·~trn nrt"'"sru·ins plll'll auxiliai' n .iul'os !ln Clljlilal Cllllll'ogndo, oJstfio t.odns
incil\idns .nn elnusuln XVT tio "'ilnl, quo rrpJ•otlmn, r. ,; n
BI)SUIJl(,c;
,

'

8i2

XVI

«Além das taxas de que trata a clausula antece-·
dente e para o fim de permit.l.iJ' o pagamento de ,juros.
ti razão tlc. ü% annnalmente c amortizacão do capil.al
dispcndido nas obras, o .Governo cobrará de accõrdo
eom o disposto no a!'l .. 7", ·paragrapho unico, da lei
n. a.:H~. do Hi de outubro de 1886, sobro o valor dn
imporlaciio flUe se fizer pelo porto de' .rarngnfl. n snh1•e
a tonelagem dos navios que pelo mesmo transil.arcm,
la:r.a.v qur., no rna:r.im.o, 1uío e:ccerlarão do:
Pot• cmbarcncão empregada no commercio internacional que sahir ou entrar a barra:
Navio do vela, mil seiscentos c oitenta róis (1$ü80)
. pm· tonelada de registro c 1 ,H % sobre o valor officinl
das mercadoJ•ias;
·
Navio a vapor. dous mil quinhentos c vinte réis
(2$520) pm• tonelada do registro o 2,.1 r. % sobre o valo!'
official das mercadorias.
·P•ot' emhttl'Cação cmpl'f'B"nda no commcrcio intcrestadoal :
. Navio do vela. mil eonto ü vinte J•éis (1$120) por
tonelada do registro o O,!lG % sobre o valor official ·
das mercadorias;
· ·
·
·
Navio n vapor, mil seiscentos o oitenta róis ('lijlü80)
pot• tonelada de rogistro c 1,H % soi.JJ•o o vnlor official
rins mercadorias.
i'OL; tonelada do carga impm·tadn do estrangeiro.
)lO I' . vapor, mil seiscentos t•éis (1$600); por· navio 1\
róiu, mil c cem réis ('1$100). · ·
Por tonelndn de carga importada do portos da Republica, por vnpoJ•, mil o cem réis (1~100): )ln!' navio
do vela. oitocentos r•íis ($800) .~
Não SRJ•iin •-npaws ·os susocpt.ivci:; oontm qualquer ,;xinl.uit.os ol'fcnsivos. sim, as luminarias pnrlnmenlnros nu arlminisf.ml.ivas que defenrlom rJssa violenoin conlJ·n
a r.onsl.ruccão do porto do Jaraguú, não serão capazes de
apontar na clausula referida, nem em nenhuma do erlit.al o
nem na il'i, uma só f.axn sobre a OXJJOrla~.ão oslrnHgeiJ•a ou
nnoinnnl.
:\llr:onrn que n l~i rir: l SR I/' é o l'C(Jinwn 'insl'itu:ido pam o
)Wl'l•l rf,, Alnonn.~ r• nu.fl·n.~ conrJmwr~s. Não hn f.nl; o rogimen
in~l.ii.Jiido ,: n da lei de 18GO, restaurada niio só pnra o porto
do Alngnns r•omo pura o de qualquer. outro da Republica.
Niío lm Ir. i do· cxcepc.iio.
'
·
·
O que ,: vcrrlndc ó que, cm vista das allogacões que ncnhei
de 11\r ainda llo,ir. puhlicadaR no .Jornal do Cmnmercio, feil.as
pelo Ministro dn · Vincãn a·.umn oommissiio ·que o procurou,
e ralo discurso rln illustre·Deput.ado .que fallou, naturalmente,
~m nome dr R. Ex., o quo parece ó que, nem o Ministro leu
ainda o edil.nl. c muito menos· estudou .. ns leis ns: qut\es. so
J.I!'Oss~o iWII1
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refere a lei do orçamento vigente estabelecendo dous regi-·
mens pnrn os portos da nepuhlica.
Não são os ns. 1, 2 o 3, art. 7", paragrap'lw unico da
lei n. 3.311o, do 18813, restaurada ha tres annos, que tratam
dos !mpostos de exportação referidos pelo illust.re Sr. MinistrQ,e os defensores do sou acto; tacs tributos se encontram
no n: 4 do citado paragrapho unico.
Ora, o n. 4 do parngrnr> ho u TJ ir.o rlo n.rt.. 7" da lei de
18813, é que trata Llo írntlOsto du 1 o/o sobre n exportação.
Esse numero, porém, não foi restaurado por aquclln lei.
nestaurados foram apenas os ns. 1, 2 c 3.
Como, sem prévio exame, se vem allegar de modo t.iio
categorico que o edital c a lei restauram impostos no I c
I 'h o/o sobre a imporl.nciio nacional ou estrangeira ?
E' assim que se vac procurando ct•car uma atmosphet•n
falsa em torno do caso da concurrencia do porto de Jaragu:\
para se justificar um attcntado aos direitos do Estado de
Alagoas com a annullacão de uma concurrcncia, o ao mesmo
t.nmpo um .g-rande damno inevitavcl aos cofres da União com
llma série de indemnizações, cujo deferimento absolutamente
11ão Jle\dc ser negado por uma ,justiça honesta como n que
l.•Jmos, uma vez f!UC o edital de concurrencia ·é legal, tudo
J'oi processado do melhor modo c . tudo .foi feito com a obsorvanqia de todas as prcscripções das leis ordinarins cm vi~;ot·
" da Constituição da Republica.
Annulla-so essa concurrcncia por motivos que não constam do edital, IJ porque se pensa que o n. lt da lei de 188H
est:t em vigot•.
.
Não se deve continuar a reproduzir o canm·rl da Insper:l.oria de Port.os afl'irmando que a lei de ·188ü é o regímen
sobro o qual foi calcada a const1·ue:ção do port.o ele .TnrngUII.
Não: o regímen ,; o da lei de 1869.
Da lei Lle '188li, apenas so aproveitaram algumas taxas
conslilucionaes. dos ns. 1,.2 e 3, do§ 1•, do art. 7" ..
Não se ·continue, pois, a insistir cm se errar ess~ ambinnl.e vicioso c essa atmosphcra falsa pura .iustil'ica · um
act.o violento .e arbitrnrio, CUJO unico fim só parece que con•
sist.e cm sr. ncga1• indirectamente ao Est.arlo rlc :'I lagoas H -.onsi.l'llC(•iio tio seu respectivo porto.
Ainda mais se diz, se allegn e se affirmn, como l'll~:i11
Jll'opodcmnl" " abrnngcdora de todas as out.rns, que o JlOI'i."
de .,Jarngm\ tovo um regimon especial crendo pr•ln ~egmula
r•nl'J.o do nt·l... 3:l, n. Gl;. da lei n. 2.35ü, de HIIO.
Não 1í verdade tnmbem. Não é verdade que r.xisl.a 1111 IIJi
eil.adn c cm lei nenhum o. um regímen. espectnl tlal·a o pol'l.o
elo .•Tarnguú. c ni\o lHt disposição .de lei f!UO fit•a a Consl.itui(~fi"
llopuhlicnnn no Rcu art.. 8".
Yojnnws o que diz l\RSeJ lll'l,igo ela Gonst.il.uie;ão: « A1•1 .• fl."
E" vmlr,ulo ao ao·m:rno Path:l'ul r!rear, iln qu.alqum· 'uwtlo, rfis ...

tinr.ÇÜI!S a 111'11{cre!w·ias em (a!!OI' rios )JOI'to.~ rlo un.~ contra os
outros Estados,~

de

;\:"/N,\F.A JlO AP.:-1,\IlCl
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n lri n.

~.~:.11,

nl'l.,

~2.

n. III, qnr nnl.m'i?.on o Nlilnl:

o: Fiem n Cinw•r·no nul.01·i~nrln n t•rnliznr• n:' ohl'n~
llflr~r:;~al'ia~ no IIJt'•IIJtli'IUIWIItO dos IWI'IJI:' " l'ins J!a\'n-

l.\'ill'üiH •la lll'pubfi,a, dn am,.il'fln ••om n r!IJf)t'r.l.o nuIW'I'O li,:llii!, rln H de l't!I'I'I'Pir·o dn I!Hii; pntlr•nrlo ,,rr,._
cd.!Htr' a:; nrr~P~snr·in.~ npr•r·açün:-; dn r~r·r~dil.n; ou uo 'l'f!(Ji•uwu •las leis ns. I ,7.1.11, dn ·13 rln nuf.ul•t•n ri" IRIW, I!
:l.:IJ.I, ''''·Iii de outubt·n rln ·f8AII, ns. I,!! i!::. rio arl.. /",
fllll'llgt·ar•hn unir1o, sem n rrspnn;;nhilidndr. fia Unii'ín
soht•n gnt·nnt.ins d•' .i11ros.~
.l'PI'Il'lllll.n eu: Qunl ,., o I'Pgimrn o>speflial rle inn pnt'ln
ronf.l'll nnl.i•n, f!l'•!ado pOi' esl.n IBi qur fllll'll'liLia ·a nf'l'it•nw;fin
rln qnn Sf• llt'en1·nm distincçües o ]ll'nfr•i•r•ncias rm f'lll'lll' dns
]'llli'to;; de uns llont1•a out1•os Estados ?
. nnus são os l'egimens jlnl'll a cnnsl.i'UC~•ão rins fHll'f•h• r.
f'ir•a no el'iterio do Gol'et·no, eonf'ormo n situação l'inniHll'ii'U rln
pni~ no momento !ln benefidnt• este ou nqunlln Estado ennt
um pm·to. eseolhr.1• nsl.e ou nquelle rcginwn.
Qunl n 'ro;;sihilidndo !ln ln i do IAS!\ mantida rm t.rr.;; 1••gislnl.ui•ns,, pois unta do ·JOOO o foi t•esultnnte Ufl nmn emrndn
11111! np1•esentei no Oi·cnmento dn Viação, certo de quo si J'o;;;;n
PS(li!I'ÍII' rtue o no,·et·no eontt·nhissc o mnrwr.slimo dr. milhnl'es
rir. r•onf.os fllll'il n eonst1·ucciío do pm·to dn .Tni'aflU:'t, o. Esl.nrln
"" Alngons nunca tel'in r.sso bcnnficio.
E JlOI'que não sou engenheit·o, po11que não sou J11'ol'is;;ional, flOI'que Ílão sou especialista no caso, tive o hom senso.
antes de apresentat• n emenda, convertidn !lepois em .lni, rln
ouvir o conselho do Gol'm·no que linlln muito hons inten~lirs
rle heneficint• o not'le da Hepublicn e pnt•n n const1·uc~•iio rio
flOI'f,o de Alngons, como de to!los os 11ortos dos Estados do
not•te, o Goyerno do S1·. Nilo Pecnnha, cu,io l\linist1•o dn Vinçfin
rH·n o nosso eminente collegn que ho,ir. occupn uma endeit•n nn
lmr..~ndil c•!ut'IJilse St·. F1•nnciseo Sti, cu,io conselho ouvi ntll•'S
rio nprrsentat• n emenda qne ho.io •í lei, SOil·hislieamenf.•J IJOn~idm•ndn inconstitucional.
.
Disse ainda o honl'ndo Sr•, Minist1·o 1\ nlludidn ·com missão:

·-IJIW n am!ei'IIO m1n tem nwinx 1lfll'n {nzm· 1!11111-Jll'il' a.ç r.lnu.wlns dn cnntmctn ! ~

. 01•a, n .lüilm·n das rluusulns 3, .\, H, Hi e oul.i·ns, Jli'0\'11111
,justamente o eontt•nt•io. O Governo tem o dil•eif.o de mull.nt·,
do.nggrnvnt• n mulln no cnso de falta; ter·minndo o JH'U1.0 d1!
qur. l.ruln o contt·nuto, si as obras nüo estivet•em in icindns, nu
uiio estivet•em promptns,' tem o direito de ficnt· uom todos
os· dcpositos feitos ]leia cmprr!1.a e no mesmo tempo do t•osoinrlit• o ennf.t·nctn sem ~uc n l'UlJli'A~n· tenhn dit•rilo n I'NJiamnr;iiu
alguma,
,.
· . ·
.
O Gm'm•no tem Lodos os dil•ritos. Eu é que não IAnhn
olwign~.iin ri~ vil• úiiiiCnt· . o·Senn!lo eom n, loif.ut•n de nn) odit.nl
enlll'lllr, de clausulas longas e lllat•as, Ylsando.·.o iniNrssr! dn
Uniiío, elo povo llr Aln:gons .c.·do r.rnrío. Jllthllriõ,

Es~ag

fueuldades qu•J o nov!JI'IIO LIJIJI, níío sú lho dão direito de l.ol·naJ' ·~I'Jeeti\'O o euutt·cwlo. eomu de eiHliiHII' li ord1!/ll

a ompJ't!Za uoutJ•ael.tiiiL•J du pol'ln dt• .Jar•ag-wí P e~lfio f.'S(H.u·sas
mn quasi luda~ a~ elti11Hlllas ~~n111 ltHio:-~ os PIIIIS Jltll'a 1.1.~ enll-

cessiomu·ios,
Xti11

!'it~i

pol'que ,j tJIW da fti.IJ'tn da

ln:·qu~dnJ•ia.

de

Pu1'lo~.

que logr·uu a J'ot·l.r.um d11 eurpoh.mr· '-' J\liuistr·o da Via1:1io "
exjJ•~tl' K. g,x. n seus ados lÍ t•t•it.ka dt~ ami~o:;, qtw :-;,, sen-

Lirialll melhor· ;-.;,~ niio tiYP:-i:-lí.~lll IJi_~,~f·s:.;idad•! de vi1· •~111 tlt~l',!sll
dos intcres~w:.; dos SPll!'i 1~:-;tarlo:-~, appnllnndo pa!'a o:o; uohJ'es
·~..a!lll.iiiH.•!JI.os do illu:-~l.r·,~ ~r·. Minisf.I'O da Vi:u~.fio nl'i111 •I•~ IIII'!

refur·nre um de;;paclw ihtmnoso em lodos us se11Litlo,;;
1'1.•r· ""'' "stn f11spelll.or•ia nãn leva ao :\l'irrisLI'Il o tr·nhullro
e•.>lllpat·;ll.ivn do •~ditai co111 a lei, de modo 11 podm· :-:. Ex.
avaliiu· :;i l.1•em ou niin r•azfin n:; l'r.ru•rl~f'Jllantr~:; th~ .Aingoa~
·IIII•~ •·lallllllll ""lll ,iusl.i~a pelo tlir·eilo dn .l~~lado ''"' r·•.ofnc;io
;í eonsl.r•tll•~;iu do por·Lo ·? Por·qtw IIIÍO o l'n~ ?
ln~peeturia de Pol'lo:o; nlio qutw l'azt•l',
~_~ :-;i RQuolle~ CltHf rlt•fr•ndPm p:;Lr~
i11,ju~l.o, eu,ia l'epnl'Ucfio solicitamo~ ü estamos

Si a

llw eouvri111,

mio n f'nzemos l!lll Yft0
t.r·abalho, dar·-mo-hei r~u,
1

1i pur•qtw rHiu

ado iníquo e

cet·l.os cio que
Lambem mln ((Uf!t'cm se da1• a r~sl.e
H pnt·n qun o ~nnado Hão :;e,ia as·sinl

l'al.igadn, vou ·ol'gani~ar.· esse ll'llhalhn, fot•mando um !fllllth•o
uxplicativo que far·ei puhliear no J)iarin 0/(icial como rar'Le
iiiLIJgr·anLc !.lo um dos disctu•sos que Lm••Ji ainda de pt•oi'IJL'ÍL'
sobre o assumplo.
Ainda mais: a .iusl.a aspir·ai;ão dü Alagoas, uisse o illustr·c
D••pntado pelo Rio Gl'ande do Sul, se1•á .vatis{eitu, ·mas mio
t:m coudi('<ics mrerosa.~ e .vim. 'IW I'I!Qill!l!ll (/CI'O.l tia ld t/11 porto,<.
Or•a, · cu não conheco qual .é este r·egimen gm•al da l••i
rio porl.o~. Em l'elu~•ão ti lei de pot•tos uonheco o l'egimcn da
lei n. 2.35ti, ar'l. 32, n. UJ, que é o da consll·uc<;iio mediante
eontr·aeto, <JmiLLindo o Govel'no um emtwestimo exter•tw, uLT·
n da eon~Lt•ucção ~cm onus Jlnl'U o Est.nrln, r•nvMt.endo o podo'
Jnu·n o GoYct•no, mediante as condicões estalwlccidus nu ld
de 1860.

O r·egimon get•ul secompõo de duns pal'les; si o Mini,l.r•n
JH'ctimde abandonar o regímen que não •i onet'oso pnr·a a Ur, ão,
no qual o Govm·no não ll'lll nem r•esponsabilidade do gat'lllll.ill
!lu .llii'D~, par·a prt•ferit• o que dCJHJnclc de nm cmpt•e~<lilllll
IJXI.UI'nO, 1'1'1\llllallli!IILC, IJIILcndo f(UIJ não fli'OCU!'U llSSilll l'uWI'
politica finnnccira, 11<'111 cogitu de ar•.udil' 1ís lli'Cü~sidadr•s miti~
ur·;;•.•nliJS u ·i11udinveis do~ Estudos da RepuiJiimt 1111 collsi.L'uc~iio dos seus portos.
Cuslut·-nlll-hn aeeeitur· que Ún oult•n Cusrt du Cuu.gt'IJ~so
11 L'IJpl:csllnlacão de Alu;;ous so coni'OI'mn. com t•S.lllS pr•omcssas
,mgannci!Jr•ns ou s••dudol'as de ~o fJWJI' o pnl'ln por· u rn ,.,,_
r;inwn ,;el'nl que uingucm con-hece, JIOI'IfUIJ o I'IJgrnwn ,) 11ste
mc5nw.
·
Munlido o .:l!.·~tllw.l!o do nn11ullú~•iín da crllli!LII'I'Pill:in uiin
sei ~i. o po1•Lo uc Jnr·n,;uti VM set· uma l'~nlidndc uu ti i cuuli-

S~ó
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nuará u sm· uma fiecüo, po1• não conv·ir a s1ta construcçúo aos

prn•tos viNin/w.~ 11 a.o.ç iJJIIJI'IJSSIJS das em]ll'e:as tia JWrlos col!i(lai/a,ç que plcitram n nfw construcçiio do porto do Jnrngmí,
POJ'tJll•' llws inl.cJ•essa o sta.tn-Qu.o.

Si cu podcssB ser iu,:;enuo, a minha ingenuidade uiio ehe!'llJ'in nu ponto de act•cdiLat• que no momento eJu que o Gol'ot•no estr't a. hi'ac;os com um diJ(icü oxtrnordinurio, no moInt!Ill.o em que as duas Cusns do CongTesso dfio-so ns mãos
pura coJ•Ial'clll, l.aulo quanto possível o augmcnlo do despczas: 110 moiw:nl.o cm que os. córtes Ol'('t!11l('lll(ll:i"·' Rn nvolttmiun de. urn motlo auimadut• pum 1'nr.ct• face uo clc(icit, quo
nwsmo assim uiio l'ienrít seusivelmcule dimiuuido, seria ncccssnJ•ia muita inguuuidado ucrcdil.at· que o Governo lcvanle
um cJmpi'nstiuro externo de muitos milhat•cs de contos 11a1'a
ir eonsi.J•uiJ• o porto de Jaraguá, quando osl.(t constJ'Lllndo
dous, um an nor•lc, out.ro no sul, cm Pernambuco e .nahin I

C,hrPm ;wr'tHiil.a·· IIPs:-in pJ•omeS~a ·de vni·incão pam.
~inai'io

l'agm\. '!

tlm

hna-

I'll!;imen gemi, para a eonsi.I'llt:ção do porto de .Ta-

A qu••st.no t! rsta: ou n coiÍstJ·uecão nwtlinnl.n um oiilPI't!H:..
timo t•xl.t•I'no, ou n cnnsi.I'l!Cr)iio mrdianl.n cmni:nssão. sciii onus
pru·n o novoJ•nn, c•ourm·mo a lei dtl .18ng, ·Dalii não lm pnl'a

Ollcll~

l'll!;i I'.

.

.

llt'I":,t'l't!lll a unm SlllJilOsl.a im:onslitucioualitladiJ, t\ SU[lJittsln~ iJ•J•egulal'il.lnrlos, [lorquo o ndilnl é legal, o o (H'OJH'in
Il••JHII.ado Ot:ial·in 1\nr.ha o eonre~sn na JH'imoim pat•l.tJ do HOII
di:;~:uJ·sn. l~ nem podia deixar de r.onrcssnr, p01·quc a VOI'drttlll :;ohi'enmht. Aqu ellos. que · oricu Hnn1 n· veJ•dade son lom-se,
"" w~ 1'111 quruulo, Tlll contignncia de nfio p01lomm· evil.nt• quo
t•sl.a llr••s r!slmpo das m11os· c venha rl· lonn.
· .
.F'•:it.ns essas ·ohservncüos, reivindirmdos os vcrdndeiJ'OR ·
IPI•mns da qnnstfio, vou concluir pm• ·ol'n,, agunt•dando lli!C "
honmdn Kt•. Ministro un Vincão ·reconsidere o seu aclo, estude
nsse edilnl c pondcir·c que nlt\m do crlilnl, além ria nscolhu cln
·pi•nposl.n do concuJ•rcntc, ha o recurso do conl.t•aclo, onde as
rai lias tio ,erJ itu!,· us nece~sidnde~. du .1) nifio,. 11~ r.,onvnn innninR. do
Es lado, Herão pm·l'c i Lumen lo acnu l.cladas, de accàrdo 1:om
nquc,llo que merecer a prcl'orcncin dn sua (H'OJlOSla, confoi·me
u !Jl'iLel'io !H'obo. do Sr.. Ministro da Viaciio, ·cuja' honestidade
JH'iYndn c soei ai sou o primeiro a reconhecer c. proclnmar:
Poço .c espero ·que S. Ex,· clslude essa ·questão, dispenso
um inoment.o da sua preciosa attencilo 1\ leilurn desse cdit.nl,
an• ·~xnmc. dtJSSn lei, niio .eom o ospirilo ·confiante· nas· 'informn.cõtJs .dos seus .nuxilinrcs, pois muitos dellcs precisam de
it.lono'idudc pam informai.' com lnnl.n scgut·anca a um homem
lionmdo IJOII.lo ú o S1·. Ministro dn Viucüo.
Niio tenho inl.crossoR un escolha dos .con6urronlcs, tl isso
at.t.riliuiciio · privat.ivn ·do hont·udo Ministro. da Viuciio,: que
t.udus dtJvom ncatni·: discuto ·e dcl'endo apenas o interesso no
.I~st.ado: mns, .iut•isla que sou, embora· modesto; poJ•6m,. con-·
sciencioso do que fl.igo e po ,que ponso, acredito que si a nnnullnc.ão fôr manLidn, pouco tnrditrüo ·os ploitos · ,iudic.iiu·ios
.o não so !'nt•tl esporar muito·' a provn do· quanto· politiqueiros .
.

.
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ou ingenuos foram o serão aquelles quo IIL fóra so cOnformar·cm cJom inl'ornmcões sophisticms o J1I'Omessns que se dissipam no mesmo instante com irrepamvel dnmno (llll'a o povo
alagoauo. (Muito IJcrn; 11!!1Uo be1n,)
O Sr. A. Azeredo -'l'oudo siuo lido o J1tll'l!eer da Commissão de Policia sobre 11 indil:ação l1ontcm apresentada pelo
honrado Senador pelo Estado de Go~·az, cu tmdiria a V. .F.x.
que eonsullasse o Senado si concede urgecwin pac•a que o pal'>!C•!r .sc.ia illlmcdialamcnlc tlí~cúliclo o votado.>, urím tlc quo
possa sc•t· dadu par·a 1.11'dem do dia du amanhã o projecto sobrll
o Codigo Civil.
'
Approvada a urgencia •.
,\1/l'gllA~:,\O NO 1\GGIJ\Il~N'l'O

IN'I'llliNO

Diseussfio unica da imlicu~ão n. 2. do' 1!112, Jll'llroo.mdo
qutJ a 3' úhmussão o votação das ~menrlas :i pt•uposicfio da
Curnai·a dos Dcpulados, n. l, de J!lO~. qur. li>'PI'Cia o r.orli~;u
Civil lll'l1zileiro, se,ia111 fuilas JIOI' livros, 1:onsidrJ1'ada a .LIJÍ
Prcliluinar como um livro,
Approvnda.
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente.- Constando a ordem dn ri ia dr• 1rahalhos de com missões- vou lcvanl.ar a sessão.
Designo pru•a or·dcm do dia da se;;uinl.e:
::!' discussão do pro.iedo do Senado, n. 47, rln IOJ ~. alltul'izamlo. o .Prcsidenl.c. da Republica a crmendui' Jicon,;a por
· oito mcws, com vencirnent.os, ao baohai'Cl l~dunrdo Studart.,
,juiz J'edoml .na srccão do Ceur•à, para tratamento de snude
Oiidí:r lhH eonVÍi!r (of(t:NJdt.lu 1Jdtt Cmn;mlssiio de .Jt inaw::as);
!!" diSIJussüu d'o pro.ieclo tio Scmido, n, 4:1, de 19:12, autorizando o Presidente da Republica n IJOnoedm· licença por
um anno, com lodos os vencimentos, ao Dl', En:c~as Arrochcllas
Gaivão; ministro togado do SUJ1!'Cmo Tribunal illilitar, para
l.t•at.amento de snudc (offcJ•ccirlo peltt Cmmnissão · de Fi1

nanças);

2', discw:siio do proJecto do Senado, n. 1,.1, de '10'12, nuI.D!'i~nnclo o· Jli'risidnnliJ rln Hórulllicu a conccdot• JicJenoa por
urn nnno, cnm OI'dcnndo u em Jli'Ol'ognçiin, no Dr ..Tostl do
Uma CnsLello Bt•nnco, iuspcolot• sanilui·io dn Dii·uci.orin Gct•nl
de Snude Ptilllic:n (o(fe7'Ccitlo JlCltt · f:om1nissúo de Fina111'as);
:3" rlis1mssüó dn proposic.1io. tln Camuru tios Deputados,
u. ~3; do '10'12, autorizando o Jlresidenlo tlu Republica n abrir,
pelo Wnisterio da Guerra, o. ct•edito cxtmordinario. do .réis
1 :082$1·\!í, pura ai.Lcndcl' no pagamento do vencimentos n que

8i8
l.cm tlireilo 'o capitão .Toão Nepullllll'f!IIO Costa (com pm•ecet•
faiJtJI'a-t'd da Conunis.wiu tltJ Fittflu~·ti:l);
.:~lt di:-;eus:-oiio •la pJ•opusi1;fio 1.la 'GaJJJal'a dos Doputndos,
n. Li:J, ti•! 1\ll~. aul.ul'i1.au•.lu u l'l'l':<ideulú da llcpublica 11 abril',

·pelo ~linisi.PI'iu da f-'illt'l'l'a, o eJ't~dil.n t•xi.l'iWJ'diual'io do J'f.!ís
00 ;i10fi$:!Oll JHtl'll ]lillo;lliiWIII.(.I dos llt.I\'US eoiWf•J'f-1.1~ ·de l_fllt! ('.fll'CCC 11 I'U).II'na Jltll't.'('/llll dt: ft'í'I'I'U (CU'IIt JUll'f!C:et• /'Ol'OI'at.•t'l da

t!ommissrio th: Fluá.u!.'lls);
.
.
,2a di:o~oussilo da I.II'OPU:-!it~iín dn C;wml'il do8 1Jt!pUtados,
n. til, dw l!ll.~. aut<H·izaudo o i'·l'l'~ideul.e da ll•!fiUhlimL u alll'il',
pelo Miui:<l.tH'iu •la Jo'a1.endu, 1.1 el'l!l.lilu d1! .llii.I:Oflll$, suppl•Jmcnlat· :í \'et·ha li" «1.\pusenl.udus >, tio ut·~auwnln vi;;eul.e, afim·
tli~ qeeOI'I'I.'l' ao pa:~Huuento du Vl.'fleirn~lllns dl! furwc:ioniU'ÍuH
apo:oil.'lltntlo:o;

111.1

col'l'ellto anuo

(r.·om )uu•er.•,Jr fatJural'f.'l tio

tJommi,11siio t/1.1 Pinau~.·as);
:J" di:oillll:'i~;in tia pPopo::;!ciio da Ca1nn1'a dos J)ppul.iu.Jo~,
u. I, tl••·liiM, dt•et•dando o l:odi;;u Ch·il Hi'U1.ilt'ÍI'IJ (wm Jltl•
/'I.'Ct!l' ·tia CtHittnis~viiu eNpvr:ial o{{t:'I'CL't.'llflo ,:m.mulws).
I~evanl.a-se n se~~ão :'1s 2 Jwras·.

I I I"
l'lli>HIIJI>~t.:l,\

~1<]88,\0, l~M

/lOH S/IS.

:!1:1 DE

1'1~1/lll/10

J·'l·:l\111~11\.\ Cl·L\VI~S,

Sl~'l'.I~MBII.O

;11,\CJI,\Illi, I

l"

DE I! II :l

/Gil-PIIIlHIIH:~'I'I>,

Jl

-~
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.

A' 1 IHwn da La1·tlo, pJ•cseuf.e uumtwo ltlg·ul, ni.tJ•ü .. ~e n

.

:oilJS.~iio
a tllW eOIÜ!OI'JIL1lll os Sa·s. Piulwir·o ~\·liwhado, .Ft!J'J•eir·n UIJH\'Ps,
· At·au.io Gtle~. Pedt•o BOI'f;lls,. Cantlido d" Alll'm.l, Ga!Jt•if'l ~nl
;;atlo, A/'l.hut· Lemo~. Judio do Ht·n1.il, UI'IJnno 8nnl.o~, ~lt·tJd•.•s
. diJ AIIIJeida, Thonmz ,\ccioly, Tr.vnl'o;s ·.-J" L~'/'11, Cunha i•edt·o~a,
i'iigisllli/IH.Io Gow;nll·e~. Goncalvo~ Fet'J'Cit•a, Rihtdt·o de Bt•il".'•

·!lar mundo de i\1 it'llnda, Gomes lliboit•o, Uuiilllll'lil" Can1pus,
Olii'Bit•n Vnllndiio, Lui1. Yianna, Bct·nat·dino ~lonleiJ•o; Moniz
Jo'J'I!it•e, 81í Jo't•ciJ·e, Bet·nut·do. ~lonl.eit•.u, Jo'elieiano Pnntm.- .f.o't·nntlillt:O GIYCCI'io; A. AW!'cdO, ~l·el.ollo, Jostl ~llli'Lin!Jo, GeiiOI'OSO
~l:ll'tJLiúS c :\hrlon Hnpl.isln (32).
' ]),)iXnm do compnt•eccl' e0111 cnusn jusl.il'icnda ns St•s. i'iii-

Ner·r, .J.ount.llns .Pcdt•osn, Law·o Hodr•é, ,Tosú l~UZf!llin,.
HiJwii'O Gow.:ahic~, Oel'\'a:o;io .Pnssos, Pit·e:o;, Fct·r·oil•n, J.t'r•nnci~en

YPI'io

t;;í, Antonio de Souw, Wnll'l'tJdo Leu!, CnsLt•o Pinto, ConiiHt "
l.!au1pos, .r.o~t! ~lat•cclliuo, lluy Hni'!Jnsa, .lo1io Luii. All'fls, LouJ•nrico BnplisLa, :>:iln Pecnnlut, Augu~l.o '·'" Vas•wneellos, Alf.\iudu Ouaunlmt•n, Bueno de Pnivn, All't•üdo l~llis, t:umpos Snii•!S,
Hulhíie~. HI'U1. Abt·nul.os, Oon1.nl)n\·,Jnynw; ,\IOIICIIl'
Gu itnnt·:1t•s, lo'olippt! Se hm id t, 'Hói·êil iu. Lu r.·'' f!:'.Yiclot·ino MrmLeiro (20),
;· ·..:;:-

J.'·'"""'''" ''"

•, ,•

.,

SolO

E' lidn, posta elu
ela sessão auLcrior.

cli~eussiío

e, seu1 uelJale liJJ!ll'OVntln a at!La

.

O Sr. 1" Secretario d:l couta .!lo seguinte
•

EXPEDIENl'E

OffioinR:
Um do 81•, ~I iuisl.t·n da GuciTn, d•• 2ü do <JIJJ't'unl.e, Lt'ansUJiLUnu<J a Jueusagom com fJUo o St·. Pt·esidento da llrJpu!Jiica
t·u~Lituu dous U.os autogrnplios da rosolw;üo do Cougresso Nttniunal, sanccionada, quo ubt·u ao llfiuislet•io da Guerra o CJ.'rJtliLo
d•J 3.000 :000*, supplemonf.nl' :\ vorbn 13 do al'L 18 tia lei
11. 2.G·\.l, do 4 do ,janeiro do 1012.- At•uhivo~se um do·s autofl'J'aplwg o commuuiquo-so {L Gamara l'elllellendo-so-llle o ·outro.
Um do Sr. Antonio Luir. Cavalcante do Oliveira, vicenlm irun te, r:hel'e do Estndo-1\Inior dn Armndn, participando
. que, por ordem do Sr. Presidente da Republica, estú. incumbido
do despacho do expediente do Minister1o da Marinha diu·anto
o impedimento do respectivo tilulnr. - Inteirado.
Requerimento dos St•s. Azevedo Alves Carvalho & Comp.,
ot·oLlol'cs rio ~linisl.erio da Justicn pot• fornocimenbos feitos á
l'ol'~a Policial nn impol'tuncia de H :221$900 cm 1900 pedindo
que ~o.ia nutorixado o Governo a lllcs mandm· pngm· essa 1'nctura.
- A' G0111111i~~iío, de Finnnr)as.
O Sr. 2'' Secretario [lt'neello lt loil.um tlus

~eguiulus

l'ARECEHES
N. 208-1912

Em requerimento dirigido· uo Congresso Nacional, o Dr.
Godol'reda Xnvior da Cunha, ministro do Supremo Tribunal
Petleml, solicita um anuo de licenr;n, com todos os vencimentos,
11111'11 Ll'Ulnt' tlc sua suudo.
.
Estando t:ompt·o,·ada u molesLia do requerente, tl a Com-'
1uissão de vm·uccr quo o 11edido s~ju deferido, com a appt•ovaçiio
du seguinte
l'flOJEO'J'O

N..10- 1912

o.congt•osso Nucionul dccrctu:
Artigo unico. E' rn Poder ExeouLivo nutorizndo n coueedut'
um nuno de Jinencn, com todos os·v.enoimentcs,no Dr. Godofredo.
Xavier da Cunha, ministrG rio Supremo Tribunal Federal, para;
Vol, V

·

51

850

ANNAgs llO

BI~NADO

i

tral..tu: do sun. saudc •9ndo julgaL' couvcnionto: revogadas as dísposu;oes ern eoul.mrJO . .
~a la das Gorruni::;:;ües, :t7 de :;otmniJJ.•o do 1Ul~. - Pel'icüwo
Parma, Presídonl.e. -. 1'c!'l!ares de L'11ra, Relator. - 1<'. Glu~a·rio.
- Prauci.,·co Srí. - Cunha l'cd:rosa. - D. dç IJnlhües. - A.
A::credo.- Urbano Santos.-A ÍUJfJI.'ÜIIÍJ',
•
N. 299-1!H2

9a Camara dos Deputados n. '10, do 1UJ!!,
n conGessao do um anno do licença, con1 ordenado, a
At.aulpho Dantas Wcrneck, Lrnbaliludor da lnt.endcucia da Estrada do JTOl't'O Central dú Bm~il.
Não Lendo •os l.t·almlhudoros daquella estrada ordenado como
os empregados Li Lu lados, c sim diaJ•ia, é a Comrnissão de parecer
quo seja rcjcit.ada a proposiçií.o.
.
A; proposíe;ão

mli.O!'J~a

Sah~ das Cornrnissões, 27 do scJLcmbt'ü de 1012. -l•'cUcúmo
l'annu; l'J'esidoúLc. - 1<'1'ltnC'isco Slí, RelaLor.- P. Glucc'r'io. 1'u·vwres ele Dura. - Cunlt.c~ Ped·t•osa, - J~. de Bu.lhõas. - A.
A::credo. ·- 'Urúwno Santos.

l'l\OPOSH;:,\o

1),\ i.:AMAI\A llO,S OllPU'l'•\llOS N.

10,

llll

:1012,

A QUJÍ SE

filWJUm O P~\I"Ú!:CI~n SUllnA

O Congt·osso Nneíonal resolve:
At·l.ígu UIJíeo. Fiem o Pros.ídemt.o d:t llOfHJhlíea aULlH'Í~ado ·
a emwedoJ• a Al.nulplin Dn.n:t.aH Wm•tHJek, t.ralmlhnelol.' da Tni.entlcncia da :mst.L'iHia ele FoJ•ro Ccnt.t•nl do J3t·a~í1, um armo rlc
líceucu, tJom ot·dennclo, pam t.mt.ament.o do sande; rcvogitdus
tw dis[losicõcs eril conlrario,
·
· Caniaru 'dos DClput.ados, 1Odo .iulho de 101.2.- Saú'ino Btrr-

7'0so :fnn'ior.• Presidente. - Antonio Simeão dos Slmtos Laul,
:t• Secrolnrio.- Ranl de Moraas Vciaa, 2" SecreLari•o .. -A im
nrimir.
N; 300--19·12·

,,

O m·odiLo ·ospeeínl de :Jt,~.*OIO foi solit:il.ndo 11111 IIIIJJisagoltl
pelo Sr. .Presíclonl.o da llupnblítm. al'im do ot:cOI'l'UJ' no pngnmont.o deprecado lllll fnvtH' ·du Domingos '.l':tiiHUifJilOÍI'a · r>ulo
juiw da ~" Vam tio Disi.I·ict.o b'odui'ttl.
Ouvido sohi'O o nssumplo, o S1•: pi.'O!:U'l'ndot• dn J<'n~CIJcla opinon que o pt•oenl.orío, por su uel•nt• tllll Ma() do\' ida 1'órmn, podia
soJ' cumpt·ido; e ·ti Cumtll'll tios DopuLtnlos, Lendo <Jm eons ide l'IJCão
que o credito om quesl.üb ~ l'flSU!Lanto do divida da· lrar.oncla,,
em virtude do sentenon judiciarin, llDPl'avou a proposioüo n. G7,

·:,, "':.·
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do uot•ronto auuo, uórn a qual osL:í Ue accU!·do e~La t:o/ruHi~:~Hio,
tHJI' i~so que aeouseJha au ~euudo i.lar-1110 o seu a~:;cul.ituuul.v.
:;aJa da; Commisóúo;, ~i ele seLomJH·o do 1\ll~.- Feliciww
l'euua., l' rcóideule. -U1•bano 8antos, J'tulalor. - 1•'. U!yvvriu. -

Fruucisvo Sd.

/Jalhücs. -

•

da

-~l'a·um•es

A. A:c1•cdo.

Cunha Pedrosa. -·- L. d1:
·

1.'1/l'lt. -

!'1\0POSI(:ÃO DA UAl\lAI~\ DOS IJI>PU'J',\IJOS N, ~7, llll
llP.I'I•:nll O p,\JlllGilll' SUPM

:1\)12, A QLll Hll

O Congre.ssd Nucional resolvo:
Arl.ir;o wlieo. :1~' o .Presiduulu da Hopubliea uulot·i~arlo n
aln·ir, pelo lllinisterio da Ji'ur.onda, o ct·edil.o especial do :J.\t$010;
afim do oecOJ'J'Ol' no pagnm0nl.n dovido u Domingos '.l.':unauquoil•a 0111 virtude ·de scnlenca judiciaria; rcvogudns as dispo~içües em contrm·io.
Gamara dos Deputados, ~o do agosto de '101~. - ::iulrinu
JJw·roso .funior, Presidente.- Antonio Sirncüo dos Santos Leal;
:l' Sccret.ario. -llaul de Mames l'eiau. 2" Secretario. -A im.:
primir.
·
'

'

N. 301-i9i2
A proposiuão ua UtllllUI.'ll uus llepuLadus 11. GU, do COL'l'CLILIJ

autoriza o Govcl'llo a aiJt•il·, poJo Miuisl.erio da :Fazcudu,
c~pccilLl de. <1 ;359$710, pal'/1 pagamento ú J'irmu Wanderlcy, Bais & Comp, em virtude de seulet1çn do ,juiz l'cdorul
do Esludo do MuLto Grosso.
·
Sob1•o n legulidude desse crcdilo, solicitado POL' menoa~ctn
a quo acompanha Lacto o [!l'Ocosso, foi consultado o 'l'rilmual du
Contas, que so pJ·ouuur;ior:t J'avornveJmcul.o, tendo, por isso, r,
Camara dos DeJJUtaclos llJJprovudo a proposição oJ'J'oJ•ecicla pela
suu Gommissüo do J:'inuncns, al)rinclü aquelle orcd i tu vara omuprimonto do sentença judiciaria.
l~stn Commi>siío, portanto, nada tendo a oppôr contra o
quu decidiu a outra Casa do Congresso, 6 de pm·ecot• que soja
approvada a proposioüo.
·
Snh1 das Cormuissücs, ~·i do sutómbru do 1012. - Fulidwt~
Pumw, Presidente. -Urúano Santas, rtolator. - P. Gtucm•io. FranO'isco Sá. -1'aum·cs de L1/1'a, - Cunha Pcdrosà. - L.' de
ttJllLO,

o ct·od it.o

lJulhões. -

A • .tlzeredo.

l'IIOPOS!I},\0 JJA OA~fM~\ IJOS IJJ~PU'J'ADOS N. 50,
R!ll'EIU~· O PARto:CER SUP11A

O Congresso i\'ucionoJ r·e;l)lvo:

·

or,: 101!!,

A QUr,: Sei

· Artigo uuico. J!'ícn o .l'rosidento dtt HepubUca uutorÚu~lo a
ubrir, pelo Ministerio dn l~nzenon, o .credito especial· do.
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a ::JG!l$71 n, pam occol'rer no pngumenl.o devido a Wund•JJ•Joy,
Bui~ & Comp. em vit•l.udo de suntença do ,iuiz fodoral do Esl.ndo
t.lo Mai.Lo Grosso; l'CYOJ;adas ns disposi•;õos urn conlrario.
Úumm·a dos Dopulndos, 20 de ltgosto do 1012. - Sabino
/Jtii'I'O~o Jtmior, Presidenle. -Antonio Simclio dos Santos Leal,
i" Secretario. -llaul da •lloracs Vaiua, 2" Secretario. -A im
.primir,
·
N, .302:- HH2

A' Commissão de .Fiuuuons, foi prcscJllo a proposição da
Cnumm dos Deputados n. 70, do 1012, conccdomlo um auno do
liconca, com l.odos os vencimentos, a Oscar do l!arvalho A1.o·
\'edo, guarcla-livl'OS da lnspecloria Geral do PorLos, Hio~ u Galiaes,
Esta Commissiio, nLt.endendo u quo o peticionario comprovon a allegaciio do que está realmente onfe·rmo, com um ntt.esl.ado medico pelo qual se verifica que rmm tratar-se convenientemente, precisa, além do repou~o prolongado e absoluto, do uma
estncão do ngun~. •l de par·ee•Jt' ~ue s~.ia appJ•ovadn a proposicão,
com a seguinte
·

EM oNDA
]~lll vez de: «i.OUOS OS ~'tJllCilllOUtOS~, UÍJ;tl·SU! «COlll O UI'·
dt•ua\lo.».
Sala llati Gommissões, 27 do setembro ue 1!!12. -J?elkiww
l'rmna., Presidente. -Frmwisco Sá, Relato!'. - 1•'. ·Glucariu. Urbano Santos. - ~·a-vares de Dura. -Cunha l'cr/rosa. -1~. tlu

BulMcs.

·

PIIOl'OSII;i,\O IJ.I CAMAI\.1 OOS Ul>l'U'J'Anos N. 70, DE
.lll>l'llllE O l'ARI>CEA. SUI'JlA

:!012,

A QU!l SE

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. l!'ica o Presidente da llepuhlica aulm·izmlo a
1Jorwoder a Oscar do Carvalho A1.evodo, guarda-llvt•os· da ru~pc~
cl.oJ•ia Geral do Portos, Hios o Cnnaos, um ünuo dtY liciJn•;a, co1u
todos os vencimentos, para trntm·~so onde lho convier; .rovoS'ill!as as d isposi~õils um contl'lu•io. ·
'
CJumu·u dos Do1iutudos, 1ü du sutomltro· do 1012. - Sabiuo
lliii'I'Oso Jwl'iOJ', .Prosid•mtc.- .4ntou:io Siuwilo dos Santo;· Leal,
:1" Scct·etario.- Raul de MoracsYeiyd, 2" Secretario. -A imprimir,
N. 303-1012

Peln Pl'OllOsiciío cln Cnmnra dos Deputados n. 7ü, do cor:routo nnno, t'ic!l o Sr, Presidente dn' Republica autorizado n
abrir, pelo Ministerio dn Fazenda, o cr~dito ~xLraordinario do

,_

···-- ,.
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7 :300$78!!, para pagamento no Dr.
J'OS c Vasconcellos, om virtude do

Augusto i\lngnlhiies de Bm•senl.enca judiciaria.
Sendo o refel'ido credito pedido por mensagem do 2 do
maio do eor·rur1te anuo, o t1·atundo-se de dnt• cumprimento nn
precntorio do ,juizo federal dn 2" Vnm do Disl.ricl.o l'cdernl,
n Commissiío de l?inun~as opina que seja npprovadn n propoRiuão.
Saln das Commissües, 27 dol setembro de 1!H2. - F'cliciann
l'r:nna, Presidente. -U1•bano Santos, nelntor. - F. G/y~erio.
F·l'audsco Stí. -·Tm1m•es de Lul'a. -- Cnn/ta Pedi'Osa. - 1~. de
lJulhiJcs. - t1. Azei'cdo.
Mcnsaamn ll que se 1'e{f!I'IJ o pw•eem· supra

Srs. Membros do Congresso Nacional - 'l'rnnsmittindo~vos
o incluso proeesso J•cJ'orenl.o no precntol'io expedido em O do
mm·co do corronte unno, pelo Jui1.o Fedeml da 2• Vara, Jlm·a
pagamento, em l'it·l.udc de senl.enctt ,iudiciariu, d1J 7:300$780,
no Dr. Augusto Mngnlhiies de Barros e Vnsconcollos, na
qualidade do unieo herdeiro do brigadeiro Antonio A, de J3nl'ros
o Vasconcellos, rogo vos digneis de autorizar o Governo a nbl'it'
no Minisl.orio da Fazenda o credito da rcrerida imporl.nneia,
nl'im rle oecort'Ct' no pagnmonto 1Jm questão.
Rio do .fnnoiJ•o, 2 de maio de 1912, 91" da Indepnndl!JWia
e 21" da Hr;pu}Jlicn, - llel'mes R. da Fo11seca.
l"ROPOSJÇÃO DA CA~IARA DOS .DEPUTADOS N, 70, Dll 19!2, ,\ QUE AS
1\llF'EIIIl O

PAIIllCElt

SUPR,\

O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico. Fica o Pi•osidente da Republica autorizado a
ula·it·, pelo Ministerio da Fazenda, o credito extrnordinnrio do
· 7:300$789, para pngat• no Dr. Augusto Mugnlhiies do Bnt•t•os
c Vnsconcollos, em virtude do smll.encn ,iudicinrin; revogada~ ns
disposições om contrario.
Camam dos Deputados, 16 de setembro de 19'12. - Sabinn
Bm•J•O.!O JuniD1', Presidente. - Antonio Sirneão dos Snntos Leal,
1" Seorotnrio.- Jlaul de Moraes Veioa, 2" Seot•etario. -A lm.•
primír •
•
· N, 304-1912

O credito extrnordíúario de :lO :800$, de que trntn a pro"
posição dn Cnmnrn dos Deputados n. 77, deste nnno, ó clestinnclo
tt pngnr os vencimentos n que leem direito diversos funccionnJ•fr•s iluol em l'il'f.udc rio disposto no arL. n2 do rognlnmnnto 11n
lletlnrti~iio do Agunq o Olll'as Publicas, ficaram nddidos t1 osl.n
l'llflnl'ticfio, o foi solioit.nclo por monsngom d~ 10. ele junho rio
COI'l'l;llf.O 011110,
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· A Commlssüo de Finnnçns, narln /.cndo n. oppõr no quo n
respeito deliberou a out.ra Cnsa do Congresso, ó do parccal' (Jue
seja approvada a proposiciío autorizando a ab'erturn, pelo Ministerio chi Viuoão e Olll'ns Publicns, do J•eJ'cl'iclo credito cxlrnordimirio ·
Sala das Coininissões, 27 do se/.emiJro do IOJ 2. -Felicianô
Pcnna, .Presidenl.e. -F·rancisco· Sd, Relator. - fi'. Glycerio. A. Azm•cdo. - 1'avares. de Lura. - Cunha Pedrosa. - 1-. de
·
Bu.lhúes, - Urbano Santos.
PllOPOSIQXO DA CAM,\IlA DOS DllPU'l'ADOS

RJWimm O Pl\llBCE!l.

N. 77,

DB

J.012,

A QUll Sll

SUL"~H.A

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. E' o Poder Exoeut.ivo autorizado a abrir,
pelo Minister.io da Vinçüo c Obras Publicas, o cJ•edit.o oxt.rnordinario de 10:800$, para occorcm· no pugamen/.o de J'unccionnrios da Repartiçiío do Agunri c OIH·as T'nblicas, que foram nddidos em virtude do art.. li2 do decreto n. 0,070, de 3 de novembro
do nnno findo; rovogndns ns clisposiçür,s orn cont.rnrio.
Cnmnrn dós Deputados, J li. de seLemiJro do 1012. - Sabiu.n
Ba'I'1'0so ,/nuior, .Presiclenl.c. -Antonio Simeão dos Santos Leal,
::1" Secretario.- Raul de Mora"s 1'C'iaa, 2" Sccr·etnrio. -A imprimir.
N. 305-1012

A proposição dn Cnmara dos Deputados sob n. 83, do corrente anno, autoriza 'o Prosidonl.c da Jlcpublica a conceder no
major .Toií.o Augusto da Costa um. nnno de Jicençli com t.orlos
os vencimentos, pm·a J.rntar dle sun saudo.
. . Attendendo a que a molostia desse ül'l'iiliul lislít comprov.ad!l por attestndo medico o J.enclo em vista os serviços por
.rllle prestndos nn l~orçn .Policial do Dist.rict.o .Federal u n
Commissão do parecer que n mesma proposiçito se,ia appr.o~
vndn.
·
· . Saia dlis Oorrirnisàõos, 27 do setembro de 1!Í12. - FeliciarJo
.Penna, .Presidente. - Tavares de Lu·ra, Relator. - F. Gl11cm•to,
-• Fl'ane·isco Sá. - Cunha Pcd1•osa. - L. de Bulh!Jes . ....:. A.
·1\.::ererlo. - Urbano Santos.
•
·

.

PllDPOSIQÃO D:l CAMAI\A
DOS DI~PU'l'ADOS N.
.

83,
s·r~ ri!lFEilll o P;llli~ailit suPni\

ó Consriisso Naêioúnl resolve:

DE

1912,

A QUN

.

•
Art. 1.• E' o Presidente dit RepÜhlien túltoJ•imclo a c'nnccder no mu.ior .Toiio Augusto dn Costa mil nnno rio liconon
com Lodos os vencimentos, pnrn. trnl.nr do sua snuclo.

.,
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Art. .2:• llovognm-so ns disposicõcs om conl.rm•io.
Gamar·a dlos Dopnl.ados, JO ele sol.omhro rio :1M2. - Sa/J'ino
Barroso Jnnior. Presidente. - Antonio Simar1o dos Santos
T.cal, 1" Secretario. - llaul da Moraas l'aiya, 2" Recrctnrio,
A imprimir.
,
N. 306-1012

A proposição dn Cnmnrn dos Deputados n. 8t,, deste nnno.
n.utori?.n o Govemo a abrir ao Minisl.orio rln. Agricull,nrn o crnrlito nsneoial ele 70:000$. par·n ns elospe1.as do recepção :Is commissões astronomicns ost.rnngoirns que veom no Bra?.i! obsorvm• n oclypse solar.
Este et•odit,o foi pedido por mensagem, c o Sr. Ministro
dn Agl'ieull.ura nu oxposioúo do moLivos apresentada no Sr.
Prcsirlenl.o dn Rcpnhlicn, acompanhada do officio cm que o
dircel.or elo Obset·vaLorio Nacional mostrn n ncccssidlndc rio
fir::u· lmhilit.acln a mesma rlirecl.orin n r~cebet• condignamonto
torlas as eommissües que vccm.ao Bmzil ohservnt• o eelypse solar n W do oul.ubm vin<louro. reconhece n convcniencia c :üé
mesmo o dever· em quo se aclm o Governo de pi·onoreional' n
essas eommissões sciontificns todos os clr.mentos quo fncilil.em
n o!Jsorvação rio al!urlido phenomcno.
Urgind'o portanto n necessidade desse credito porque as
eommissõcs .ití estão no nosso pni1., a Commissão rio Finn.nças
ó de parecer que so,in· npprovnda n proposição.
Snln das Commissões, 27 de setembro do 1912. - F'eliaiarw
Penna, Presidente. - Cunha Pedrosa, Rolator. - F'. Glur,erln.
- F'mnci.wo Sá. - Ta?Jams rla L1Jra. - L. rle Rnlhiíe.1. - A,
A:aredn. ·- U1'1wno Santos.
PMPOSIÇ.:;;,o ·n.~ CAMARA DOS DI~PU'l'ADO·S N. l;tl,, llE
S~

1912,

A. QUE

Rm"ERE O PAT\EC:IlR SUPRA

. O Congresso Nncionnl de!)retn: ·
. Al'Ligo unico: Fica o Presidente da Republica aut.orizu~lo
n abrir, pelo Ministot·io da Agricult.ura. JndQISt.rin.e CommerciO,
o orcrlil.o especial de 70·:000$, pnrn ntt.ender (~s desp~zns ~om
n recr.pr.iio dns eommissões nstronomicns ost,rnngmrns fltHJ .
vcom an Brn?.il ohsorvm· o eol~·pso S9int• nue f,O)'I'L !ognr n 10
do ont.u\)1',0 proximo vindouro: oul.rostm, n dnt• ltvro J:WSS:t~om
nn All'nudogn nos volumes contendo instrumentos sOJenl.rfr_cos
~ suas hngngens, indopcndcntcmonto do d'iroitos e ronforencms;
rovogndns ns disposicõos om contrario.
Camnm dlos Dopul.ndos, 1!1 do setembro de 1912.---: Sabino
Tlnr1•n ..n Jun·inr, Pr•nsiril<lll.e. - A·ntonio S'iln~ão dos S_rmtos
l;eal,' ·i" Rnorntnr•in.- Jlau.l ilc Mo!'nas Va·iaa, 2" Secretnrto,A· imprimi!•.
'""'
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N. 307-1012
.O creclil.o oxtrnordinnrio do :I :652$155, n c1uo so refere n
proposiciio dn Cnmn.rn dos Deputados u. 85~ do COl'l'ente nnnfr,
J'oi .solicitado por mensagem do S1·. ProsiuonLo dn llepublicn
do 2 de. mnio· do iOJ2, T!Pl'n snl.isJ'nzot• u procnlorin expedida
)l<Jio Jwzo dn I" Vnrn nJ 1m do occOl'J'Or no pn,::mncnLo u que
a Pn:(end:t Nauionnl foi com!cmnndn, cm fnvol' do t.cncnl.e i\lnnoel Lourcn~•o dos Santos.
Esta Commissão •l de Jlnrccot· CJUC ocja nppJ•ovadn n. pro-

posi~•ão.

Sn!a dns Commissõcs, 27 do sel.om!JI'o do 1012. -Feliciano
Pcnna, .Pr·csidonte. - L. de !Ju.lhúeR, Hclator. - F. GltJcarin.
- Frrmcisco Sd, - 7'irvarc.l da Lurn.. - Cun/t.n. Pcrlrosn. - A.
Azeredo. - Urhano Santos.
l'JIOPOSTÇÃO DA CAl\fARA IJOS DllP!JT,\DOS N.
s1~

85,

01~

Hll2, ,\

QUI~

nr.:rr.:nB o rwn~mm surn.1

O CongJ•esso Nacionnl l'esolve:

At•l.igo u11ico. E' o Poder· Exr.mli.ivn nul.ot•ir.nclo n nhrir•,
pelo Minisl.el'iO dn J..'nwuda, n <n'IJdil.o oxl.mol'dinrn·io dr.
1 :Or.i2$i5r.i para o 'l'ím de sal,isl'nr.et• n JH'ocntfrrin oxpcclicl~t ~m
favor do tenente Mnnonl J~nüt·en!}o .elos SrulLos; rovogndns ns
disposições cm conti•ni·io.
Camm•a dlos Depntados, '10 rlc setembro de '1012. - Sabi11o
Ral'1'0so Junior, Presidente. - ;lntonio Sünetio rios Sa11tos
Leal, i • ·Socrotnrio. - llaul de Mm•aes Veia a, 2' Soerotnrio, A imprimir.
··
N. 308 ~ :1912

..

N1io estando declnrndn no nttestndo modico n nnturoza dn
molestin ilo que sofJ'ro, segundo a!logn no sou requerimento
o 3' oscripturnrio dn Dolcgncin l?iscnl do Estado do 1\lnrnnhüo,
l~uir. Vianna, a Commissiio do l!'innncns ú do parecer que so,in
emondncln n pt•oposiciio dn Cnmnrn n. 87, deste nono, concedondo-lho sois mor.es do liconcn, com ordenado, o cm prorognciio.
' Pt•opõe, portanto, que no artigo unico nccz•oscent.o-so 11
sor;u inte
.
llMllND,\

Üopois dns pnlnvrns «Ministério dn Fnzendn » ns sor;nin··
f.rJs: c meclinnto mspcc(;fio de sn~Hlc •..
Sn!n dns Commissües, 27 do setembro do' J 012 ,__, PeUciano'..
Pmma, Prosidenl.n.- E. da Rulhtias, Uo!ntor.- F'. ·mll.cà:io.'J•'••nnr:isco Sá.- 1'a<mi'P.,I r/e J;yra.- Cu.n/l.a Per/rosa ..:.- A. ·A.:;cr_nr/o.- Urbano Santos_, ,
·
·
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1012

I'IIOPOSI(:ÃO DA Q,\MARA DOS DRPU'l'ADOS N. 87, Dll
111~P~11E O PAREOilll SUPIIA

8~7

10:l2, A QUE SE

O Congresso .Nacional resolve:

Artigo un ice. Picn o Presidente da t\epublicn autorizado
a concedei' a I.uir. Vianna, 3" escript.ururio dn Delogncia ]fiscal
do 'l'hesout•o Nacional no Estado do n!nranhão, sois mezcs do
Jieencn, com ot•dcnndo, em Jll'Orognciio da que lhe foi concedida
r-olo Ministerio da Fnr.endn; revogadas as disrosicõcs om contrnrio.
Cnmm·u rios Depulnclos, 'i!l ele setembro de JV12.- Saúino
Jim•J•oso Jiurior, Presidente,- ilntowio S'ilne(io dos Santos
J~c(tl, 1' Secretal'io .- llaul de Mo!'aes Veiaa, 2' Secretario.A imtwimit·. •
N. 300-1912

A proposicão da Gamara dos Deput.nclos n. 00 do corronl.o
mmo, teve origem nn mensagem abaixo trnnscriptn, cm que o
St•. Prosidento dn Ropublicn solicil.n n nborl.ura do C['C(Jito oxtJ·norrl.iJJnr·io do !l2:l$ll00, nl'im de occorrcr ao pngamcnt.o rln
1\00$ a .ToHtÍ Antonio rln Cunha o do 323~700 a Ft·nnciHcO Ah•t·~
Holln, cm viJ•/.udo •.lo RCJnl.on('U do Poder .Judiciaria.
r.uruprindo, pois, ao Governo al.l.ondcl' nos. procnlm.•ios nxjl(!l.iidos cm fnvor dnquollos cidnclfíos, n ConnnisRfío do Pimmcns é elo parecer que so.in ncloptndn a pt'OJlOsioi\o.
Snla dns Com missões, 2i de setembro de 1912.- FaUciauo
Panna, Presidente.-· Urbano Santos, Relator.- F. GluaeJ•io.li'1'anaisao Sá.- Tavares de LyJ•a.- Cunha Pedrosa.- L. de
Dulltües.- A. Azarado.
Mensaaem a I)Jte se J'efere o parecer su.pm
'

'

Srs. membros do Congresso Nacional - Trnnsmittindo-vos
o~ inclusos processos nos pmcntorios expedidos cm 2ft do .innúit•o do corrente nnno, pelo Juizo dos l!'citos dn Saude Publica, para pngnmonto, om vi!'Ludc do senlencn judicinrin, dns
impOt·tancias de 000$'100 c 323$i00, rl)spoctivnmente, n João
Antonio da Cunha o n l!'runcisco Alves Helio, rogo vos digneis
do nutoriznr o Governo n abrir no i\linisterio dn Fnzondn o r,rodilo de !123$800, nfim do occorrer nos pngnmonf.os em questão.
nio do .Tnnoiro, 2 de mnio de 19-12, 91' dn Tndepondoncin o
24' cln Ropuhlicn.- Tlcrm.cs R. da Fonseca.
l'flOPOSTQÃO lU CAMMlo\ DOS DP.PU'I'.IDQS N, 90, DE 1 OJ 2, A QUTl RT!l
llF.PF.RilM A MF.NB,\OF.M F. O PARECIIn SUPIU

O Congresso Nncionnl resolve:
!\

Ai'Ugo nnico. Ficn o Presidente da Ro!luhlicn nutorir.ndo
nln•/J•, poJo Ministol'io cln l~nzondn, o ot•cc ito oxi.J•nordinnrio

•
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riP 023$800, afim de occorrer ao pagamento de 606$1.00 a José
Antonio da Cunha c elo 323$700 a Francisco Alves Rollo, em

vii·lude de senl.encu ,indiciaria; revogadas as disposioões em
contrario.
Onmarn dos Deputados, 19 de setembro de 1912.- Sabino
Tlti1'1'0so Junio1•, Presidente.- 11ntonio Simeao dos Santos
Leal, 1' Secreta r io,- Jlanl de Moraas Vei(Ja, 2' Secretario, A imprimi!·.
N, 31.0- 1912

J'oi rrosonte 1í Oommissito de Flnnncns n proposição ela
Cnmnra dos Depul.n.dos n. 02, de 1912, nut.ori?.audo n concessão
. riu Hois mezes do licencn, com todos os vencimentos, no Dr. Gor/oJ'!'edo !ifonrles Vinnnn, juir. subsW.ut.o i'erlernl na secção do
Maranhão,
·
:mst.n Oommissüo, nUendendo n que o requerimento do
JJJesrno ,juiz est:í instruido com nLI.cstndo medico da Junta Milil.rn· elo Sande, comprovando n necessidade da Jicencn., por csf.nr
Ao l'l'l.'nndo ri o po !ynnvril.o herih0ricn, é de pnmr.or qu o se.i n
nppi•ovnrln. a proposição, com n seguinte
llMI!lNDA

Ao artigo unico: om vez de com f.pdos os vencimentos,

dign-~e:

com ordenado.
Snln dns Commissões, 27 de sel.emhro de 1912.- F'aliaiano
Perma, Pt•esidenl.o.- F'randsao Sá, Relator.- F'. Gluce1•io.U1'bnno Santo.1, vencido quanto tt emenda dn Oommissfio.Cunlla Pcr/i•nsa. • vencido quanto n emenda dn Commissiio.A. A:err:do.-1..~. de Bulháes.- 'Pavüiv:s dr:: L-;lNJ., (}tj lmüôl'du eom
nH votm dos Fi!'s. Urhnno Snntos e Cunha Pedrosa.
PllOPoRTQii,n

•

DA C:AMAl\A DOS DF.PU'!'APOS N. !!2, DE
RF.l'lllllil O PARECER SUPl\A

1!!12,

A QUll AN

O Congresso Nncionnl resolve :
Ari.igo unico. Fica o Presidente da Repuhlica nut.orizndo
n cnncnrlnT' sois mezes do licenon, com todos os vencimenf.os, nn
hnr:hnrol Godofrcdo Mnnc!os Vinnnn, .iuiz suhst.il.uLo seecional rlo
E~f.nrlo iio Mnrnnhilo; J'cvogndns ns disposições em conf.rnrio.
Cnmnrn dos Dcput.nrJos, 2~ de setembro cio 1!!12,- Sallino
Tlfii'I'Mn Jum"or. PrnRidcnf,e,- Tlmr.T. r/r. Morn.r.s 1'ei(fl1., jo .flccrntm•in i.nl.cl'ino .- .Tnverwl Lnm.nrtíne de Faria, 2" Secretario
interino.- A imprimir.
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N. 311-1912

lDsLt·ibnnrio-sc uos l'umlnnwntos rio dospacllo eludo pelo
ria Justicn c Negoeios Ttltoriorcs no requorimonl.o
cm cruo n hnchnrcl Au:;usLo SnLnrnino ria Silva Dini~. lento
rins Esenlns Naval c Pnlytec:hnicn, lho solicitava o cumpJ•imenl.o, nn J1Ul'lc rclnl.iva n ultima cseoln, da autori~ucüo legislativa qu~ lhe concedia um anno do licenr)ci "("" Lodos os voneimcnLos. n Gommissnn rio Finanças opina pelo indeferimento
ria pet.ir;iio em crne o mesmo hnchnrcl pede a abeJ•Lurn do creriit.o de 2:000$ pnrn pngmnonl.o elos vencimentos crnc deverinm
c:ompel.ir no snn StlbsW.nl.o na r:nrloira dessa escola.
. Saiu das Commissõcs, 27 de scl.ombro dr. Hll2.-Fdir.iartn
Pm11111, Prosidcnl.c.- Cunha Perl?•osa, Rolnl.or.- F. Glur.m·io..lTrliallo Sa11los.- Ta?Jrwrs r/r l.yr•n.- A, Azererlo.-F'rarwi.1en
Rr.

~Tini"tro

8rí.-T•. r/r. Rulhões.

Bnchnl·ol Aug-nsl.o Sal.ui'JIÍIIo rla Silva Dini~. mes/.re do
ria l~~eoln Pol,vl(!ehnirn rio fiio ci<' .Tnneiro, porlinrlo
um nnno r!1• linon~n. wm /.orlas o~ rospecl.ivos vcneimontos,
parti l.i'ril.nmonf.o rio :<audro,-Srnrlo nnf.nnnmns OR inst.il.ul.os n
rtnn Rn T'Mm•n a lei OI'A'Illiicn rio r, de nhril do 1.011, no Poder
Pnhlien sórrien/.c cl lieito inl.llrvir cm quaosqnor aRsnmpt.os uU.incnl.os nos mesmos inslil.nf.os nos cnsos exrrcssnmcnt.c dot.r.rminnr!os narrnelln neto, entro os rtnncs niio se comprohondn o
ria conerssiio rio liconçu com os vcnciimcntos inl.cS'I'nes.
.
Nn r:nn1'ol'mirlarlr rio nl'k fOR ria lei Ol'A'nnicn, ns lieencns
rk mais do LJ•hs 11rrr.~s a illll nnnn si'ío r.onerrlidns pelo Minisf.m•io da .Tnsf.iea. enmn simples conscrrucncin de phnso rio
dr.~onhn

t.l'nnsicfí.n om· rpu.• · 'lf'• fÕnrnnl.!'!ll11 n~ ins.t.il.ntnr;, t·

t!Orn

O!'i

rlü!=i-

'c•.OJil.os dn vnneinwnlos a IIi J1l'<'reil.nnrlos,
Essas licon~ns, Lcnrln-sn cm nf.l.cnr.iio n nul.onomia udminislml.ivn dos insl.il.nl.os, isto ri, não r!ovenrlo sr1• rlnrlns siniio
Rem prc.iuiw elos prd.rimonios ~sr:nlnPcs, apenas por!crão nht.cr
os funr:cion:n·ins pm· moLil·o d~ mrtinsi,in, 1!0111 simplos orrlrnnr!o nL<\ ~cds mnzrs n eom mrtnrlr no m·d,.nndo J10J' mnis rio
.seis mows nJ,,: nm nlliHl, rio snl'l.n ~no l'ionm snmnrn dispnni'íOis.
pm·n somm lHWi!A no~ snhsi.Hnl.os, as A'J'nUfiMrrins r!nsconl.ndns
nos suhf.it.uic!os,
· '
·
Drsde rttw ns stlhsirlioR sií.n r.onnnrlirlos nos insf.itnlns pnm
·rlcsnn~ns rn·ryisl.as. si sr all.rnrlossn no pndirln, não haveria
vcJ'Im nnrn l'rmmJrJ·nl' qunm snhsf.il.nisso o mcsi.t'<' licnncinr!o,
n menos f[ún, conl.T·m•imHlo :frnnr.nmcnt.o n I'C:::imon rm vigm•,
o C:(lvnrno fopr:·lls·so 11 F:sroln l•nh•i,crl!nicn n cinsfnlrnr snn pm.J1l'io pnf.J·imonio. ,, ;lnsf.'nrln l'rrln~issr n pnlnvrn vii a nnf.nnomhl. nttn <'• n bnse dn m·gnni~nr.i'ío in;;l.ihli'rln pnln lri nct.nal.
Ainrln 11111 is nhslll'r!n sr>1•in r.oJl'Hm· r! r lnvm· n c!csre~n c\
ve1·hn-Evonlu1Los--clo CIL'r.nmcnt.o dcsle Minisf.erio, qunnr!o é

•
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nulonomo o csLabelecimenl.o c com o Governo Federal Lem
apenas n lign('fio J•esull.nnl.c do subsidio que, t.rnnsil.m•inmenLe,
l'ccebo.
·
Por esses J'unclnmcnlos t!oixn o Governo de usar dn nuLoJ•iznc;iio· que. lho foi conccdidn, ficnndo salvo no pot.ioionnrio
o ti it•oilo do requerer n liconçn, nos termos da l.oi que· roge n
E;,.~ola PolyLechnicn e cl, ncsl.o pnrt.icmlm·, inl.angivol desde ,i:i,
-A imprimir,
E' novmneul.e lidn, pcsl.tt cm discussíio, que Re oncoi'I'n
sem· dchal.c, o nppc·ovnda a J•oclnct'ão final da emenda do Senado :1 proposiuiio dn C!lmac•n, 11, :li, de J \1:12, C]Utl J'ixn ns fO!'çns
de I.CI'I'I\ pnrn. o oxercicio de ·!0!3,
O Sr, Metello- Sr. Presidente, pedi n palnvrn para
mundat• :í Mesa o ter o destino regimental um requerimento, em
l]ue o Dr. Acyndino Vicente de Magalhães, juiz togado do Supremo Tribunal Militnr, pede um anno de Jicenca ao Congresso Nacional,.
Vem 1( llfesn, é lido e enviado :í Commissíío de Finnncns
o seguinte
REQUERIMENTO

Roqum•imcnlo do bacharel Acyndino Vicente do Magnlhiies,
,iniz t.ogndo do Supremo Tribunal Jl[iliLar, solicif.ando licenoa
]lO I' lllll anno, com Lodos venciimcntos,· para tratamento .do snurle,

ORDEM DO DIA

'

r.ICEN()A AO BACiiAREf, EDUARDO STUDART

· 2' discussão do projooto do Senado, n. 47, de i912, nuto~
riznndo o Presidente da Republica a conceder Jieoncn por oiLo
mczcs, com vencimentos, no bacharel Eduardo Studart, juiz
foderal na secciio do Ceará, pnrn tratamento de sande onde lho
Mnvim•,
·
·
Approvnda.

, O Sr. Pedro Borges ()leia O!'de·m.) requci' e o Senado concerlo dispensa do interstício para a 3' disousslío.
J,!CEN()A AO DR, ENÉAS ARROCii!lJ,J.AS OALVÃO

2' discussão do projecto do Senado. n. 43, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder Jicenca. por
um nnno, com todos os voncimontos, no :Or. Enéas. Arrochollos Galvúo, minisli'o Logado do Supremo TI•ilmnnl Mi.:.
!il.m•, JlOl'O L1·nr.nmonto de snudo.
·
Arlprovndo.

SI! I
O Sr. Mendes de Almeida

(J!Ultt ordem) l'l'fiUI!I' 1\

o StJimdo

coucudo dispensa do interstício pam a 3" diseurisão.
J,lQmNÇA AO Dlt, JOSW DI~ LIMA C,IS'I'l~LJ.O BRANCO

.2" discussão do pl'Ojecto do Senado, n. H, do HJ12, au~
loi'izando ·o Presidenta da Republica a eonccclrH· litmnt;.n por
um annu, com ordenado c cm prorogaçfio, ao Dr. Josti rlo
.Lima Gastollo B1•anco, inspector sanita1•io da Dircctol'ia Geral
de Saudo Publica.
Approvado.

..

O Sr. Mendes de Almeida (pala Ol'rium) l'tJqUet· u o Seuadu·

eoucudo dispensa do intcrsl.ieio pnm

11 :1•

discussão.

ClmDI'J'O DE .\ ;982$1.\ú J>,\llA i>AG,\MI~N'l'O A JOÃO NEPOJ\IUCENO

COSTA

.'

2" discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 23, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abril',
poJo i\!inisterio da Gue1•ra, o credito cxtraordinario ele réis
4 :082$14ú para attcnder ao pagamento do vencimentos a CIUO
tem direito o capitão João Nepomuceno Dosta.
Approvnda •
. CIIEIJI'I'O IJE

90 ; 505$200

PAliA A~'TENDlm A CONCEWI'OS UA GADIII~A

«MARECHAL

llf. PllRI\0

»

2' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados,
n. 03, de i 912, auto1·izando o Prosidolito da Republica a uhrir,
pelo 1\Hnisterio da Guerra, o credito oxtraordinario do 1•éis
!lO :505$.200 para pngnmAnto dos novos concertos de quo om•oco
a cabroa Marechal de Feri'O.
~\ppl'ovada;

CI\WI'I'O Dll

.100 ;000$

P,.\1~\ 1'.\0AM~N'I'O ,.\ I•'UNCCIONAIUOS .\/lO•
SEN:~"ADOS

2' discussão til\ proposiciio da Gamara dos Dopulatlos,
G7. do i 012, auto1·izando o Presidente ela no publica a nb~ir,
pelo Ministcrio da Fazenda, o credito do 400:000$, supplil~
montar ú wrba G", «.Aposentados», do or.camento vigente,
arim elo occorrcr ao pagamento do voncimontos elo J'uucciouarios aposentados no corronto . anuo.
Approvnda.
11.

CODWO CIVIL BMZILillnü

3' discussão da proposicão da Gamara elos Deputados,
u:. 1, do i902, decretando o Godigo Civil Braziloiro.
.. ·

as :i

ANNAilS DO SJÚ'IADÓ

O Sr. Cunha Pedrosa (m.olliuu:nto

(/CI'itl

de. a.ttcnçr1o)-

St•. Presidente, permil.l.a V. E;-;. que ou occupe por alguns
instantes a Jll'Cdosu aLtencão do Senado sobre a maLeria do
Codigo Civil rruo acaba de ser posto cm discussão.
Não ve.ia V. Ex., Sr. Presidento, nesta minha aLtitude o
intuito de 1'n1.er-mo cxhibir nesta tribuna, da qual serei arredio o mais possivcl, ai.Lenta a incompet.oncin, que me recouheco, de occupnl-a com interesse e yantugens para a elucidncão dns questões Bm dehnt.r. (não apoia.rlos), maximé pelo
natural ncunlwmcnto que mo domina, do qual não posso desenvincilltal'-mfJ tot!as ·ns vexes que me é LladQ :rallar no publi•co.
Não •! pot• modosf.ia IJlW assim mo expresso, pois cu bom
sei quanto do sncrif'icio mo custa o ter do usar da palavra,
principalmente· cm occasiõos como osLn em que mo encontro
vi.~-&.-vis ·de um auditoria da altura .intollecLunl o da rospoitabiliclaclc moral c .iuridica do Senado da Republica. .
· Mas, Sr. Presidente, cu t.inlta nccessidadQ do invocai' a
preciosa at.tonção desta Casa o, distinctamenLc, da honrada
e illustre Commissão Revisora do pro.i ccLo do Codigo Civil,
para certas duvidas ·que me assuHamm o espirita, com a leitura de algumas disposições conf.idus no Di·v1•o ·/", orn su,ioiLo
n debate, e que consLHuc a Le·i PrcUm.inm• do Codigo. · ·
E' certo que, por uma requintada gentileza do eminenl.e
propagandisLn ela Republica, que por t.nnlo tempo occupou,
com a maximn elevação de espirita, essa· cadeira que ho,íe
V. Ex., Sr. Presidente, ]Jreenche com igual correcolio e brilhantismo, <l certo, repito, que pelo. Sr. general Quintino
Bocayuva, de venernndu, luminosa o saudosissima recordação.
·(muito bem), !'ui designado para suiJsf.iLuk na Commissão ·
Especial um dos espíritos mais lucidos e operosos desta Casa,
cUJO nome peco licença para declinar, o .Sr. Senador João
T"uir. Alves. (Apoiarias.)
:A proposito, Sr. Presidente, não posso deixar de lamentar
a nusencin desse nosso illustro collcga, cuJa 11alavra sempre
áulí:ldzadn A cheia de ernrl ioão A vigor (!!.PQ!ados) 'nos está
fazendo !'alta neste momento, em 1quo se discuto mataria de
tanta relcvancia qual é o Codigo Civil.
Na qualidade de subsLil.uLo do homaclo Senador pelo Espirita Santo, a. quem me tenho referido, ..tive ele assistir c
tomar parLe nos trabalhos de. revisão do projecto· em clebnte,
porque motivos de ordem ~uporior me forcaram a retirar-me
por algum tempo do Senado, para ir ao Estado que tenho a
ho~.ra de. representar nesta Casa. .
·
·
, Por essa razüo, Sr. Presidente, não me foi possivel acomJinnhar os trabalhos da illustraclu Commissiío até o fim, motivo por que deixei do figurar entre os collegas que subscroveram o parecer, que con,iunct.nmentc com o pro,iocto se acha
tambem om discussão. · · ·
'
··
Ainda mesmo, porém, que assim nüo fosse, niio me sinto
mui um vir li L1·ibuna LruLur do assumpto, porque, como V. Ex.
viu, o nosso digno collega o respeitava! presidente.da mesmll
Commissüo declarou, com app!ausos de todos, que,:os proprios
membros da Commissão podiam
discutir .o projecto
no p!e •.
.
' . "'
.
'

'

'

. '''

''•·
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nario r. ofi'erecer emendas, ~om a mesma liberdade do accão
tlUü Li.vormn durante os trabalhos elo revisão, na saiu das
Commif:slit!o.

Quero, c·ntrolanto, desde logo tornar bem saliento <JUO não
1.ouiJO em vista lovunl.ar u menor censura aos diBLinctos membros da Commissii.o Especial c, muito monos, duvidar da sua
alta competonc·in r.u mataria submoLtida ao seu estudo.
Sou o primeiro a dar los tem unho dos osl'orcos, do amor
e da rlr.rlica~.üo com quo cada um dolles trabalhava para quo
l'osse completo o desempenho da missão do que fOra incumbido.
1
E não hu muiot• prova do seu empenho pelu melhor exiLo
da empre~a encetada, do quo osso appello que o seu illustro
Presidente l'oz da tribuna, não só aos seus companheiros do
Commissüo, como a iodo o Senado para discutirem amplamonte o projecto.
O Sn. SA }'mmm-Apoiado.
O Sn. 'CUNHA l'EDIIOSA- ]~ isl.o uumonstra o nobre o elevado iniuiLo da Cornmissão de não quorllr J'azet• questão fechada da approvacilo do suas emendas; prova ainda o proposHo em que clln csttl de que o seu l.mbalho seja revisto
com toda ~alma e liberdade pelo Senado, aí'im de que vá sahir
daqui uma ollra o menos defeituosa possivel e condigna com
o senso jut•idico do Congresso Nacional.
·
. Isto posto, SI'. Presidente, e sem mais preambulos, .passarei a expôr as duvidas que me fizeram tomar a palavra no
debate.
.
·
_
!As minhas considoraoões sobre a Lei P1•eliminm• se r·esLringem ao art. 8", paragrapho unicó.
Diz esse artigo o seguinte: «A lei" nacional da pessoa
rege o seu estado .c capacidade civil, as relações pessoaes dos
conjugas c o rogimen dos bens no casamento.~
Até aqui, nenhuma objecoão Lenho a fazer. Sobre a maf.or·in elo purugmpho unico, porém, ó que tenho de oJ'ferecct·
r,s· Liuviàu• tJUu mu resturum do seu estudo.
Dispõe esse paragrapho: «Os 1'ilhos durante u monoridnclo
o n rnulihcr casada, emquanto durar. n sociedade conjugal,
seguirão a lei nacional do pae e do marido.»
Esta disposição parece antinomica com a Constituição
l~oderal em .seu ar!. 69, § 1', que assim reza: « Os nascidos
. no Brazil, ainda que de pac estrangeiro, não ·residindo osto ·
a sorvico do sua nacúo, são cidadãos brazileiros.:.>
•
Ora, si o principio adoptado no paragrapho unico do
art. 8' elo projecto do Codigo é que todo menor segue a condição do .pno, vamos encontrar uma grande difficuldndc em
resolver a questão snscitnda e resultante do preceito constitucional que venho de ler.
·
·
Jst.o é, vamos nos achar na conjunt.ura .de acoeitar a doutrina do sor um cidadão !JJ"azilàiro regido poJo estatuto pes~
soai de um estrangeiro, o quo se não póde utlmi!Lir .
.Mas, si é incontestavel que o filho do estt•angoiro, na
hypothese figurada, é brnzileiro, claro é que, passando a
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se::;uit• a lei nncionnl de seu vne (quo 'Ú estrangeiro)·, lornudo,
ip,,o faato, estt•angeiro,
No omtanto, os casos Jlelos <]unes se perua no Bruzil ·a
qualidade de brar.ileiro são ape~tas dons, que estão purticulul'ir.udos na Constituição de ~'' rle !cveroiro; e entre elles não
se encontra o do que acabo de ro!'erir, crendo pela disposição
do parugrapho unico, nrt. s• do. Codigo.
Os direitos do cidadão braúlciro só se pordom, diz o
art. 71 da Constitui cão, cm duas hypotheses: 1', por na1.umliza~.fio om pni1. o~l.t•tmJ:ciro: 2", por aoceitacão do emprego
ou pensão de governo cstt·nngoiro, sem liccnca do Poder Ex~
l'eul.ivo l!'edernl.
Vti V. Ex .. Sr. Presidente, que i'órn desses, a Consti1.ui~iío não admHte outro motivo do perda da qualidade de
cidadão !Jrar.ileiro.
·
·
.
. . .
O Seuado sabe que u questão que venho de aveatut· ó
velha, desde o rogimcn monarchico que grandes controvcrsia~
iatornaoionaes preoccuparam os poderes publicas, reclamando
soluções, que puzessem termo í1s divergencias ou estabelecessem um mod~ts v·ivcncl·i entre ns potencias que mantinham
relncões com· o nosso paiz. ·
.·
E foi em consequencia de 1.ul estado de cousas quo no Impcrio se voiu 11 promulgar n lei n. 1.096, de •10 do setembro do
1860, recebida, alitis, naquello tempo 1como uma offensa ao
pundonot· nacional.
.
·
·
.
. .
. Invoco em auxilio da doutt·~nn CJUe sustento a op»nião ahalismla do insig.nc ,iurista Rodrigo Octavio.
-· «>11oalmonte, al'firma os to, que a lei elo •lSüO, facultt~ndo aos
1ueuor.cs (o. o1•arlor lê), !'i lhos do es1.rangoiros, tnascidos no B!•azil, o estado civil de seus pnes, creava para ol!cs •cot•ta duplicidade i•nconveniente e não se conformava com a doutrina constitucional,· que proclamava .icomo brnzileiros taes menores. »
Pura que se,ia melhor apreciada a questão, ·nüo mo furtarei ao prazer de ler o texto da al!udida ·lei do 1860, assim
concebido :
.
« Art. 1.• o ctir~itO qub i·esula ·nó 13riizn o estildô êivil dõs
estl'l\ngoit·os ahi residentes, sem,ser por servico de sua lllacão,
poderá tambom sor npplicado ao estado civil dos filhos desses
mesmos ostra11geiros, nascidos t'" Impol'io, durante a lllO'IlOl'Í~
. dtttlo ~ómcnt~,, som projuizo da Mcionalidnde reconhecida poJo
al'L. ü" ela ConRt.ituicão. Logo que estes filhos chegarem 11 maio~.
l'itht!lc, mltrurão no oxet•cicio dos direitos do oidndiios bruziloil'OS, sujeitos tis. respectivas obrigacúos, ·na fllrma da Constitui~
~.ão e das leis. ,
.
· .·
«Art; 2." A cstraingoira que .casm• com braziloiro sog11irtl
· a C[ladicilo. do marido c, semelhantomente, a brnzileil•u' que
.casar com cstra1ngeiro.soguirtl a •condicão deste. Si n braziloit;u
enviuvar, recobrará sua condicüo do brazileit•n, .umn vez que .
declaro quo ~uer fixar domioilio ..no Imperio. » ".' :· . . . .
Confot•me so verifilca, essa lei teve por fim ·roguh1l· o· ós1.àdo
civil· dos nacionaos, filhos de. estrangeiros, dumnto a _méilorl-i
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dudl!, tJ das lliUJIJei'üS JJI'!t~iltJÍ/'118 CfUG CUSIISSI)Ill ell/11 ütil/'aiii:;'Ci-.
•·os o ·t•icc-1Jcrsa, as e:;LJ'tUJgeiJ•as que easnssem com hrazilcil'os.
J~nLt•etn·nto, o dispositivo da lei do ·18ll0 niio tem o carnctcr
O]!l'igatorio, pois di~- púderlÍ Ulll VI)Z de- .<!!I'IÍ -regulado O
csf.ado civil dos menoJ·cs.
Foi tnndu mais, nada meiiOS do que eslubcleccr, para o!Jvint·
dil'l'iculdndcs na solur;ão de conll·ovct·sias a respeito, uma [awlllade com que se pt•cpnJ·ou o nosso Govcl'llo pnt·a. pol' m<!io
r.l<.• t•ccipro~idadc, obter pm•udssiiu aualoga para os J'ílhos de
hrnzilcit•os que pot•venturn nascessem rJm pai~ estrangeiro,
onde a Constiluicão dispu~osscs da mesma f'út•ma que n nossa.
PoJ' este modo, não lm duvida, estabeleceu-se um rnollus
1Jivcm/.i sobre a quostíio, de onde convencücs consulm•es J'oram
celebradas com dive•·sus pote'!lcias estrangeiras.
Todas cllas, POl'tím, foram, .como diz llodrigo Octavio, delllllldadns corno let·.rn inadas, de modo que, com rolat;ão aos
l'illtos do cslrangei••os, cnll'limos no rcr;imclll ·oommum, seguindo
elles na l'tJS"\ilamentação de sua capacidade. civil a lei brazileiL'a.

· Dr;sde o teUJpo lia illonnrehia que se ,considera inconstitudonnl a lei de .IBGO, apczar da resalva que ella far. no at•t. l''
quanto 11 ser mrulltida a uacionalidadc dos filhos de osti'Ungoil'O~, nu c!Jolli'Ol'midadc do nl'l, li" da Constituic-iio do lmperio.
no al'l. li" rles~a Consliluid'io foi l•·nuspoJ'Lai.lu liLLeralmonto
a mc~ma ·disposil:ão paJ·a o f'nclú ~Fundamental da llcpublica,
uu m·L. lill, ~ J ".
Ot·a, si poJ' amuas as ConsLitui~,jos bt·a~iloiJ•as J'oi t.looretndo
(Juo os filhos do eslt'llll/l"tJi['OS •nascidos no BJ•nzil, nas .condições
j:í alludidus, são h•·nzilcil'Os, não se pôde con.eiliar, no dizet·
,illl'idico de Hodt·igo O.clavio, a qualidade de cidatl<io bra;ilcii'O
que a lei constilucional.cxprüssamonte outoJ•ga a esses filhos de
estrangeiros, com a aJlJJlicação · de lei~ t!stJ•angcims, que 11ãu
podem rogulat• a eapaeidade civil dos rJidadrios bra;ilâros, conJ'ot•me o qum· ou dispõe a citada lei de 1RiiO,.
A inc.onstituctOnalidadc dessa lei ,iti foi dcclal'ada pelo Supremo 'fl'ibunnl J.o'edm·nl, em uccórdáo, cujos fundamentos desejo que l'iquem constantes do meu discurso, pelo que passo a
!el-os.
Essa decisão t\ datada de 20 de juueiJ·o de 1908 c assim
doutri•na :
« Considm·nndo que são cidadãos l.Jt•azilciros os nascidoi,i no
Brnzil, ainda que de pao estrangeiro, niio residindo esle a serviço de sua naciío (nrt. U9, § 1" dn Constituiciio);
.
. Considet•ando que o ,cidadão brnzilniro niio pcr•dc essa qualidade si.niio estrictamente ntos tet•mos da Conslituioiio ;
Considcmndo que deste pt·inoipio J'uudamcnt.al resulla que
os filhos do cst•·angcit·os nascidos no BJ•nzil, qualquer quo seJa
suo. idade, estfio subordin:idos st\menle üs leis t.ln Jtopublica o
niio lhos púd1J u]!l'ovuilaJ• u tlispo~i~úo da loi n. '1.0911, de 10
de srJtemlll'O de 18110, poJ• sot• contra•·iu nos pJ•itwipios consaS"l'udos •nu ConsUtuicüo Federal.~
'·
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E nhf. csL(t como o Supremo 'fl'ibuiuil deixa de applicar nos
menores, filhos de estrangeiros, n disposiciio do art. ·I" du lei
de I SilO, considcrn:ndo~n em antagonismo com o preceito constitucional. ·
·
·
Pois bem, .iustumento ,; este principio, ou esta Lheoriu, que
collidc com a Constituição Federal, que ~c adopta .no [larugt·a~
pho müco do art. 8" da Lei Prclhninar do Codigo Civil,· sem
ficar rc~alva pura a oxcepcão, que ou proponho;· cm favor dos
nascidos .no. Brazil, nos Lermos do nrt. !lO, -~ I", du nossa. Con:~ ·
stituicã.o.
· · ·
· ·- · ·
···· ·
· ··
•Passo agora, Sr. Presidente, a tratar da segundtt parto-das
cousidorncõos que me propuz cxpcnder uo Senado ; quero dizer,
sobro o caso du mulher brnzileirn cusadn com- cslt•nngoiro.
Segundo o que dispõe o parngrnpho unico ·do art. !l" que
vetlho disculil!ldo, essa niulhcr, omquanto durar a socicdndo
cc.njugal, Lerú de segui!· a lei nacional do'marido.
Mas, nesta !JypoUtcse, ó claro que o pro,iccto a faz perder
u sua' qualidade de braz.iloirn, uma vez que a submottc á lei
nucionul do seu marido, que ó estrangeiro.
' '
· · · 'Não Jm·duvidu' qtie o Jll'inci(lio do Código' cm discussão <l
adoptado em quasi todas as lcgisla<)ões do mundo, ·coàcliniilm.do-so .eoil1·o erito)'io dei Diriiito hJ.tcmac-iorúJ.rPrivallâ." · .,.,._
J?o.i .o.~sc 'p1•ineitiio, como vimos, ünserto na lei' citada de
1HüO,' ar L. 2".
.
~h~s essa loi foi Lambem nesta parto considerada inoonstiLncionnl, por •eontrarial' insophismavelmontc. o 'preceito do
art. 7I do Pacto Fnntlauwntal.da ftcpublic'a. ... ··
· ··_
·
Nu Constituição Federal ·se não oncontru entre os dous
unicos meios de se perder os direitOs de .cidadão bmzilcil·o ·esse
de que. truta o parngrupho unico do. art; 8\ em dcbàtc, isto 1\,
o casamento com estrangeiro. · . ·. ·
·· · · ·
· ·
Enão só o Poder Judiciaria se ma.nifestou neste sentido,
fulminando com o vicio .de anti"coustitucional a lei do IBGO c,
po1; isso; doixàU:do de applicalca a casos occurrontcs, ·.submettidos n seu 'julgamento;· como Lambem o Poder Executivo.
·· · E' . aindu'Rildrigo Octnvio que nos chama a att~ncão. na sua
obra Di'ra-ito do Estranuciro no lJ!'a:'il para o histori.co da formação do. lei de 7 ·do' junho de ·1809, que regulou os casos da
perda, suspensão o rmwquisicüo dos direitos do cidadão brazi~
loiro entro 'nós, . ·
.
• No .pi•ojocto primitivo dosiDeputndos Aristides Milton, Augusto de :Freitas e Paranhos Montenegro, ficqu 'consignado ex::clusivamonto que pordõriu a nac'ionrilidada u inulho!· brazileil·u
·.·, ·- · •
que casnsso com estrangeiro, ·,. · ·· · . · · · ·"
No rcspcotivq pnl·ecel' dn .Commissúo de Constituicão, Logil'llai)üo ll. ,Tusticu, segundo Ro' ,!li lia obt·a citndu, o"'Dfipul.ndo
;illll'l.ins Cost.u l'undtun<JIULou, ern.:votü :vencido; àlil\s,_ ti 'ii1col1.HLil.ucionulidu(lo dessa disposi~üo elo projeUto, e· esse niodo·•·do
.vo1· elo voto vencido mereceu u uppl'OVU~\ÜO do Poder "L·egislu~
tivo. ·
·- · · ·
· ··
·· · · · ·
· ·' ·
·

··
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A' vista do que venho de expor, rJmbora seja o [Wincipio
do pt•ojucto· acccilo cm muitas !egislacües de paizcs civilizados,
não póuc; cuti·Cllmto, sct' adoptado entre n.:Os, por JÍI'O!Jibiciío
expressa da Constilüicão Jo'edornl cm seu art. 7•1, conroríne já ·
fiz vcr'âo· Seimdo.
·
·
··.
'
·
· ·
'Tenho assim mostrado as duvidas que me suggeriu a dis"
· posir;ão elo puragrap!Jo unico do urt.; 8" cm questão.
·
Afigura-se-me um po11Lo do doutrina da maior imporlnncia, que· ,-J.,,•ot•li set· bem estudado-c resolvido :com acerto, al'im
dó que niió tenhamos' de' ver o· appàrocimonto de novas· dii'ficulrlades na pratica constitucional esse texto· da lei, ·que se'espera
duelos na pratica e sr~ seja o Poder Judiciaria na ·contingoncia do
nGvamonto julgar imconstilucional esse texto de lei, que se espera
.soja muito !Jt•ove promulgnda, da mesma fórma que o i'ez com
J•olacüo à lei de 1.8(l0', Si inco.nstitucional foi a lei de 1800 diante
dos"tirLs; ao 'é 71 da ConRtítuicão Federal, p'ela' mesma razão
o 'scJ'il ·o paragmpho ti nico do art. s• da ·Jci preliminar do CodiiW Civil, ·porque 'dispõe e providcn'cia' cm igualdade de ·condiçõ'üs sobre ·o estatuto pessoal deis filhos de' estrangeiros ·nascidos no· Bt•azil, c da· mulhor'·!Jraziloil·a· que·se casàr com· estràn~
geiro. ' · · "
.. ..
" "
'· ·.. "· ·
1~ pam cvit.ar osso dosasli'C, esse ma.!, ú que me dispuz a
dosporlar a attoncüo do Senado e de sua illustrnda Commissão
I~spccial; solfcitaúdo a respeito uma pi·ovidiíncia que possa corrigh' o defeito que supponho ter !*nxorgado no caso que ·acabo
....de analysar.
. ..
Torna-se de necessidade conciliar com u Couslituicüo o
preceito dó Codigo, no meu vct•, cm completa antinomia· com
aqu<illa:
·
· ... · ·
· ·· .. ...... ,
E para syn~hetizar o que expuz, vou apresentar ao estudo
du Casa v du Commissão respectiva uma emenda que vá trarluzir o meu pensamento.
·
A emenda, quo poderá const.il.nit• um paragrapl1o maio ao
art. 8' ou um addJtivo ao paragrapho unico do mesmo artigo,
scrtí concebida 1nos seguintes Lermos, salvo· melhor I·edaccão :
« Salv.o : 1•, a mulher bt·azileira que casar com estrangeiro,
·.u qual conserva1•ú a sua nacionalidade ; 2', os menores, 'filhos
·do estrangei!·os; nascidos •110 Bmzil, não esLil!ndo aquelle ao serviço de sua naciío, os quaes manterão' sun qualidade de brazi!,eirqs,_ d.eixn,ndo tam!J.e/)1 pé sog~ir. o .es,tatuto pessoal do yae. ~
..... '.Suo estas;· Sr. 'l'restdente, as consideraoi!es que· me· for ~ado
cxpenrler !!la discussiio''dó'proje'cto do Codigo Civil, na su'a'pri·
·
meira pa1·te.
Si ellns merecerem a attencão da honrada Commissão, darmo-boi por muito feliz, por haver, no cumprimento do meu
devet• do r~p1•osc.ntnnto da Naoão nesta Casa do CiJngt•esso, concot•rido Lum!JemJ ·00111 _os csi'orcos de miulms energias intellect.uaes·parn a·elaboracao de uma obra dó tamanha ll•O:nscendonoiu, ·oou10 é o Codigo ·Civil Brazilairo, 'que constitue ·aspiração
nacionai-.de muitos anuas; ·· "· · · • ·.. · . · .,.. ,. '" ''

..

•·.

.

•

'.·

.
..'''

.. ,
•.;
·

~

868

llesl.a-rnrJ a:;om, Sr·. l'r·esidunte, a!Jil!rHionnr· a tl'ilmna, pedindo a V. Kx. c ao Se.nado me quoir·uu1 perdoar· o ter· abusado
tanto de sua benevola paeiencia, fazendo-me ouvir •no desalinho
rle minha palavm sem autoridade, sem cslylo do oratorin o som
.torrneios de dinlectica pnr·lamentnr.·.
Terrho rcorwiuido, (Nlio li.JlOÍado•; mnilo bcw., w.nito bem.
O orar/o'/'.,; (clicita.do JWI' vw•ios Scuadora.1.)
Vem li musa, ,; lida, uvoittda c pu,;tll fiOtJjturcl.umente em
IJOIIl a pr·oposir;iío a seguinte

tlis~ussiío

llMI~NI>A

En!l'nda ao par·agr·npho unieo do nl't. 8" da Lei PJ·oliminar :
Addite-se o seguinte : • Salvo : '1", a mulhel' brar.iloira
quu casar· com cstr·nngeir•o, a qual .consm·vart\ a sua macionalidnde ; 2", os mernores, filhos de cstl'nngoil'OS, Inas•cidos. •no Brar.il, nfro estando aquclle .ao serviço da sua napão, os rjunes manterão sua qualidade de bmr.ileit·os, dcixrunclo tambcm de segui!·
o r!statuto pessoal do pae.
Saiu elas sessões, 28. du setr!mbr·o de HH2.- Cttnhll l'er/rosu.
O Sr. Moniz Freire pr·ortuitwiou Lllll discur•so ,justi.l'icundo
urnrJndns (L Jli'Of>Osir;ür:! lque .rJnrJr•eLn o Codigo' Civil Bmzilciro.

Vuem :'! nwsa, siLo lidas, apoiadas o postas conjunctameute

t!lll di:4~~us:4l1o eom a J'II'Oposi~~ão as seguinLos

N. '1

Ao art. H du Lei .l't·ulirniuar :
Substituam-se as palavl'!ls -ttclu lei •nacional do fnllccido ... até final, polns seguintes :
• «Pela lei lrl'uziloira, si o esLt•angeir•o J'ullecido era t•.asatlo
com bmziloii'U, ou- deixar• J'ilhos bt•núleiross. »
·
Sala das sc~sües, 21:l du setemiJL'O de HJJ 2.- Jloni: P1•e·i·re.
N. i A

l~u i Prcli rui nnr - A,cct•esccil te-so onde convir.r est.n : « ArL.
'J'ouo o clir•eilu ,., gur·unt\Liu por· umn nccüo, quo

Jhu' scr·á ua :;ubsltnwin todas as vcws que ·a lei (tus.ignul-th .ou
lr·n~nr-lhP
fr.wmns.

a'

··-·'

, '

'

:. I

su:J
A aecão oJ•di':lllJ'Íit ,; aqtwlln <!111 que o nul.oJ', eil.ndo o l'<ÍII,
doscuvolvo o sou podido eom os J'esp<!etivos J'undamonlos ,iuri-

dicos, ns:-;igna n Jll'ar.o pal'a a Uel'mm o, ol'l'c!·neida esla. on não,

assig>na novo Jll'llZG pa<·a JH'Oth.wr)ão das JH'Ovas do amhas as
pnt'Los, /'indo o qual, .com as rn~õcs J'inaes quo um e oui,J'O <Juiznrrm adduzir, sullit·:l olla a Julgamento.
Na aeção summat'ill dovom o auLor c o réo por elle citado
vir a Juizo expõt· o pedido c a dcl'csa @ll1 os seus fundamentos, o
!)J•orluzit· a sun IH'ovn. nm nnrlirnnin 1\ rlilígonc.in,.;; sucessivas,

dcnLJ'o do cuJ•to Jll'l\W, l'i:ndo o qual o ,íuiz sentenciará.
A executiva p1·osuppõo direito eerto o titulo lirJuido, de,clamdos cm lei, o, J'indo o debate que esses requisitos possam
suscitar, seguir1í os tm:mos da execução.
·
A especial ter:\ a marcha que n lei indicar.
Em qualquer accjão, quU!ndo o ,julgamento dever exclusivamonto versar sobro maLeria de diroiLo, ou sobre o valor jurídico de um titulo, podem autor o réo convir que elln suba sem
mais delonga no juiz, ,com o arrazoado de ambos.
.
O desenvolvimento desses preceitos c tudo quwnto não estiver ncllcs comprchcndido constitue maLcria do proc9sso.
Sala das sessões, 28 do setembro de -1012.-Moni: Frei-ra.

N. 2
Al't. il.' -Accrcscentc-se :
«V. Os índios que habitam o j,ntorior do paiz em tribus solvágcns, os quaos, {L medida de sua adaptação, l'i<:arão sujeitos
no regímen tutollar estabelecido cm leis o regulamentos especiaes, tendc:ntos a promover a sua incorporação tí vida Jlllcional. •
Seria i<nJusto não fazer, no Codigo Civil Brnziloiro, n mais
lis'eirà referencia aos nossos uutochtones, que ainda hojo
occupam uma vasLu extensão territorial da patr·in que mos ó
commum.
·
.
Esse silcil\.cio doshumano importaria em oquipnral-os tís
feras dos sertões onde ellos dominam, o desconhecer por .completo a personalidade dos que se !'orem approximando da !llossa
civilizacão..
·
·
Sala das sessões, 28 do·setembro de -1012.-Jfoni: F.ratre .

•

N. 3
Art. 83. Em voz de c adquil·iJ•, conservar, modil'icnr ou c;::tinguit• direitos>, diga-se «adquirir, J'esguardar, l.t•ansfot•Jr,
· modil'icm· ou extinguir rliroif.o~ •·
Nüo se fallnndo om transferir direitos, fica uma série importante do actos jurídicos sem mCll\'fio nessa ·nomenelntnrn.
E' \11111\ omissiio injustificndu,

'870

·.

'

ANNAilS DO BIIN,\00

. Dizeniio~se rasóuiu·da1• i:liz-se impHcitameritê àíJiiservar, o.
só a 'con.sarvaçãó do que jú se teiil, como
à riossibilidadc i:lô adquirir o que airidn so 'niíri tmri.
Srilá das sessões, 28 dê setembro de 1012.- Jlloni; Freira;
C!cimprelíênde~sii nüo.

:A:rt; 112; Retiljà~se :
· · ~·· Jr•n·l'tl'••·

'1· • · ··•····I• .• · ·..

. · · ·.

,,

,

.,

..

.,

,. « Serl\o, Jgl,lli.lmente. annullavOJs. os contr11ctos onerosos do
deve\foF irisl)lvontc; quiihâi:i a insôlve,iíciii, filr notoi;iri, i:iu houver
1iiÔtivo pâi·ri sed:briliocidà Üo otitFéJ cblitràhilnti:o . .
o artigo do projecto ost~ rci:!igHlo sêin à nêcêssiiria ii1:o~
cisão ,juridico. , . ,
... ,
. . . .
, ·
.,,os ...contractos.
P..i@.ccqd~#.\e,
,i:lêê.Jar~ aini]tllãv~!s; rio r Jêsivos dos ilrêi:lcmis.
gratuitos do lnsoh:ento; .. .
,
.
.
Estii declnr" ,lcsi;Vos ... · ôniirosiis feitos i:IB "h ,fi!;l!iris não os
declara, xp essNrrmHto v.iYftüuaveili, Jêô''o si:i,c~huelêêeü iiarâ ii
câsii liiit~rliif; .Nuô se ,'Üstil'liiii '$sà Iiio~nn; Oii ci .li:igisliidor rtende iS'iialmerite tôi·hàr âhiilllliiviii~ iistês contractos, ii ~e~ô
dlzbJ:o elâramentê ; ou ,riM prettiride; iJ ii i:lisposicão ií ociosa.
O que se pmcisa fazer certo é si os contrll:ctos são ou não
annullaveis ; declarar que são lesivos •l perl'citamento dispe,nsavel ,desde que o legislador os ahilullo.
.
Mais adiante continúa o artigo. . . «quando os pactuantes
!.i verem procedido de mú fé~.
·
, .,,,ljl: u~na,.e;1Cpr.e~s.~~ yaga; :sçll) .c~IJ.imentP,. pa .. h>:potJJ~~~; sobro
l!.. nu~l "se....P.Q.Qq l,çgi§!a\, ,cqm precisüq.. A, m~. fé.,do. a!JCinant~:.é
u.l1R!.Ici,\all)!l'l).til. •l).l'~SUil)J~a ;, .a .~o, ,,out~q · cQn~racta,nte .... poril.ro
d!JJl.end.Q,dQ, ,cql!I,l,e.Qim~nto que tmha; os.~~, da ..msOIX~!lCia . ..J'OR~
tanto, basta d1spor que o contraeto e annullavel, quaudn a. in;
~0/.Y.'fll.cia)ôr 1notoria, ou houver motivo para que a out.ra piii'tô

~.~~.~~~~~~~iª~· .,cci~.~lêº~s..i!~.i:.f!. c.s~iiti,bleíioi· rii~

~ cw: .

iHi
_à
te, •tlq
ô
· ileclnrando-us ó mutll &ccrescentar que a mt\ J•l se \lrcsumo!
A emenda ol'l'erecidu sana a l!lcuna,· dt\ oxacticl:1o ai:i iii·ô~
r;Oi LO, ê toFhd~ô clâí·o:
.
·
·
·
.
riif~sii~li!l cm Hilnhãl:i as ohsf4rvâbõcis Jiiitas: i:iiie i:lo riiiitô
ili.i so ctêliiiiHü;~in lêstvos· os aôntraiitos i:lêve doi:luiii;-sii Citii:l. i)Ucs .
são ànnullaveis : mais para que fazer matorin de dêi:luciião; j
que diive ,constitui!: sanccão .vosiLivaX Qual .. a ,vantagem. clil_ sullstit~il: a regra directa, simples e itnsop'hismnvel, pela. declucçiio
que abre margem t\s controversias ?
·
Snla das sessões, 28 ele setembro do Jn12.-Moni:. F'1'd1•a,
.

. ·'

N~

AH:
113. Sühstitün"so
:
•'
OI
•
-,

.

5

.
I
«si ô Ciüe iictqtiiriü tiom ctô i•nsatvonto, ninrlii hiío lioü:Vili·
pngo o preco, quitnr-se-hn, ouvidos :os iíitiii•essiiuos;. c não lm~
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vendo impugnac;iio dcllcs, consignancl'o-o em ,iui1,0. Havendo impugnação, c querendo os interessados promover n nullidadc do
acto, .o preço ficará depositado até a decisão do pleito. •
A rnulet·ia deste artigo é conlinuaQüo da do. anterior, que
declnr·ando lesivos os co.nlraclos onerosos do insolvente, por mt\
.f•i dos contrahcnlcs, 11arcce autorizar a sua annullação; mas
aqui se. cst.abclcce a regra que, si o preço •não estiver pago, o
{<;1' UJlJJi•oxhnnrln.rn.nntc o cm•rente, o adquirente quitar-se-hn,
consignando-o cm .iuizo.
Não declarrundo o projecto de quem cl a compelencin par·a
decidir si o preço 6 .iusLo (approximadamcnlc o corrente), conclue-se logicamente que deixa ao juiz o arbítrio dessa ducisão.
Desta 1'6rmn fica estabelecida uma disLincção singularissima. Si o preço csl.ivcr pago (hypoLhcse do art. 112) os crcdor·es do insolvente lcr·ão o direito de annullar o neto lesivo, sem
n11!nhumn rcslricçüo ao seu direito. Si, porclm, não eslivm· pago
(h~·pothesc do arl. 113) fi,cam alies sujeitos ao crilerio discrccionaJ•io do .iliiz; flUe dccidh;:\ si esse preço se npproxima ou
'!lãci do coi·renl.e ; de sorte flue q)ão lhe resta siJJüo sltbmeltei·cm-sc, embora o prcco não llies convenha.
. Esta regra aberra de todos os principias do direito. E'
rluiito iilais grave annúllnr um neto quando o prcco está pago,
o o adquii·ente corre o risco ele não poder rehavel-o, do que
!tunndo •não estt\ c, portanto, não existe esse ris.co.
A disposição é, port~nlo, além de obscum, i·njusta ; deve
ser adoptado o suJJslitutivo que contém doutrina sii.
Sala das sessões, 28 de setembro do 1012.-Moni: Freire.

N. O
Arl. !15. Silbsiil.uám-sc as pallivi•ns • t'ica obrigado a rcstituir•.á massa ludo quanto recebeu • pelas seguint.ns dirm obrigado a repô r o que recebeu .c concorrm· ~óm os demais credores>.
.
.
E' improridci, · cm lcgislncüo civil, fallat· cm massa, como
si iio tí;ntlis~ri do um J1l'ocesso de fallericia ; c é necessqrio rccorihecci· cxprcssaincnte no .credor o direito de tambem ser pago
c1i1 coricurreriiJiit corri os outros.
S.nln das sessões, 28 de setembro de '1012.- Moniz J!'reil•r!,

•

N. 7
Ai·t.; 11 (l; SdbstilúO:-so :
«Prcsumem-so frnudnlorias dos direitos dos demais oredor~s ris gnrrentiils que o credor notoriamClnte iosolycnta tiver dado
ti sua clividn j1rirn coin algum credor chyrcigrnphario, quando jti ·
.existam ou lras dividas vencidas.» .
.. .
·
Não são sómenlo ns garantias de dividas ainda ÍJ(ÍO venc·idas que devem neste cnso set• nnnullridas por fruudntorins. O

87~

I

devt!dOI' pfidn l.cl' díl'r!t'SUs rlividns todrts L'Urll:idas, c querrt• dur
gal'!lnLins a U11ms eom Jli'C.iui7.n do oulms. Pot'fJUc dr.lxnt• per·mi!.l.ido no Codigo essa lesão?
Arl. ·J.'l8, Em vc1. do « pt•oveilo dn massa», diga-se « pt·oYl'ito do lodos os ct•odm·es ».
W PUI'U "villll' O 1!/llfii'C!;O iJnpl'O[ll'iO da [lUIUVJ'il '/1/fiNNII cm
Jogislação ei\•il,
Ruiu da~ st·~~ÜPB, :!8 de :-;r.•f,[•llllli'O do I OI:!.- .1/oni: Pt•eire,

N.

tl

:\ 1'1..
A,~eJ't!Ser.n le-se este, n./1 l.us do nrl. I J7 :
« Sm·iio lambem mdlos os aetos ·de nliona•;:io ou nggmvnçiio
de lw11s, pelos quaes se lot·ne o dcvr.doJ' insoll·cn Lo JHli'U eom o
CI'Cdor· que .iú o ha,iu citado.»
Este at•ligo addiLivo me parece indisrJCnsavcl, pat•a consagrut· n pt·in•cipio, ho,ie vigente, que eonsidcr·a feitos cm J't•nudc da
cxecucão os ndos dessa IIULtll'l!7.a pt•at.ienrlos desde n !H'Oposilura
da nccüo.
Como o Codigo revoga a Jegislacão anlm·ior, •í indisponsnvcl
que mão se omiLLam nclle quaosqtwr· gal'Unlins ar:luncs do di- ·
rcito, sob pe·nn de sct•ém lidas pol' igual J•evogadns.
Sala das srssür.s, 28 de selemlJJ•o de 1012. -Moni: Freire.

N. O
Emendas no nrl. J 82 :
« At·L. li 82, § ~" .:
Sem prr.Juizo da r.mendn oJ'f,~rceida :í mdac~-iio desse disposiLi\·o :
Em v0r. rln ·15 clin•, digu-s0 : dous mc:lcs,,
A Ord. Li v. !,", t.it. ·.li, legislando pat•n um pni1. do tcJ•J•il.ot•io
ignnl ao dos •nossos monot·os Estados, como ti o de Po!'Lugal,
ostahelccin pm·a os ·casos de vícios rcdhillilol'ios praws de. pt•csm·ipcão de um mez aM um anno. Como redudl-os todos no estJ·cito tempo do 15 dias, som toPnar inLcipamcnl.o illuso!'iO, na
mnim•ia dos casos, esse dit·eilo ?
,
'Imagino-se uma venda eivada do vicio redhillilorio, entro
o Rio de .Janeiro e o Amar.onas, o· Pm•á, ]\[alto Grosso, on mesmo
o sertão de Minns Gerncs, que é Estado visi·nho !
« § 5", 11. lV- •ramhcm sem prc,iu i?.o dn cmrndn ol'f'crccida :
~rr·nnsporLe-sc ·os to caso de prtJScripci!o para os que são
wmtmnplado• no·§ ü" com a prescripcüo de um armo. •
MiliLam cm i'avm· dcstn ••nwntln us mr.snHt~ rn1.ües com qu1!
~f! ,iustifillou n nnlet·ior.
··

...
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l\'n Ord. ~iluda,§ lil, o p•·uw pura a p•·esct·ip~üo, l.i.'lllund-o~e
do vícios •·orlhi!Jilot·io~ de immovei~. niio esllt expl•cssarnrmte
dolüi•minndo; pelo que devo enl.ondel·-sr que OI'U o de 30 U>nmns,
do direito commum :
AI'!.. ·182, § ü", n. TX- JWmine-so n palnv•·a « pha•·malleuHcos • c a palav•·a • medicamentos>.
Não ,; ,justo inclui•· as cOlnl.ns dos ·phn••nmceul.icos e;nl.•·o
out•·as a que se •·nl'ei'C .o fli'O,ie.cl.n.
0 plial'IIHWIJld,i~o IJ COIJlnWI'iJÍlllli.O, C •ÜOillO l.u! devo filllll'
S\l,Íüil.o Ú !cgish\l)lÍO llOflllnlli'CÍU!, llllH\ \'C~ CjUO 'llCSI.n prO,ÍI'~!.O
~ti f.!C t1·nla dn pr•ns,!! r•í Pf.~fio do~ di/'(' i tos, oh r·ignçiit'S r. at~~;iín~
civis.
•
Sala das sessões, 28 de scl.emh•·o do 1012. -Jfoni: Freire.
N. 10

Arl .. J 83- Elimine-se.
:Esta artigo 1l uma pm·feita redundanciu.
E' evidente que, eslallclccendo o ar!.. 182 diversos Jll'a~os
~spocillcs do pt•osct•ipcão, todas as accões ahi •não cOnl!H'ehendidas ficam sob a reg-ra do pt·a~o ordinario do urt. 18>1, mesmo
pm•quo é pt•incipio de di••eito quo cm mnteria dr. pt•cs.~ripcão
toda inlct'Pl'clucüo é restrictiva.
Valaria o mesmo dispôr que tudo quanto csl(t comprchcndido no Codigo 1í 'regulado pelo Codigo,
Uma das regras de l10rmencu ti ca ,jurídica é que nunca sr.
devam nllrihui•· ao legisladot• palavras e, menos, dispositiYos
ociosos.
·
Entretanto, este o ficnl'tt sendo, si fôt• mantido,
Sala das ;wssür.s, 2R do selr.mbl'O de 10·12. -Moni~ F'rm'I'O,
N. H

A1·t. '187, •n. J - Disa-se « sc,in o pat·l'lnlesco legitimo ou
il!r.gil.imo, nntut•a! ou civil>.
Adoptada ·como foi pela Commissiio n emenda no nt•t. 338,
1í indisponsavcl osla t\ harmonia do pi•ojeclo, porque natu1•al,
segundo o ar!.. 338, exprime a consnngui•nidade, que lnnlo pôdo
ser !egit.ima como illogitima.
N. I I - Diga-se • sc.in o vinculo legitimo ou illegilim'o ),
Substitue-se assim n pa!nvrn nalu.m! pol' illeoitimo, pelas
mesmas razões acima. ·
Sala dns sossõ~s. ;28 de .sctcmlli'O do I 012.- Jfoni: F'i·ch·e.
N. ·12

Ar!.. ·187, n. XTV- fictli.in-se assim : «A mulhet• viuvn, o;t
a sopnrndn do mn••ir!o po1• lllllllidnrle ou n•n•nu!lnciio do casnmen~D,

....
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nLé de~ meios depois dn vi:;vcz ou dli sepnrnciio .iudicinl dos
ci:ih"los,. salvo si antes de l.er·ihiiuido esse pruzo Livet• oxpcllido
jJi•oducto de ~oticepÇiio >.
. . . J~sl.u omenila ,; i·ndispensnvcl : nu prim~it·n. priiotr., piira
coi·t:lgii· ilth vi.êid do redueciio, c no riitnl para jJl'!ionchor umu
lncunn, porque niio é stlmohLii ri J,ilii·Lo, •ntil.ul'lll que diJve hnbilitut' it tritillil.lt• Ü ecmlhtlilr novas IIU[JiJias: Pni.•n ds inLorossés quu
o lcgisludm· L•Jín em visLn ncnuLclnt•, o.tiliol'Lo pt•odu~ o mesmo
rdsüiLildo.
S~lu rlits soBsüos, ~s do scLeiillit:o J,: 1b12.'- Mo ri iz Frei'l'e •
•

I

N. ,13

.,

At·L. J 8t! o seu pnrngrapho unico- SuhsLil.uiun-sc :
«A ul'finidade resull.nnLe de l'iliu<;i1o esrurin. podedt P!'Óvat•-so JlQl' conl'issiio osponLnmen dos usllbitderilos dit [loilslin impedida, os quncs, si 6 tilíizôriitn, ·toi•íliJ o direito éio faiol~lt em
stigi'i:idd tio .ilisLI~Ii:
.
Jiühigi-a[fiiii thlico . A resullnnltl dii i' ii inêão ·iniLuriJI· podei:ú
scidiimbiJin pt•ovnda jith' diitfissãci espciuL!inea dos. nsccndtiilLos,
si dn filiâciio nüô iJxisLii· à pl:ovn phiscriptu rno iii-L. 303. •
....~sLo,.urqgo dq[\ .lo9,ar a. ltiiigo Uebut.e nit .Ooni_iiiissiio, .n
respctLo üo que JWcLendeu .o projoclo. com ns exprcssoes « nffJnidu~e )lli:cHa> 1 .o ,da~ suas ''erdiidêit:ii~ Diitei~cüe~ J'n~o~d_o ~~~
c,un(,1,~sp.o tiOs asco!ulc!Hcs um 11ovo mc1o de [JI'O\'a dn f1hncno
natural.
·
.
Para bêJh enlelldol"o,. ú.. JH'oclso. subordinar n. stm iJoult·inn
.tl do ru~L,çqodc~l.c,.,o!'dç 1 , cs.Lal!~l~c,cn,do 7,s~ o~ it!lJlCdimcn.Lqs. pura
o cn~nmcnl.h, Inclmrum;.se cntt•e os JmpeUidos «os ui fms cm
linha recta, se.ia o vinculo legitimo ou nuLurnl>.
·
Si n nfl'inidndc resulta db vi'r1culo legitimo, não hn a menor
duvida~ nem 1\ pi·cciso dizei', que n prova se .ru~ pelo casamento;
Más; trat:indo~se do viaculo nnLut·nl (tt1111.d natu.ram). ha
a Mnsidcmr ns duas cspecics- oli esse vHwulo tem 11 .Jll'ovn
feita pela fóhnn proscripta .no arL. 303, ou não. Lom i 110 pririicli·o cnso; não hn ricccssitlnde de outi•a, ·mns 110 scgiJndo; por
ser iinmornl CQonshnlir no cnsnmonto entre affins em linha re!.ILu,
mnsmo quando da affiinidade só tconhiuri scienciu os asecndtmLos,
b J"lro.Jiiei.O admitLiti ii coi1fissão osporitaneu destes •como meio de
pi·ovn;
.
.
.. .
Este meio ser:\ realmente o mli>co quando a ttffhtidudo resultar de filinc.üo espuria, porque o .. pro,iecto. não admittc o reconhcciriiiintiJ dos J'ilhos ti~purios; E' n prhneirii liypoLhese do
nrLigo.
Quwndo, porém, a affiriidndo resulta de filiaciio natural,
que é reconheciveilnos termos do mesmo nrt. :lG:l, IJIWI' o projecto que, omborn 111iío exista o reconhecimento, possa clla proY!H'-se tam!Jem il.eln .confissão dos ascendentes.

·,:;

.
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Parece-me que assim deve ser entendido o urtigo, c de
accôrdo com essa inlclligc.ncia vão 'formuladas as emendas, tornando-o chu·o, o que absolutamente elle •não ú •com n sua actual

i•cüücdüo.

.

·

Sala das sessões, 28 de sclembt•o de 1012. -Moni: Frei-ra.

.

.

'

N. 111

. Ail, :ii,~, s~~jjdt~it~~c p, riiirà!l't·iiplio uinici:i.

Jnste dtsposill\'o ü ocwso.
.
· .. A maleria eslít regulada de modo geral, o por este miisriid
J)rílctiiiso; no arl..J50; que implicitamente compt:ehendc,:tião sú
este caso de casamento nullo, ·como lodos os outros cstahell,cídos no arL. 211, a t•espeiLo dos quaes entretanto o proJecto não
julgou necessario· especializai· o jiri•ncipio geral.
Na emenda ol'fet·ecida ao at·l. 228 vae .concluido o ost.udo
deste nssumplo,
Sala iiÜil siissüiis; 28 dii seleiiibro de 1012•- Moni: Frci!•e.

.

.

N. 15

·... Ai:L.22s. mm .v fiz ae • À acêiiô dii ii\iiiiiliiiló oi.i animiiiiiitiô do
casamento»,. digà-se :
• A· acüão Í•ara annullat· o casamento». .
coiii~ está HiéiJS'iúoiiiiiHiêii düii d ilHiJcctb torhii dcpeiiticnte
Hh aêbão ii nií.tliüattc aos .ciisariicriws. iüillos iiJso iii1·e; meu~
cionados nos •ns. I a VIII do arl. 187; ci:iiitriii'IilnUi:i iissiiri o pi•in~
oipio. fu•nilamlintài cslabcleoido .. no art. .150. combinaç]o com o
rii:t:..14!l; .. ÍI: .V;, onde su ,!]jspõe quti. ~.as _,ni.Jllidacles. Jnxiilivnmenlo
dccltii•!itlrls .pbt\,loi podbm .. ser. allcgndas. p,or qualquer intcres~
siidb; ou pôlb lllinistorlb pulillt:o. quando.lhc coulier iiitcryii·, ..e
·devbih ser .pi'íin!lnciadas Jiilto..iuiz; cjiu11ndo tionliucor do. acto ou
dos sotis ,ôl'fcllos; e .as encontrar provridus, niíi:i lhe sendo 11er~
mitlido suppt·ii-as, aihdn a ruqticrimmilo dá parlu. »
·' ,., ,P()t:f.ünto; niíii ha neoessidride de 'acção para. que essas. nuiJldiidiis sejam j)ranuniliadas:;A àccüo. se faz ,mislet• pam quv.so
declill'il nullb o l:]uo li àiintillavol; o não iJ quó pot· lei ú nullo •
.· t~~o
êsU\. iiiqli;iissiimCõiitô iiàs ihtêncües do Jit'b.iiililo,
que, \ràtlihd.Ô d8 cii&nmciit()i,. tiimlihrii ,~iil!O.i. étmt~:alí,jtli:i .PO!'aiüil
aulot•tdado JllloompctcnW, torna 11 declara~iio dessa amlhclado
apenas dbpôndonlo •dti i·bquet•imento de qualquer inlere.~sndo ou
.do Mlnlsterio publico;
·
Aiíi\s; ôssc \lisllôàltivíi ú aiisiic.ócssiii:Io, o jiôi' tu i Jii·ói1üi ôih
emenda II!JÜOI'ior !I Stltt SUPJli'OSSÜO.
S~ln Hus sossócs; 2~ do. so'tonibi-b tio I!112;.:.:.. Moilif: Fl•eil'C,

mesmo

.

..

..

'·

8il)

N. 10
ArL. 321. Em ver. ele ~ ns. Xl ll c XIV>, dign-Hc : « ns, XI n
.XVb.
·]~' para pcl!' csLa dispo~ic;ão cm hnc·monin com a do ai'L. 2ü5,
n. T, onde se esLnllelcce pnm Lodos os ·casos comprchCindiclos nn
IJmmHJa o c·or;imiYII oiJc•igtiLnc·io de sepnmçiio de bens, E si, no~
dons easos do ac'Ligo emondado, so pi'OIIih" no cHJn,iuge culputlu
fa.UH'

Uoat~iie:.;

no oui,I'O, não lm moLivo pa1·a quu

t-~1!

uiio est.endn

ll fli'Oii i]IÍCiiO IHJS lliiSIIS lliJl\I'CSCCJilLUdOs, )lOis SI) d(t ll OlCJSillll

rnr.iio.

·

Sala das scssfies, 28 do soLecnbJ'O do 1012,-Mon'i: Freire.
N. 17 ·

'

Al'l.. 2üJ. Accrl)sccnLc-sc ns. I e rr.
O fim desta emenda, nccciLu alit\s pela Commissiio, é omiL1.icla no parccec· poi• csquccimcnLo, é e:~;cluir da refm·cncia que
o arLigo faz ao arL. 253, o .n. III dcsLc ultimo. .
.·
Seria renlmcnLe absm•do obrigar os bens do marido, om
qualquc1• 1'C(Jiman de casamento, pelas dividas da mulher, concernentes :\ industria ou profissão que ella cxcrcN' eom autorização do mnl'itlo, ou suppl'imento do .Julr..
Quando olla exerce pJ•ol'issiio ou ionclusLc•in por supprimenLo
judicial, o art. 254. d!lclara que esse. supprimenLo valida o unl.o
da mulhm•, mas não ob1'iaa os bens do m.a1'ido. POJ•Lanto, ,it\
estaria a hi uma conLrndicção.
Porém, d!ldo mesmo'quc olla csLo.ia !lutorizada pelo marido,
obrigar os bens dcsLe, em Lodos os I·cgimcns maLrimoniaes, pelas
dividas que por cawm de· sua indusLrin ella cc.nLt•u!Jh;, ~cl'iu
in,justificavel, tcucLo mais que a lei d1\-Ihe • o direito do dispor
livremente do produclo do seu Lraballio, c praticar Lodos os
actos de excJmicio c defesa dcJ sun profissão >, • mesmo no rcgimen da communhão (arL. 252)».
Nesse regimC'n, como no dn conununlciio pnc•cial, como
ai11[]a cno dotai Quando so esLuboloce communhiio nos ndquit•idos, é fóra do duvida que mesmo as dividas du natureza desta
se. communi,cam, desde que não exista cstitmludio em· conLrario. A douLrina elo diversos arLigos do JH'O.iccLo implicitumcntc ·
as comprchende (arts. 26!1, 281, 306, § 2").
O dispositivo, sem a emenda offeJ•ecida, viria apenas
por ·exclusão ele parLes, submcLtcr 1í mesma regra o regímen da
~n11nracfio de bens, n que, si ficasse. consagt·aclo, seria um 1'ormidavcl absurdo.
Sala das sessões, 28 de setembro de 1012.Mon'iz
Freire.
. .
.
I•
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N. JS

lho
~

Al'l. ~7ti. lleuuaiiHH~ os us. I e H, diw·uuo :
«Os bens quu cru/a ol!O'JJ,iugu possui!.' ao Ci.l:'iUI', o os quo

so!J~evil!I'Cill,

u~er.s:;ao. »
0 11, lJl

na consturwia do muL!'imou io, por

[IUSôa a SUl~

lf.

doa~ão

ou

.

Jsolanclo, como l'n~ o pt•o.iccLo, 110 n. H, os solH'cvindos cluJ'UilLo o ·casamento pot· dou<;üo ou succcssüo, «da cxpJ·essão
1111da conjugo» cmtll'Cgada no u. I, csta!Jclcce-sc appnro!ltc ..
monte uma conl'usíto com o •n. III elo urL. 278; o como ú J'ucilimo cvil.ul-a, cm benol'i1cio ela clat'exa da lei, a isso porpõc-so
u emenda oi'J'urccida.
Sala das sessões, 28 de scLombl'o rle JD l:J.- Jl oniz Freira.·
N. W

· .Al'L. !!iS. Acercset.mle .. :;u cumo

« l'at•agt·apho unico. Não se cousidet·auJ atltJUiJ•itlos e são
pul'lanto incommuuicuvcis, os bens IJU.ia u·cquisi<'iio lh:ct' por
titulo umu causa uutcriot: ao casam~nLo, taes como :
a) os havidos por título oncJ·oso ou !Waluito solJ condiciw
suspensiva que só se verificou ·n·a consLaln·oin do matrimonio ;
h) os vondidos unLel'iornwntc pot· um dos. IJonjuges sob
eoudiCito resolutivn que depois do casamento se vi!iu .a J•eali~ar ;
a) os mivindi<Jados, Jlül' uc,ão auLm·iormeutc i•ni1Jiuuu;
li) o dorninio ulil Jlt•eexistmJLo, ·consolidado posteJ·iormotlLo
1110 directo.,
.
Sendo rl11 e,R,~Iwia (lo · regimen d:i ~~ommunhão vurciul u
commtinicabilidade dos . adquit·idos e a. incommunicabilidade
dos possuidos, ú preciso ·completar esto capitulo com as regras
jmidi•cns que estabelecem a distincçúo entt·e u1ns c outros, removendo assim iunumcJ•as causas de litigio.
Estas ro;;rus nol-as cl·á admiravelmente Lul'uyettc, em
sr.u «.Direitos de Fumilia ,, § 82.
·
Sala das sessões, 28 de setembro de 1012.- Jlluui:; F1•r.•tre.

N. 20

.

t\l'L. 2\J.I, Pui•agJ•aphp unico e url 2üü. ,
Substiluamc~n JJ.Clo seguinte :
« Arl.
. Flm fulln do o:-:prossa doclnrncão cn1 coillrarlo,
tll'cvulocct•ít o t•egimeu da ·~ommunhiio, rclutivume-nLe nos bens
put·atJiiOJ'IIIt<Js, ;ao.; IJ·a~iclo~ twlo lllllT'irln, nos l\clCJllil•iclos na

. '

...:r

'I

'.1
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~onstnnein

d1J nmL1·imonio, hem .como no~ l'rurJlos o accessõoR
··
Sli[J[II'illiUIII·HC OS Ul'f,~. 317 C 318, CJLIO i'Ol'lllllm U HOCÇilO V
dcslo Lilulo.
·
.
Esta nmcndn lcm por J'im l'euwdiat• lcwunus c coulJ·adiçücs
do projrmlo, Jiesle nssuú1pto~ · ., · · · "' · · · • ·
•· •· As lacunas liimsistéin :
·
i", om mão dizer cllo umn palavra rucerca da situnç.iio
,iuridica
dos bens
pelo niat'i'do n·o' teinrio do 'cnsar:O:e-n:LO ;· ....
,_, possui
, .....dos
n ..
i"·" . ,, ...... .,
do todos cllcs.

-~ .• • • . \·.·

4\

" · ·''2"; na obscuridade que resulta do que elle dispõe no
art. 2U5 "soiH'c ·os' 'tl'dquiridos, súbniett'l'mdo~ós ·a·o· rei;imen dá

éOinmunhãO :Pui•(daJ. ·

"~

··.·· :'

.. ,,, -'

,·,·~

. . ,... · · · - · ,. ·~c·

. . ._,
.~

' · ··' '"' · lts 'con LI1ndiC'ões estão : 1", om eslabolcccr duns regras

nbsolulnmcntc incouciliavcis para os bcns"pu:raplicrnaes; 'dé, .clnrnndo no· arL. 201~, paragr~phq unico, .QU,() eut fl!lt!! rt.e a:c1JI'essa declaraçlio Jlrevaleccra mn relação a cllcs o ·rcaintcn da
c01nmunhilo c dispondo no art. 317 que a rnttlhel' conse1•va a
jJI'OJll'icr/n.dc, a arlm.in-istmção, o· uo:o c a livl'C d'is}Josfção desses
bcn.ç ; 2', cm JWCscrcvcr a referida regra da communhão para
os pnrnphct•nacs, c·ao mesm.o tempo n co;nmunhão pnrcilil para
o~ adquiridos, quando pela sua pri:Jpriil' dóütl'ina; no ·art. 27ü,
n: r;' dà'do' o' 'i•cgirrién' da có'mrrilinhâó parclnl,. nãb' se'' éiíininunitiam i:Js· bens '!)iliJ ·riadá conjugo' possúir no 'ierrijíi:i' dó càsllménto,
de onde se' s'egiw' 'qüe ''llão"só podê\.·ianf cíirilmtiríiimi•' õs·'pâraPh9rnncs. · · .
.
·.
·. .
· E~sas •coutralii~i;í.c~. estão av.cnns mal dis~j)lluladas P.e)o
CJJIP!'Cgo· .Q.uc J'Jiz ·o proJecto no m·t: 20'•· pacagrapho· unico das
:cxtn•éssõc~ beus q;'l;tr.a~l(!ti!es,. c ~~o ai~. ~:F das ..il:cvres~i!.çs: P.f!ns
jJal'aphmwacs, como SI em dn•etto nuo 1ossem a mesma CO)ISII.
· · P..wr.a}J/.t,:rn_qc,r
.Quer d.ir.çt·
ex.tr~do.ta.çs·: Lafay0 tt.~. « n
. irei'1' . I t ~.,,
9R .• so .
.
..! í'S·.Cf)
.. ~., ,. ...•.
, ..
...... ... . . ' .
.
I )'·~m.1m~.,-_no,a
· Levantadas por mim estas duvidas perwnte a .Commissã.o,
.Ji.c.ot,J pçr ,olla ass@.tndo ~u.c ~.e adopta~s,Q a ~·eg~l). dQ .a).'t.. 294,
Daragr~p))ü · J.JnicQ, estab.el~.,;n~ü., a· .O::cii)mmp)iãú' i)uJ.:~ t.u.tll,l~ ·.us
)Jens· cs,tran)JOS :ao dote- os, pa~·ai;lh9rnar,s, os· do maridQ, e os
.aí:Iquir·i.dos, ficn:ndó'ipso f!l~<to ).'Qjejtnda .a do .art: 317.':-': : ·
. . Do conformida,d!) ICOLIÍ c~Sl). ,decisão ~:edjgi Íl emenda, fjr.UJando .UJll P.rincjpjo·claro .~ QJiOJ)Inal)dO .os lll'.LS. 317. e"318. ··
· O primeiro destes ~ eyidt~n.temente •contra.djçtorio pelas
r.az~cs ,dada~. S) os ;:pl),tra)~.c;n~ç~ rejçiturem a regra' d.a c.o)llmunl1ilo · osCabclcc•da' na emenda; niio' 'ó~prcciso 'repet•r·'quc «a
mulher toJ•Ií a administração c a livre disposição dos paraphornnes, excepto quanto ú: alianuciio dos immoveis :o, porque
isso .ití ostt\ dito de modo terminante no art. ·282, onde se disJlúc fll!O no rcgil!lcn pa ~.opnracãq. ps be!JS P.!lr)llrun~.cer~o sob a
oxolusJva ·admimstracão· do ·proprietarlo~' '' ·• ' ···'· · · · ·
·Nesse cosn i'icam comprehcnilidbs ·de modo categorico, c
molhar do LJue uo ar.L. 317, niio só os bens da mulher, de que
t'J;atn:··o 'didpositi,vo:.· como' ·.os,, í:lo' marido"~ õ. ·os adqtill'idos por
a&bo~· dos''q'úaos·cno nãO cogita-fpols 'é 'fóra 'de··ctu\-ida· qú,e,
... , l-,,.,.
.-.... •• -"'·"''
-·-~'"'·?
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si n mulher separa todos os seus bens, •não podem J'icnt• sujeitos
l'l. t•cgJ•a chi communhüo nem· os do ·oulm c'onlmlwnlc, nem ·os
que Ulil c oult·o vieram n ndquit·il•,
· · · ·· ·
.J~' Í1llULil l.nm!Jem o ul't., ~·18. •Os bens pnraphet•nnes se communicam ou se não communicnm : no primcit·o caso o mnl'ido l\ o adminisLI'IldOr natural c ·cocvroprieliu:ià"dellés {nrLigo
273); no segundo -mis'ó; si a· mulhet: rconslílue"ó riml'ido seu· pro~
curador para ac!mi1n istl'nl-os, a siluacão · deve regulm·-sn pnlo
que o projc~lo r.lispúu sobt·o malcria de mrundaLo, sem resLric\;úo ·c sem ariJpliaçãó alguúJa; ·A mulliór 'd.eve ficat· livre pam
consliluiJ' c·rovogat· o mandato, exigir as sua~ presLacõcs ·de
contas, 'rcomo c quti:ndo quizet'. . .
.... ...
.'
.
·
J.t'•h·n destes principias gemes Ludo quamlo se dispuzet•
podrJt'Íl tornar-se pernicioso aos interesses da" proprielnria.
Aliás, o dispositivo, como esiJú redigido, prestat·-se-hia aLó
a um·a chicana. · · · ·
. · ... ·· · · · · ·.
· .· Si o'm:iddo, constituído procurador para administrat· esses
bens, cóm 2ileú'a claiúiula ·(!.'lipi·assti, c(ispmi;~a.ndo"o'âa prestacãó
do 'conLns, • ú sóméitlo"obrisado'a L'osLituir os 'J'J·.uctos 'existcnl.os quando o!la III C pedir contas, cassar-lhe o mandato ou di's~
·solver~s·e· n s'ó'ciodade conjugal», p6de co.ncluir-se QUflí quando
hóuvci· aquellâ'rclausula ·: l",·o marido só é obrioado a restituir
os fructos, o portanto não é obrigado a· restituir· os bens ;
:!", sLI' restitue os rructos cxistc;ntes,· o portanto •não restitue os
í1uo tiver' consumido. · ·
· ··
·
·
A sua r•csponsa·bilidade reduz-se, pois, . a .nada. Demais
não s.e compJ:ehendo como é· que ~lgi;!em, .constituindo procuradot•, com a clau.su.la e;c}wessa de nao 11resta1' ·contas, possa
ser· _chamado pelo mandante a prestai-as.
. ·· ·
· .Pel!i 'fól·ma e pelo fúndo este artigo é, pois, absurdo.
Pa·J'a: ·completar esta ct'iLica ·da~ ·disposições substituiuas u
si.Jppt1midns,"'cümpre nin·da clínmar a attr:mcão ·para' a parto
J',il)al do ar.L. 204, J)aragrapho ,J!II)icq, 91~.de .~o _gi~ {J!!P e~ r·elacão
nos. bons cxtrnaotaos prevalm:r.r1í. o regtmC'n da comm.unhãü, ·
salvo os casos de separação oú1•ioatoria J11'evisfoi! ''rio 'Cóclíiio.

EsLa excepção ú simplcsmonlc um contransenso. · '
Qfi .casos ..de s_epa,rnc~o pbt·ig~~oria ~-~-o o~ dp .U!'.t. 205 ; mas,
por isso mesmo que ahr so csttpuln a absoluta sevnt'n~iio do
. b.ons .entro Q~. con.iúi;cs, ,é c~id()iito qüo )1~\l )iqêlg )l_ày,ei' r~giinoil
dotai c, Jnão o hnv.onclo, nuo podem .nx1sLir bons extr'adotnos.
·
Isso ú cliiroo intuitivo. · .. ' · · · ·
· · ·•. · ·'
•. S~Iu !l!lê §oª~úQs, 2.~ .d~ sotom)Jt:o do 1_q~~--::- MoJ.'f~ F1·d~1·c.
N. ;H
.'~1'1 . . ~~7 .-::- Subs~!Lua-so :

.
··
.. .·.
«Os moveis dolués quo, om parlo ou rno todo, reonsLil.uit•o'nl
n .dote, poderão ~er, P.Q!: clu~isuln ,ilxprri~su, .ti·uusfét:íaos piirá o
domínio elo Jllil!•ido, que dura h~·pothe~u do mJmov~ts sous put·u
t•pspouciol' 'pelo J'Cspo~Livo vnlor. •
..
.
. •..

I
I
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.Pm·ust·npho unico. OR immovci~ tJotnes não podct·ão ser
oltjeiJlo dcssu Lt·unsl'ct•cnüin.
At·t. 2!18- Su!JsLitua-su :
• O immovel nrlquil'ido eu1n u tJinheil'u Liu dulll, quando cslo
cousislil• em moodu, será •considct•aelo dotai.»
Art. 2!l!l- Substitua-se :
• O marido, quando pt'Opl'iclurio tJo dote, ou de IJUl'lC
clestc,, uot• el'feilo rln lmn~fct•encia cl'f'cduadn nos Lct·mos do
at•l. 2!17, p6de elispôr elos llans lt•unsfcl'idos, cot·rctHlo ·por sua
conta Lodos os riscos o vantagens.» ·
Ar!.. 300- Substitua-se a primeira pat·tc :
• Os bens dotnos ,nfw lt·ansJ'crielos ao elominio do marido,
sé• podct·ão, sob )lOna ele ·nullidnelc, set· otlcrados ou alienados,
~om autorizacão do .iuiz, o emhnsta publica siso Ll'atar de nlienucão, quo:ndo o~correr algum elos casos seguintes :. (o mais
como uo projecto.) ·
.
J~slas quali•o emendas, que se completam, J'ot·mam um cou,juncto t~ndo pol' l'im mclhot•at• c tot·nat• homogcnca a doutrina
do pt•o.iccto .nesta malct•ia. »
Qua!.t•o sito. os rcgimcns f,ypicos que •> po,iedo, como a
maioria das legislacõcs, adopta IHU'a t•egulat• tt situuc;.ão dos
bens dos con,juges na .constwncin do matrimonio :
a) a comnnmhiio universal, que pdo propi.•io nome se do~
fine ;
IJ) a cu.•~ufJunllito pat·ciul, que, cm rcgt•a, ,; u sepal'U\lftU dos
!.tens possui elo.; antes do· casamento, c a communicac;.ão dos
. outros; J'ica:ndo Lodos sob à admitnistrat;üo do marido ;
c)' a separac;.ão ela propt·iedade, posse, gozo, c adminisLracfio. dos bons ;
d.) a Cl)nstituic;.iio elo dote.
O objecto essencial 'deste ultimo t! garntllir .o J'uturo do
casal c de sua descendente ia, com uma corta porciio. de valores
ele cu.ios fructos, unicamente, elles se poderão ulilizar,. mas.
que só por extrema,necessidaele, ou cm ·casos semelhantes, lhes
se~ permitlido nlicnnt•,
·
·· ·
A inalienabiÚdade virtual ·é, pois, du ossoncin do dote;
que póde, aliíts, coexistit• com a twmmunlliio ou a separaciio,
relntivamclnte aos outros btJns nollc niio ·comrJrehCIIldidos.
Esta inalienabilidade..não é, sómente éxL,nsiva aos immovois. 1~' verelnelo que, possuindo o marido bens seus quo garantam a mulllm', deve l'acililnr-se .a trunslnçiío dos valo!'es
moveis para .o· domi·nio deli e ; ·mus casos podem occo1•rm: ~m ·
que o dote .consista em valores dn~sn nnluJ•eza que niio devam
sct• ali()nados, c por·lauto em que sct'itl perigoso J'nzel-os objecto
dcosn t.r'alJSla~iío.
·
·
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Supponha-se, pot• exemplo, o easo do iudividuo que Lt)lll
luda sua· ftll'l.ulla tllll olt,iuel.os [ll'ut:iosos de rtl'i.t.>, e ·uom elles
clota tuna l'illm.
Esses

oiJ,ieel,o~ IIWJ.'e!!Utll St!l'

dBI'nndidus

t:UIII

n elausuJa Uu

lnalit:nuhilidude, co11w qutwsquet· oul.1·os hen,; itlltnoveis.
J~m l'nco desses prin1:;ipjos geJ.·ues, o que o Codigo deve l~s
lu.iJekeet· é o su,;uintu :
a) eo1110 t'tJI:il'll get·al, n possi!Jilit.latle tlc ~·J l.t'llJli;fm·irtllll
o~ IIIOVois ao uomiuio do lltat.•idn, t.leode fJlltJ o;to restlondu pelo
seu valot• ;
IJ) a inuli•.•naltilitlat.lt! dos itniiiOI'fJÍ:<, poJ·qutJ sel'ia illogieu
peJ·mil.LiJ• a sua ulit•mu.:lin,

toJ'llfl!JHio inalit~naveis

os immovcis

do mut•ido, gJ•rtnmdo-o:< riu ltypol.ltuea pat•u ;;tu·anl.ia daf[UfJilus ;
. c) 11 inalieuahilidade tlu l.otlos' ns lwns que llltO forem
ll·ansferidos ao tlomiuio tln mnt•irlo, st•,iaut llltJVeis ou immo-

vcís.

Jnm logaL' de:.;sos fli'Oeoitos inLuil,i\'o!-i, de o:dJ·oma simüHeido.de, o pro.ie~t.o 0'/ll'eda-se nas SIJg'liÍJILes regras ICOnJ'usas c
coulrndi'ctorias :
. 1", piJI'IIliLle í!Ufl StJ i.t'UIISi/'ii'U!il Jllll'll tJ dOIIIi!IIÍO do IIHil'ÍdO
todos os beus eousLi!.ulil'os do dule, fJIWi' IIIIJI't!is quer immoveis (tú·L. ~!li), dando ao mut.•ido o dit·eito do dispót• dclles
JivremmtLe, como pt•ortt·itJI.tu•iu que l'iea :mudo (at•L. 2U!l), o·
tomando dt!sL'nt•l.r•, em muitos 1msns, iul.r!it'UIIlf!rtl.e illusorio u
doto ;
2", ao uwsnw

·v!lll.PO qu~J

.,

assim dispõe lel'lllilllliiLHnwntc,

c:íe Jogo um eouLt·ndb;ão, tl••ehu•attr.lo que os imuwvuis dolacs

são inalielnavois ft'ir•a dos l!a:;os u do Ill'Ot!O:-;so que mer,wionu,
som Jnzel' a l't~sul\'a, quu fwa impr·HsciwJh·ei sct• BXpressa, da
llrpothcse em que esses immoi'Cis hn.iam sido Lmusferidos ao

marido ;
·
~", J'az otnissúo n!Jsolultt úu hypolltese de uão Let· havido
truulac;ão do donli:nio dos moveis pul'a o mnt•ido, o pormille
com seu silencio <tuc, ar>ezat• disso, fJJies se,iam alienados, pois
quu o at·L. 300 sú por h illc a ulienatJÜO dos immoveis ;
;, .. , conccdtl, entt•ela:nlo, ti mulltct•, pelo at•L. :l02, pat•ugra ..
pho uuico, o dit'eito ele reivindiem· os moveis, quaudo o marido
nfio Livot• bens com que !'espondn pelo seu valor; comprtJI•/elldcndo tncitamcnto IHJSSIJ tlircilo, POI'CJlltJ 'lliio l'nz distinc~iio alguma, mio só os moveis c:juc o mnt•ido poditt voudot', nos l.ul'UJOS
do al'l,. 2!l!l, IJillllO nquclles .du que mio IIIIJ tJI'Il liBiLo disptit• pOL'
não Ler Imvido Lt·:tllshH;iio put•n o seu '!omiuio;
il", esln!Jelr!I~IJ 110 nl'l.. .:!!11'1 um Jll'fJ!Juit.o que mnl se pct•ccbo
11 inlenciio, decltu•nlndo que o immov'cl eoutpt•nclo com o tlinhoil•o
do dote, quando cslc consistit· cm tnocda, sú se considera dotai
lmvendu chltiSUJil CX(Jl'CSSU, UÍIO dtiÍXIllldo, jttJI'Cf!Ut!l' IJOIIlO [lOSSil
ser estipulatln essa clnusuln, e u ([llo l'itJill'ti StJndo, 1í. t•cvcli~
\'o!. V .
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· della, o immovol compi·aclo com. o dinheiro constituído do
dolo.
.
Adopl.adas as emendas ofl'crccidas, ficará sendo doutrina
inequívoca do Codigo :
.i•, a translacão, como regra, do domionio dos moveis ao
mal'ido, gurwnlida ú mulher por llypotheca, fianca ou •caução
(art. 304);
2", a intransferibilidade absoluta dos immoveis e a sua
consequente inaliunubilidude ;
3", a nullidade da· nlicnacão, não só destes, como dos moveis de qne o marido não fôr j'eito proprietario, fóra dos casos
·
·
.
e da fórma especificados ;
4", a mulher e seus herdeiros ficarão· com o direito de
reivindicar uns c outros desses bens, .D>cceito embora o principio do projecto, no art. 302, paragrapho Ulll·ico, quanto á ·reivindicação dos moveis ;
5", o immovel adquirido com o dinheiro •constitutivo do
dote ficará sendo dolal, porque não póde deixar de sel-o.
Parece que fLcnm assim satisfeitos os ensinamentos do
direito e a conveníencia de legislar sem equívocos e com precisão.
Sala das sessões, 28 de setembro de i9i2.- Moniz 'Freire.
N. 22

.Art. 332. Reunam-se os §§ i' o 2', dispando :
« Paragraplio unico. Si ambos forem culpados, a mãe 'Conservará em sua rcompanhia as filhas emqurunto meno1·es e os
filhos. aM.a idade de sois mmos; o puo terá sob sua guarda os
filhos maiores de seis annos. ~
··
A maleria dos dous paragraphos deve estar subordinada á
phrusc inicial· do § 1" •si ambos forem ·culpados~.·
· Entrelnmto, isol~~>ndo-os, desaparece logicamente essa de~
pendemcia, erige-se o § 2' em regra distincta, subordinada apenas ao prin~Jipio do artigo, podeJndo concluir-se, 1conlra a intencilo do legislador, que até a idade de seis annos os filhos c
filhas monoros do sois annos ficam sob a guardn do conjugo
inn.-conle, mas que depois dessa idade os filhos (varões) passarão sempre á guarda do pae, seja osto embora o"só culpado.
Sala das·sessões, 28 do setembro de 1012. -Moniz Frei1'e.
N, 23

Art. 336- Redija-se :
e Siio pare~ntes em linh!i recta· as pessoas que estria, umas
para com as outras, na relaciío de ascendentes e descel!ldentes.,
'"

....' '

-,
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Parece-me ser mais simples. esl.a definioão do que a do
projecto, onde foram prodsos dous pol'iodos para completal-n,
som que so evilasse ainda assim uma certa irnpJ•opl'iedade.
O projecto dispõe que ~ síio parentes em linha. recta as
JWssous Ctuu procedem umas das ouLras, o que essas pessoas
são outro si ascondenLos. c descendentes».
Essa reciprocidade tl~ prccedoncia e essa alternativa de
rolacõos, parece que .niio exprimem exactamen Le a idéa.
Sala das séssões,'28 de setembro de 1912.-Moni:: Freire.

..

Art. 343 :

Este artigo considera legiLimos os filhos procedentes de
casamento annulludo ou nullo, 'contrahido de boa fe.
EsLá em contradioão com o art. 21'1 que nega todo o effeito,
mesmo quanLo aos filhos, aos •casamentos celebrados com in~
fraccão dos ns. I a VIII do art. i87, e em contradição com o
art. 374, que não exige nem a boa fé de um dos conjugas, para
estabelecer a í'iliaçiío patenna e materma, em qualquer casamento declarado nullo.
·
E' mistér assentar definitivamente no principio que se
deve adoptar para que o codigo não saia eivado de ·contradicões em tiío melindroso assumpto.
.
Vide o que adeante digo relativamente ao art. 37.4, que a
<isto se prende por doutrina.
.
.
Sala das sessões, 28 de setembro de. 19:12. -Moniz Freira.

., .

N. 25
Art. 374 :
.JJ:ste artigo destróe toda a doutrina do tit. :!, oap. 6, deste
livro.
Alli se dispõe (art. 2>1:1) que o casamento realizado com
~nfr·acoiío dos 'ns. I a VIII niío produzirá offeito em relaoão aos
conjugas o l'ilhos ; e quo os outros rcasamentos nullos ou annullaveis (art. 22G) produzem .Lodos os el'Ioitos em relação aos
conjugas o aos l'ilhos, ~i aJ?1bos os ·conLrll;hentçs estavam d<.t boa
fó, ou só em roluçiío aos fllhos o ao ·collJugc mnocenLe, quando
o outro so achava do nu\ fó, isto ú, conhecia o impedimento.
Porto:nto, embora os conjugas esLivossem do boa fé, ou . ,
por· outra, embora o .casamento tivesse as condicõee- do pututivo, nos casos dos ns. I a VIII, o projecto não lhe reconhece
offeiLo algum, mesmo quanf.o nos filllos.
Nos demais casos do art. :187 é necessuria a boa fé, pelo
menos de um dos conjugas (isto é, que se realize 11 condição
do putativo), para que esses effeitos se deem.

.
.'

I
SR~
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Si este principio ·é o [Jllc. eleve [ll'cvaleccl', I'OI'QOSO se tOI'IIa
l'ultm· ao ·t!ap. li. rm·n llrnendal-o.
Do contt·ario ó misLilt• climimr este artigo.
Sala elas sessücs, 28 de setembro de 1012. _,lloui: F1'cire.
N. 26

.

I

Ao cap. VJI do tiL. V- Livro 1" da Parte especial : accr·cscônlc-so onde couvict• o seguinte :
~ ArL.
10 •casnnw11Lu, embora uullo ou annul!ado, :l'az
cl•rtos os ascendentes c descendentes para a pt·cstu~'üo recrproca
do

alimentos.~

O Coeligo não pódc deixar de consignar esta disposi~·ÜO,
como umu tmnsigcncia iudispcnsavcl com os sentimentos elo
humanidade.
·
·

,sala das sessües, 28 de setembro ele 1012. -Moni: F·1'ai-re.

N. 27
Art. ld3- Em vez de «do avô paterno, c nüo existindo
este, ao matm·no ~. diga-se «ao avo paterno ou matemo~.
Não lia razão alguma .pam essa prel'cron~ia do um avô
sobre o outro, c clclla podem rcsu!Lat• desvantagens para o
menor. A prol'ercncia 1não póclo ser dotcrmi:nada sinão pela
situucüo dw facto, o por isso devo deixar-se ao jtdz inteira liIJcrdado para resolver. .,
.
·
ArL. HG, n. 1- Em voz do «ao avo patenno, depois ao
matemo~ •. diga-se «ao avO paterno ou materno, e nu J'alt11
destes~;
·
l>olo's mesmos motivos da emenda antoocdenLc :
ArL 415, ns. Ii" c III- Facu-su a Lrünspo>i~iío pam dizer
- o do sexo masculino ao do feminino, o mais velho ao mais
lUCCO.

E' para totttat• inequil·oca a pt•oJ'ot•cncia do sexo sobre a
idudo.
·
1
Sala ·daR sessões, 28 de soLomlli'D elo 1012.- Moni: l~7·aü•c •

•

N. 28

..

Ar L. •·ld8- Ao subsLitllLivo j:í offorocido UCC!'CS•Oente-sc O
sogui•nLo :
« Pat•agt•upho unioo. Sot·üo Jii'OJ'ot·ido~ JHll'lt tuLot•os pessoas
abonadas, que, além, de se incumbirem eh\ guarda, Jll'Otool)fio u
oducacito dos menores, su uhl'igucm, JlOl' Lermo, a pagar pelos
seus sorvi~·OS os salurios arbitrados pelo juiz, do nccôrdo •com

••

I
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n idade, cnpaeitlnde c ro!Ju;;ler. ph~·sirm dos l.utelallos. Esses
snlnrios seJ·iio l'ecolllidos mun:-mlnwute ú Caixa geouomicu em
nome do mrmm·, devendo a ~adetneln de que wnslat· o deposilo
SUl' apL·etwlllacla no rim du cnda snmestJ•o ao ,iui~, que Jlw pOL'Ú
o visto, e 1nanda1'Íl i111tinuu· o lutot· ao cumtll'imenl.o dessa OiJl'igu~•iio, ou dcslituil-o-tí. da Lulcllu, qu:vndo s•J tnosti'Ul' ünpontual. Depois dos Hi liJJIIOs, o meno1· tct·ú o dit••Jito·dc pedit· ao
,juir. a rcmoct1o de sua lutclln, [ll'Opondo novo Lni.Ol', ou de 1'1!elumur.· augmoulo do salarios, devendo dal' justn;; rar,,;.;,. l•flí'a
ser al.tunllido. Os nwnol·cs rebeldes set·fio 011\'iados pa1•a as eolonias cot•t·occionacs. >
E' JH'iucipnlmentc dos humildes qi.w o !ll'O.icdo se devia
pJ•eocrJupm·, Ll'alalndo da lutellu. EnLl'elanto, s6 lhe rcset•vou a
uisposi~t1o J'JJgil.ivn. deste aJ'l.igo, onde se ullude a eslubeleeimcntos e,;pecines de !'eeolli imonto, quo rua! existem na Capital
Federal e cm l'III.'US enpitaes de l~slmlos.
Em rehu;ão :'t gt·audrJ massa de dü:!JH'otegidos que pullulum
neste vasto pairo, limita-se a diwl' que « l'i~um sob a tutclla
das pessoas quu voluntaria JJ gmtu itamcntc sn cncurmgal'rm
de sua •et·eaçüo », deixando a porta ailel'La t\ cx[llorar;iio, que
em tão lal'ga eseala ,ití entt·e 111ls se pmtiea, do esct•avir.amcnlo
dos ol'pliiios desvai idos.
Fot••;at· esses inl'elixes no tt·abalho na medida do seu dcscnvolvimelnto physico, volnt· pela ,justa rcll'ibuicão dos seus
sot·vi~os, J'ot•mat·-Ihes uma aeeumulaoiio. !H'OYCitosa pum o;;
tll'inwit•os dias rln maiOI'idudc; •i não sé• um devet• de ,justir;a u
humanidade, como l'uxm· obt·n so.r.·.inl de g1·ande alenn•ee, ot•ealldo-lhcs esti mulos :'t uetividadc, 'habitas de ceouornin, eonl'iau~a
no tH'Otwio rJ~I'ot•co, ambição do IUIJI'OS ltoncstos, c o intut•ess•J
de mnior·e;; accumulncües, t·esulln~os •istcs qu•J siio outt•oJ tanlos
meios do engelndrru· •eidndfios utcis o J'ot'I)US JJIJOJJO~ieus snudaveis.
·
E' nesses intuitos que se inspira o nddilh;o oi'I'•Jt·oimlo. rm.in
cfúr:nein dr,ponrle rins f'OI'CllS de lli'OIJI!SSo que em l!arln Esl.nrlo
;;n est.nJ)()lüeCI'CIIl em pt·o! dos ol'l'eilos tH•nti~os dt.• scJü; Pl'l'noitos.

•

Snln das sessões, 28 do setembro do 1012.- Moni: F'rch•c.

N. 20
Art.

•

·132, n. I - Substituam-se

ns oxpt•essüos )mbcra o
J'ixnndo-;;e a idnde du ·!li nnnos, o rcdi,in-so elo
!lCCÓ!'dO,
,
O p!'o,iect.o não cogita do puhe!'cs o impulwres nem J'ixn
cm pnl'to nlgumn a épocn dn puhot•dndrJ.
A ouwndn foi, nli(Ji<, neeuitn pnln t.:ommissfio c s6 poJ.' esquecinll'nt.o doixou .d•J J'if(LJI'III' no s1•u pm•oeot•.
Sola dns sr.ssüos, ~A do SIJtembt·o do 1012,-Mnlli:: Fr~ire,
1'111}11/./J(n•c,

'
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N. 30
Ao liv. 2", iit. 2', cap. i • (parte especial)- AJccrescelnte-se
o seguinte :
« Art.
Não cll!llstitue offensa aos direitos do proprieLario do solo o que se .!'ize1' a Lão grande a!Lura ou tão grande pro!':mdidade que não possa prejudicar os seus Ie~:it.imns i!li.Aresse~·.
A emenda addiiiva rosLaboleco o art. ü3ü do projecto Clovis,
que reproduz, .ligeiramente modil'j.cada na l'órmn, n reflm do
:1rt.. 905 do Codigo Civil Allemiio.
Em interessante estudo reconto, publicado no Jornal do
Commercio, um dos nossos professores do direito demolllsLrou
a necessidade de 1níio omiLLir •no Codigo es~a declaraciio.
Sala das sessões, 28 de setembro de i912. -Mon1z Freire.

N. Si
Art. 781, n. II- Accrescenie-se : « e bem assim pelas reput•acões a que ~e refere o art. L 207, paragrapho unico ~.
Essas reparações constituem encargo do inquilino, perfei.tamento oquiparavel . aos alugueis ; e onde se dá a mesma
razão, dá-se a mesma disposição.
.
Essa equiparação ó •consagrada . no Codigo Civil francez
como uma garalnlia .essencial ao proprietario.
.
· Sala das sessões, 28 de setembro de 1912. -Jiloniz Freire.
N. 32
Para o .titulo da compra e venda :
. « Art.
Em toda escriptura de iransferencia de immoveis,
~eriio trrunscriptas as certidões de .se acharem elles quites com a

l!'azondn. F'Adm·n.l, 1;\SI.a(!onl

'

~

munir.ipn.l, dll qnn.ABI!l.Jilr impostos

a Que pudessem estar sujeitos, salvo si o adquirente, dispensando essa exigencia, assumir expressamente os onus eventuaes
que possam existir.
.
. .
· Paragrapho u10ico. A certidão negativa exonera o immovel
e isenta o adquirente do· ioda responsabilidade. ~
,
. ·]jlsta emenda se ·Conjuga com a que foi adoptada pela Commisss'.:ío ao art.. 682.
· .
E' de vantagem repelir a exigencia no capitulo relativo ú
~COmpra e venda, .afim de retirar a esses contractos o perigo
alcatorio das surprezas fiscaes.
··
.·
Como a divida dos impostos se t.ransmitte ao adquirente,
sob fórma do onus 1;eaJ, desde que 10iio. se incorporem á escriptura as certidões nogat.ivas, il justo. que se dü ao adquirente
o direito de !l:ceelerar a couclusfio do seu eontJ.•ooto, assumindo
. Oli-"Pressament.c esse onus, quando iS$0 lhe. convier. .~::,
~1:111! das sussões, 28 cle setembro de 1912.- MoniZ~'Freire.

'· . " '
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N. 33
.Art.
A accrescentnr no cap. I do tft. V, liv. :·
(Compra e venda.)
<A venda da cousa por metade ou menos do seu justo
valor ou pelo dobro deste, constitue erro substn:ncial para Ml'nullnr o acto, qurundo o vendedor ou o comprador tiver sido
induzido no erro por má fé do outro contrahente, ou te~ceiro
agindo em nome deste, o bem assim quando se provar que a
parte enganada podia ignorar o justo valor da cousa na época
em que so celebrou o acto. ~
Esta emenda restabelece som ambiguidades o typo juridico
da lesão enorme, >CO'Ilsagrado muito sabiamente em nossa legislaciio vigente, como :na de outras nacões 'cultas.
A despeito do projecto não ter querido mantel-a em termos
positivos como são os da emenda, a rescisão da venda por lesão
enorme está virtualmcnto contida na disposição ampla do seu
art.. 80. Nenhum ,iuiz deixará de considerar erro substancial de
natureza a !liDinullar o neto, .o que versar sobre o preco do
objecto vendido, uma vez provado que um dos 'contrahontes foi
victima da má fé do outro ao acceitar ou a pagar esse prece.
A emenda não faz sinfio manter a independencia dessa
causa annullatoria nos limites que o direito vigE~nte lhe tracou,
para evitar quo o silencio do legislador tenda antes a dilatai-os.
Este remcdió legal é at6 uma defesa para o fisco. Abolido
elle '!lo tex.to expresso, embora subsistente em principio, 10omo
é opinião nossa que ncará mesmo rej citada a presente emenda,
ter-se-ha crendo um novo estimulo para a celebracão dos contractos abaixo dos seus valores reaes, o que hoje, não obstMlte
esse freio, já é pouco frequente, como meio de fraudar os impostos.
Sala das sessões, 28 de setembro de 1912. -Moniz Freire.

•

K. lU .
.Art. t . 523- N. IV..:... Substitua-se :
< Os donos de !Joteis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo paro. fins de educacão, pelos seus hospedes, moradores e educandos.,
•
A disposicão substituída sujeita á responsabilidade os
mestres de oflicio, os professores de arte ou sciencia, e os di'!'ectoros de estabelecimentos de educação, pelos aprendizes,
discípulos ou alumnos confiados á sua guarda. El'ltretanto
omit.to as hospedarias em gero.!, que os outros ·codigos submettem a essa responsabilidade.
Esta e:~eclusiio parece tão injustificada quanto 6 excessivamente lo.ta e injurídica· a obrigo.cão. ahi imposta aos mestres de
officio, como aos professores de artes e soiencias, em relação
o

.. ,•.

..·'
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no dnmno cnusnrlo prJios Reus aprcndir.cs ou nlumnos. Como so
podcJ•tí cmtendeJ' semellmnte J'esponsnbilidado, som levai-a a
consequencius d ispamtadus, que ucabll'l'fio POl' •COJWeJ•tcl;u cm
um preceito 1nfio o~cripto ?
ü substiLuLivo foi inspirado pelo urt. 2.381 do Codigo Civil
porl.ugnor., ondr o pro.ieel.o hebeu nesta mutel'ia.
· Sala das sessões, ~8 do sctembm de 101~. -Mm!i• Jo~l'eire.

N. 3G
Ari. 'l ,G2ü-.SubsLitun-se pelo seguinte:
«Exceptuadas as do a1'l. d. 523, '"· V, serão responsnveis
as pessoas enumeradas nesse e no art. 1. ii2:., provando-se que
ollas concoJ't'l'l'l\lll pam o dnnl'llo pm· m1lpa ou negligont:ia do
sun pnl'te. »
· O Codigo Civil J>Ot·tuguor., do onde o po,iecto exü•fihiu a
doutrilna dessa responsabilidade, exige cJomo •Wndiçcies dolln a
t:Ul}la. e 1W(Ili(fe11c'ilt ilos !'CSJIOilSaVeis.
Por ·que motivo rcAponsabiliuu· o tutor ou cuc·ndor pelo
dr.nmo de que foi causa o llllpillo ou curatellado, exigindo-llws,
Jlnrn que se isente, da responsa!Jilidade, a JH'ovn de que empregaram pm·a evitai-o a necessal'ia diligcneia c precauc;ão ?
Não cí n quem pede u reparacão que 'cumpre a prova i•nversn, isto é, a pt·ova do concui'~O directo ou indirecto delles
pura o damno ?
Si o pupillo ·ou cumtollado possue bens, pelos quaes so
haja de resat•ciJ• o seu assitclnto legal, nos termos do nc·t. L52ü;
a disposicüo é OCJiosa, porque dusstls bens dc\·e sallit• dit•ectnmente a repumcão, de nc•cclt'do com o art. 1. 520.
'J'ortn•nto, o c.lisposiLivo sú tem applicacüo no caso em ·quo
clles os não possuam, e •i in,iusto CI'O!IL' umn obrigação dessa
natureza, cleixaudo n ·cnc·go elo olll'igado ·a prova do que não incort•eu u1ella.
.
Faz~l-o ;\ tüt•uat· iuaCJrJeitavel o encargo dn tutelln ou 'curntella, porque ninguem se su,ieita n tml m.ucms que, sem ·compc•nsncões equivalentes, põe cm riseo o. sou JlrtLl'imonio.
Sala das sessões, 28 do setembro de 'i!JI2, -Moni; Fréirc,
'

,.,

N. 36

Inclun-se no liwo lo" do Jll'O.ie~to o seguinte :
« A1·t. E' gal'll!nLidn n libeJ'(lado do Lr.stac', com as soguint~s
limitacõos :
· .
,
T. Si o Lestndm· til'ec· desr:endccnLos, cntc·e ellns os•colhor!'c o
hrrdeic•o ou lwc•dpif•ns f)uo lhe iln.iam rlo succodi•r; niio poLIUJiuu
tllspL'tl' em rnvor til) INJ!r.iJ•ns rln rnnis ·Lia Lr.J·~n pnrl.tJ rio sr.qs
IWIIS ;

'·'

•
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· TI. O llct•doit•o ou ilet·dcit·os ilnsLil.uiclos nssumit•ito, pt•opol'cionalnwnte :í:; suas quotu:; ilüJ'Odilnl'ius, os ontmt·gos ual.uracs
do Lcsr.udol', e os CJllC ellc e:;Upulat·, ''"' t•e!a,•ão aos sous l'ilhos
menores, invalidas ou que viel'elll a stJ inl'llliilnt·, :ís suas J'ililus
solteü•ns ou viuvus, e nos :;eus al:icuncleules, n lodos o:; qunos
cabo acção •CO!Itt·a os i•nsLituidos pal'a l'eelamnt•oJil o que estes
IIJes dovet•cm ;
TTT. Podm•tí ser insLituido lwrdoit.•o, eom os mesmos cnem•gns, embora existam dcsrJcnc!cntcs,, o cr.n,iugc ;;ooht:uvi''''tle d"
quom os !touvN· o testadot·, Lt•n•Jtsl'edndo-sc n ellt•s os lwn:;, si
o instituído J1nssar n novas nup·etas;
_
IV, E' licito ao lestadot•, cm hcucfieio dn sua dcscend"ncin,
c da couscJ'\'at;ito do patl'imonio itQr·editat·io, clausulut•, como
ent.cndcr, n lwi.'Ulllt~a, Jll'nscl·eveL· regras para .sua transmissão
postcriot• no caso de exl.irrculio da linlia des·toflndcnlc, c noment•
alô pessoa c.~Lranltu pat·a ndmi•ni.~tt·nl-n, cstnbnlc-cetHio os onus
c vantagens dossn adrninistrar;ão ;
V, Si o ndmi:Jt istt·adot· nomeado não acceilat· o encargo, ou
f,.,,. exr:illet.•ndo pot• falta do eumpt·imcnto de dewres, o ,iuir.,
OUI'illdo os intet•r•osados, nomcaJ•t\ dentt•c estes, ou de JWssons
que lhes so~,iam apt\!'e!ltadns, quwndo as l1ouver, quem o suhsl.itun, si o tcstadot•, pt•even i!Ido a liypol.ltese, n:io n Livet· J•eguJado ;
.
l
VI. I:lal·endo apenas ascendentes, n estes caht~rít sllme1nt.o
n usufJ•ncto da lwrwn~a dut•antc a vida, t1odendo o testndm·
dispüt• livremente dos stms l1ens pnt·n drpois que r•!Jrs tllOJ'l'erem .;
·
YTI. Quando so del' nlic<na~iio de bens ·eJausulados, POl'
qunlque~· causa que niío so,iu a sntisl'at;fio de oneat•gos dn JH'oprin lteran~-a, o pl'Oducto da nlionaciio se eotwet·tet•tí tl/11 outt·os
hens que J'icat•fio sulJJ•ogndos nus obt·ign~úes dos primeit•os.
Emendem-se ou suppr•imum-se ·nu rcdac~ão do pt•o,iecto
todo;; u~ tlispusitivo~ que estivet•cm em .dosMcOrdo com este.»
• ·Esta emenda •consagt·n a Iibet•dade de testar, eon,jugunao-n
com o pl'incipio superiot• do i.ntet•esso da l'amilin, que nenhum
Codigo póde aba•JH!onat·, c que l'icat•t\ assim muito mellwt• arinutelado do quo •ua !egisla~üo vigente.
Elia pot•mittc que se mantenha a integridade do t1ntt•imonio, evitando os tmnstol'no~ e mnhat·u~•os quo a mm·to do c~et'o
de l'amilin ·quasi scmJH'C a·cnt·t·cla, sobretudo pum as pequenas
fortunas, de quo a pnl'rilltn l'or~ndn tl utn vct•dndeit•o flagcllo.
Nfio rnro n·wntcco que do uma dnssns J'm·tunas, cu.io l'C<Il•
dimeuto glolml dal'in pm·n ·~omplotar a educa,•fio dos filhos, e
pat•n garuutit• ao hll' o lllt!Sillo sustento, o mesmo lwm• estar e
eoili'Ot·to, do (]UIJ cllu gozavaat<í o lllOIIWtJI,o l'nl.al do dosnppal'ecimenlo do seu cltol'e, a su!Jdil·isfio .iudicinl l!lltt·c mniOl'üS o
nlll!IOI'IJS l'az tal l't·a'eoionamonto, que eqiuvalo 1\ dissolu~ito, t\
t•uinn o 1í mise!'ill. i'l'evoi u""" t'''"ultudo ainda r.m l'idn, c tr·r.mo
n•nto n s~1n pcrspcotiyn, o pnc do fnml!in cnrinho~o, mn~ n lei
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deixa-o desarmado para evitai-o. O mal produzido pela morte
se corufunde nesto :csao com o mal produzido pela lei, ou antes,
consiste principalmente neste.
.
Em um paiz como o nosso, onde esses casos são communs,
porque as fortunas em geral süo medíocres, é desnecessario
encarecer o. valor de um preceito legislativo que ponha termo
a esses desastres, hoje ineviLnveis, collim111ndo ao mesmo tempo
outros fins mor•acs, e defendendo outros ·pri,noipios : substituindo a herwnca ne'cessaria dos filhos pela horanca necessaria
.o unica reconhecida da familin, dando direito no tustador de
Ill'ovcr sabiamente ú conservaoiío do patrimonio que lega, no
proprio interesse· dos filhos mcmos 'capazes do guardar o que
lhes toque, o acabando com a osperanca fundada em lei de .um
direito hercditaJ·io certo, objecto c causa de innumreas espcoulacües, do tentações dissipadoras, de descalabros tndividuaes, ·
do invenciveis repugnancias pelo trabalho, e ató do afrouxam~mto dos Incas moraes.
·
Mas além· de todas essas razões de ordem moral relativas
á familiá, aqui rapidamente invocadas, ha outra de a!La relevancia social. ·
A dispersão do capital humwno, de todas as accumulaoões
humanas, é um at.tentado contra a propria oeivilizacão. O progresso da nossa ospccie não foi possível siniio depois que uma
gcrnoilo legou a outra corto n:ccumulo de materiaes, de que
esta poudo servir-se par•a fazer .novas acquisicões.
Uma pequena fortuna transmittida irÚ.egra aos mais capa..:
zcs, habilmente conservada c sempre ausmentada, póde ao fim
de algumas gerações estar convertida em uma grwnde fortuna ;
e si, para o engrandecimento de qualquer povo, tranformações.
dessa natureza são sempre vwntajosas para as nações ainda.
novas, e relativamente pobres, como o Brazil, ellas constituem
uma. necessidade primordial de existenaia e desenvolvimooto.
]'i;,l á Jogica destes princípios, não podia eu: ma.nter ·nt.
emeuiiu a liLul•dr.d,:, ao testadür com descendentes,· de ·.dispO;.·
da metade de seus bens, concedida pela lei n. · , de 31 dt~
dezembro de 1907. ·
·
Este principio quo constituiu um avanco· sobre a legislação
anterior, c de summa vantagem no resimen de heranca. e par·Lilha forcadas, pois deixa maior margem ao testador para acau.
tclar os verdadeiros interesses da. familia, torna-se aqu_i desM~ ·
cessaria o é contradict.orio com a. Mnveniencia do se concem·.·
. t.l'arem as riquezas.
Sala das sessões, 28 ·do setembro de 1912.""" Moniz Freire
.

.

O Sr. Metello- Sr. Presidenta, venho aprosimtar algumas
omtlndas minhas, que silo mais do redacção do quo de doutrina;
mas, alúm dessas emendas, fui incumbido por diver~os collegas de offm·cm· uma, assit;nULlu por muiLos delles, estabol~cem·do
a liberdade do testar,
. .
·

I
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Esta ultima, como vê V. Ex., firma prtncipio radicalmente
opposto no que foi adoptado pelo nobre Senador que acaba de
preceder-mo na tribuna ; clln dá no testador ampla liberdade
de dispôr dos seus bons, com a unicn condição do continuarem
estes sujeitos ás dospozns com n criação o educaciio dos filhos
menores ou com a manutenção dos incapazes do prover á propl'ia subsistoocia.
Assignoi cstn emendá :c estou canvencido de que olla con~n.gra a verdadeira doutrina ,jurídica.
Poderia invocar a autoridade do jurisconsultos patrios em
· sua justificação,. notadamcnf,c o conselheiro Coelho Rodrigues,
do saudosa memoria.
Mas, reservando a discussão do nssumpto para depois que a
Commissão Especial omittir seu parecer, julgo do' meu dever
notar ao Senado que a questão '!lão é mais opinativa, porque
csf.1í resolvida na Constituição de 24 de fevereiro.
Ul\I Sn. SllNADOn- Não apoiado.
O Sn. MllTilLr.D- Com effeito, a Constituição da Republica
sara.nto, cm toda a sua plenitude, o direito do propriedade ...
O SR. CUNHA PEonosA- Jú a Constituição do Imperio garantia c.sso mesmo diroif.o nos mesmos termos.
O SR. l\fE'mLW- •.. com a unica restrição da desapropriação por necessidade ou utilidade ·publica. Este principio 6
inconciliavel cpm a herança necossaria, como opinou muito
bcin o visconde do Ouro Preto, cm luminoso trabalho que escreveu sobre. a questão. E', por conseguinte, este um ponto jiÍ
resolvido 1na nossa 'legislação.
O SI\, SÁ Fnllmll.:.... O Sr. Clovis Bevilaqua, que Lambem
deu pat•ccer sobro a questão, tom opinião contraria, o que quer
dir.or. que não se truta de uma quostiio resolvida.
· O Su. i'ví!~'I'I~r,Lo- Eu penso como ó visconde do Ouro Preto,
que O: Constituição, gaenntindo a propriedade, nos termos em
que o foz, aboliu virtualmente a horanca necessaria.
O Sn. FllLICIANO PENNA- E a restriccão que faz a emenda
oin relaciio aos filhos menores e aos ~~capazes ?
O Sn. Mm'ELLO- Não ha ahi uma rostrico1io ao dire!J,o
do }iropriedado ; os bens ficam obrigados 1\ satisfação de uma
obrigar,,fio, porque onde lm divida não hiL heranca.
O Sn. SÁ FnmriE- E qual a oi:igem dessa obrigação para
com os filhos ?
•
O Sn. MllTELW- Esta ó uma obrigação natural, que desaparece com a criação. e educacüo dos filhos. Dahi em deant.B, .
dizia muito bem. o 'consolheiro Coelho Rodrill'UOs : «Criados e
oducados· os filhos, si n!gurm ficn em divida, nilo 6 o pae para
com os filhos, mas sim estes para com o pae ,,
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Mas, Sr. Presidente, cm hora tão adewnlada não insistit•ei
na ,justificuuão da cuwnda, rcsct·vuudo-mc pat•n, em occnsião
opportwnn, expor as J•azücs que me induzi1·nm a dar-lhe ainda
minha assiguatum. Si oceupci a uttc.ncão do Senado neste momento, Ioi sônwnte pela Iwccssidaclc de, apresentando-a da
1.ribmm por iucumbcueia ele meus eollegns, apontar pet·fuu~to
rinmcnl.rJ o s•m fundamento.
· l~' minha OJli•nião ·que e;;tn emenda niio faz mais do que
conciliar o nosso dil•eit.o eviil eom n disposiçiio eonstitueionnl
l'Pinl.ivn ao rlit•cito ·rln JII'O[ll'inrlade.
·
Os Slls. ~lONIZ Fm~um 11 CuNHA Ptwllos,\- Não apoiado. ·
O Sn. ~~~~'I'IIJ.I,O- BsLJ't olln assignnda pot• 20 Sr.~. Senadol'es,
havendo outms que não Mmput·eeemm t't sessão de ho,io, mas
estão de a~tô1•clo eom o pi'ÍIWipio que clla J'it•ma o dispostos ít
subset•eyel-a.
l~t·n sóment.e o que Li>n,hn a dizet•. (.lfnito bem. : muito
I! cm.)

Scgueni~se

as emendas aos ni'I.S. 1. ti7ti a •1. 570 :
Arl.s. 1. ú75 n L ú70 -lledi,inm-se nssim :
Art. :1.1375. A suDccssiio lhí-sc poe tústnmcnt.o, ou cm virtudo do lei.
·
Ar!.• 1. 57G. O testadot• púdc dispor livrcmonte de lodos os
brms que deixar por sua mot·tc.
Pnl•ngt•ap'ho unico. Quando não J'm·em contemplados no tes1.nmcnto descendentes ou, nu sun l'nltn, ascc,mlcntes do tcstadot•,
inl!apazes de Jll'OYet' ;\ pt·opJ•ia suhsistcncin r•cla menoridade ou
pot· i.nYnlidez, sm•;\ a hc1·ançn obt·igadn n prcstnJ•-lhcs alimentos
·11fl conJ'ot•midade dos arts. 403 n 4:11, r.H•el'cl'indo estn obl'ignçfío
no diJ•eito dos lwt·deiros o lcgatal'ios instituidos.
Al't. 1. 577. Na falta de lestnmcnlo, ser;\ a hern,ncn dol'm·idn
nos Jinrenlos do drll'unto, ao con,iuge sobrevivente ou no Estudo,
11a ordem estallelccidn pelos arts. 1.liU7 e scgu intes •
.
Arl. L ú7S. Aborta n successiio, o dominio o posse dos bons
t1·ansmittllm-se desde logo nos he1•deiros test.nme,ntnrios ou legítimos.
Art. 1. 570. A cnpwcidndo para succcder 1í a do tempo dn
a!iertum d11 ;moccssilo, ·que se J•egular(t cotli'OJ•mo 11 loi então
cm vigor.
(Alterem-se ·os demnis artigos relativos ;\ stwcessão elo
accórdo •com esJ.ns cmendns.)- .Tos é Jlu.rtinho.- Matello.·- A.
A::IJrello.- Castro Pinto.- Jonath.as Pt:rlrosa.- Oliwi·ra YallarlliO,- ManotJ! Gmu.es lti/Jeiro.- Arlhur Lemos.- Guillwruw.
Cam)Jos.- Perl'eira Chat!es.- L ui: Vlwma ..- Gabriel Saluwlo.

-Pedro Hot'(J•J.~. -ltlli/1/IU.IU/o de Mirmula.- Wal{rcdo' Leal.Cmulitlo do 1\ breu.- Pr:li ppe Sl:h.mirl t. -/lllwiro de' Hrito. Al'fr/tjo Gtít!.~.- \'it!lot•itto ;\lo111eh•o.

,. "

O S-r. Presidente- E~l.nndo mlinnl.a.da n hora, vou lcvunltu•
n sessão. ·
Designo pnt•a u1·den1 do dia da segllinle:
ConLinuaQt1o da il" discusstio lia Ili'Oposi~üo da Cumat•a dos
Deputados u. 1 de 1002, decrcluudo o Codigo Civil Bt•ut.ileü·o
(cum 1la1'acer dtt Gomutis.wio Es)weial o((cl'ccendo cuwmlas);

3" discussão do JH·o.ieclo do Seu_ado u ... !t7, de 1012, aul.orir.anclo o Presidente da Ucpu!Jiica a conceder liceucn pot• oito
mer.cs, com vencimentos, ao !Jachnt•cl Erluardo Studurt, .iuir. feut!J.•al na secciio do Ccart\, para trnlumeuto d<: snude onde lho
Cl•Uvicr (offcrecido Jlela Cmnu!'isstio de Plnan('as);
3" discussão do pi•ojeclo do Senado n. 43, do 1012, aul.orirando o Pt·csidcnl.c da llcpublicu a conceder licença por um
armo, com lodos os voncimonl.os, ao Dr. l~néns Arrocho lias Galvão, minislro togado do Supt•cJmo 'l'ribunn.J Militar, para /,l'atamcnlo do tiaudo (of(crecido 1Wla Commlssiio de Finauça.v);
3' discussão do !H'o,jeclo do Senado n. H, do Hll2, utilot•iwudo o Prosidonlc da Hopublica a concoclct• liconc;a por um
auno, com ordenado c em prot•ogacão, ao Dr .•Tosti do Uma Caslc·llo Branco, inspeclot• sauilario da Dir·ecl.oria Geral do ~nudo
Publica (o((areculo pela Commlssao de Finanças).

. I.ovanla-sc a scssüo ús 1 hot·ns o 10 minutos.

'
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Sll, l'JNI!Illl10 .i\lACH,\DU, I'IGE-l'I!ESIUEN'I'Jl,
l'EDI\0 BOI\GES, 3' SECilll'J'AIIIO
.

E

A' 1 hora da tardo, pt•eserllc nuemro !ogn!, a!Jrc-sc a S••ssüo, a quo. concorJ•em os Sr·s. Pinhei·r·o Alnchado, Fclt'l'Cir·u
Clmvcs, Amu,io Gúes, l'odt·o J3orgos, Gundido de Allreu, Jonul.hus Ped!'oou, Gn!Jriel Snlgudo, Arlhut• Lemos, Jnclio do
Bl'llr.U, Jostl l~uz&hio, Ul'IJUno San Los, Mcnt!us do Aluwi.~a.
l~'l'Uncisco Stí, 'l'homaz Accioly, ~l'm·m·e' do Lyr·u, Cunha Podrosu, WniJ'redo Leal, ·casLr·o Pinlo, Sigismundo Gon~nlves,
Goncnlves l?m·rcir·n, Hi!Joit·o de Brito, Jlnymundo do Mil'nnda,
Gomes Hi!Jeiro, Guilherme Campos, O!iveil'll Yalludfio., Jl.er•
nardino Montcil·o, Moniz .F1•eiro, Nilo Peçnuhn, Stí Fl'cit·o, Au~uslo do Vasconcellos, · Bo!'nurdo Monloir•o, :Jic!icinno J•cnnu,
Fl'llncisco Glycer•io, Lcopoldoed Bulhües, A. Azercdn, Mr;tcllo,
José Murlinho, Generoso l\Iurqucs, tl•'eliPJIC Sclunidt c .A!Jdon
Bnptisln · (40) ,

•.

•
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Doixrtrn do compo.,ror com .causa justificada os Srs. Silvol'io Nory, Lnuro Soclt•ó, Jlihoiro Goncnlvos, Gervasio l'assos,
Pires Ferreira, Antonio do Souza, Coelho o Campos, José Mal'collino, nuy Barbosa, Luiz Vianna, ·João Luiz Alvos, Louronco
Baptista, Alcindo Guanabara, Buono do Paiva, Alfredo Ellis,
Campos Saltes, Hraz Abrantes, Gonzaga Jaymo, Aloucar Guimarães, !Iercjlio Luz o Viatorino Monteiro (25).
E' lida, poslu ·em discussão o sem debato approvadu u
acta da sessão anterior.

I
I

O Sr. :1." Secretario dá conta do SO!,"'linto

I

EXPEDIENTE .
Officio · úu Sr. i' Secretario da Gamara dos Deputauos,
do 30 col'l·ente, remottondo a seguinte proposioüo:
N. 95 -

:19:12

O Congresso Nacional resolve:
.
.
Artigo unico. E' novamente pro rogada a actual sessão
legislativa até o dia 3 do novembro do cori·cnLe anno.
Gamara do~ Deputados, 30 do setembro de 1012. - Sabino Barroso Junim·, Presidente. -Raul de Moraes Veiua, 'i"
Secretario interino. - Juvcnal Larnar·Une da Faria, 2" SecreLario interino.
Fica sobre a mesa para, como mataria urgente e de accôrdo com o Regimento, ser discutida na sessão seguinte.
O Sr. ·secretario procedo ú leiturn do segu~nte

PARECER
N. 312- 1912

Com o i'allecimenlo. a 28 do corrente, do d.istinclo braziloiro o devotado r•epubliO!lno Luiz do· Andrade, ficou vago o
Jogar de bibliothocario desta Camnt•a, occupado desde 28 de
dozembro de 1808 por aquello zeloso funccionario.
"
Cabendo
á Commissiio do Policia o enca1•go do indicar no
Senado quem deva ser nomeado para preenchimento da vaga,
clln se deu pressa em eogit.ar dessa indicacfio o, de accOrdo
com o qne assentou na reuniiio que para tal fim;.oelebrou, é
do parecer e propõe: .
·
. · ·

.'

l

SESSÃO BM

30

Dlll SE'I'l~MBRO Dll

1012

8D~

Que para o cargo do bibliothecario do Sonauo seja !lomeado o Dr. AnLonio Souto Castagnino.
Sala das Commissões, 30 de setembro de 1Di2. -Pinhe-iro
Machado, Presidente. - Joaquim Ferreira Chaves, i' Secretario.- Jllanoel de Araujo G6es, 2• Secretario. -Pedro Auuusto Borues, 3" Secretario. - Candido Fe!'!'e·ira de Ab1•eu,
4' Secretario. - A imprimir.
O Sr. A. Azeredo ( ') - !Sr, Presidente, como o Senado
cstli informado, falleceu ante-hontem um dos funccionarios
da sua secretaria, o illustre Sr. Luiz de Andrade.
Si bem que eu pertenca ao numero daqueues que entendem que não ·se deve abusar das manifestações de pezar nas
casas do Congresso, penso, entretanto, que não podemos deixat· de inserir na acta dos nossos trabalhos de boje· um voto
de pezar pelo fallecimento desse antigo membro da Constituinte Republicana.
Homem bom o generoso ..•
0 Sn. SÁ FREIRE - Apoiado.
O Sn. A. AzEREDO - • • • modesto e digno ..•
0 Stt. FREmE- Muito bem.
O SR. A. AzEREDO - ... altivo o patriota, elle concorreu
como jornalista, e concorreu grandemente, para uma das
reformas mais importantes que o Brazil tem feito em sua vida
de naoão livre. l<'oi elle incontestavelmente um 'dos grandes
factores da abolicão do. escro.vnturo. no B.razil ; os seus serviços foram .extraordino.rios pelo. grande dedicação que seinpL·u
manifestou nos momentos difficeis daquelle tempo, fazendo
pa;rte desta' .modesta mas gloriosa confederação abolicionista
que prestou no paiz os mais assignalados serviços.
Depois dessa grande obra, Sr. Presidente, ello foi um
cooperador da proclamação da Republica.
No" jornalismo elle foi sempre um defensor das idéas liboraes, embora sempre modesto, não deixando de concorrer
com a suo. penna e o seu esforco para o advento da Republica,
collaborando comnosco, os membros da Constituinte, iPnra
obra do nosso codigo fundamental.
. Reeleito Deputado na segunda legislatura, não conse~:,"Uiu,
entretanto, na terceira fazer parto da Camarn dos Deputados.
E foi por isso, Sr. Presidente, que f) ·vimos antrar pari! a
Socrolaria do Senado, com o. mesma modesl.iu de sempre, pt·ocurando, com a sua intelligencia esclarecida, prestar• serviços
á nossa bibliotheca.
E' pois do Justica que o:u, sou velho amigo o comp~nhoiro
dos tempos da propaganda, jornalista como ellc no Diario de
Noticias, venha sol.iilitar desta .Casa do Congresso uma justa

(')'Este discurso não foi revisto pelo orador,

,

""•

''·

,,

8~6

lronrcrntgern r\ ~un mcrrJOl'ia, pedindo que se insir·a, na ada
dos trossos tr•nlmlhos de lro,ie, um voto do proJ'uuuo pcr.ar pelo
seu J'ullecinreuto. (Mnito bem; ·mnito bem,.)
AJliJl'Ovatlo unanimemente.
ORDEl\1 DO DIA
CODIGO GIVIr,

ConLinun~•río da :l" rliscussão tln proposif;ão da Carmu·a dos
Deputados u. J, de :l!l02, decretando o Godigo Civil Bruzileiro.

O Sr. Leopoldo de Buihões Jtronuneiou um diseut•so jusLificando diversas emendas.
,

Voem ir Mesa, são lidas, apoiadas o postas conjuntnmonto
cmr diseussão com a proposicão as seguintes
EMENDAS

at•L. 1":
§
O Codigo Civil cntrat·ú cm vigor n 1 do janeiro do
1015.
tlO

Ao at·L. 2u:

O ar·t. 2" estir deslocado .por· se achar entre os que· tratam dos eJ'J'oif.os da loi no tempo. Devo, (tais, passar a ser
7", isto é, o· :l" dos que tratnm dos oJ'J'IJitos da lei no osimco,
passando o actual art. :l" a sot• 2", c assim por dcuntc •
.Ao urL, 3u ·:
~ 1." Suppt•irna-8e.
~ 2. u Rupprimn-se.
§ :3." Supprimu-so
Ao nrL. oo: ·
N. I. Suppt·imam-so as Jlulavt·as:. «por havei-a pel'dido

,,

'

em tun 1mir., 8em a adquil'it· cm outro.»
, Ao ut·t. 11 :
Aoor•oS!JcnLo-so: Si,' JlOt·ém, ambas as par·tes Lccm a mesma mtcionnlidade, podt~m obsct·vat· as fút·mas dcLol'minudas
em surt lei nneionnl.
Ao" nrt. :13:
Substitua-stl pelo seguinte: A substancia c os offoiLos
das obrigacücs seriio rognhlllos pela lei cstipulndu .Polus partes. cm falta do dcclnracfio expr·essa, scrfio t'CSltlnclos, polu
lei do Jogar cm que i'orcm contruhidns.
,,
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Paragrapho unico: ·
N, .r. SuppJ•imu-su.
N. H. Supprima-se.
N. III. Supprima-sc.
N. IV. Suprn·ima-se.
"'o urt. lS. Supprima-sc.
..
. Ca~o seJa l'c.ioitmlu a suppl'tJssão, accJ•cscenlc-sc à'o arl. 18,
depois da palavra «c~tJ•angciro): u o Jn·azilei!·o.
Sala das scssõc~. 30 di: sclcm]JJ•u de HH~. -Leopoldo 'ele
B1tlltões •.
. ..

-

Ao art. :,l.\8, n. YH.
.
ltediju-sc assim: J::;vr:rccr Jli'O(isstio, salvo t[ltandu esta
dccrmw de ditlloma cou(eritlo put• instituto seientl{ico, Jledagvyico, tl1'lislico 011 indnstria!.
•,
Ao nrt . .271:
i
Supprimam-sc as palavras: c 1101' sua UICt.lçtio uoi adqllÍ•
l'idv~·.

. ,, .,{

Ao art. 271, pa:ragt·npho unico:
Supprimn-sc.
Ao nrt. 361:
A' cnienda dn Commissão: Ondü se diz lcuitimo diga-se
itliuitimo.
Supprima-se o 'put·agt•apho únk'Q. E' redundante. - 1'a.o
vares de Lyra. ·
,. '" i

..

Ao 1wt. 363 :

Em vez de ÚISII'U.Inclilo lliga-so cscl'illhtm Jlllblica.
Ao nrt, 401:
. "~ccresccittc-sc . um IlllrBS't·apho uuico : Suspt•ndc-só,
igualmente, o cxcl•cicio do pnh'io podei' no pai ou mãe con~
dumnndos cm crime cujõ maximo exc~c.la úc oito unnos.
Ao al't. 40.í:
•
Depois da pala\'rn e;xtcllsivo, accl'usccatc-sc: ti 1/lltlltel'
.·casadct c • ..• (0 mais como está).
" ·
Ao al't. 419, n~ I:
Acot·csccntc-so: c ·rentla JIUIICtt inferior a Ires cuutos tlc
l'riis ·alllwiies cm CIIIJII'C(Jo 011 pro{isslio.- 7'avarcs tlc ,Lyr11. ··

G7

.···.

•

..

,,
•

Ao nl't. 1. 205:
Accrcsocntc-só depois dá pnlnvm 'transigi(:
llcr quitaç<lo ou.,. (o mais como cshí),
Vol. V

.

.
'
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Ao art. 1.1,7 !o ncct•esccnta-sa um paragrapho unico: cA
s01mn.a estipularkl como beneficio não está micitn ás obriua. ções ou dividas do seuurado.
.
Ao art. 1.600;
·ncdi.iu-·~w assim: Pul'a os 1!({t!llos da ,V/I.fJt:f;sst.io. o.(Js '{ilho;.;
ley'itimos se equiparem os lcoili·mados, os illcyitimos 1'econltecidos antes on na constancia llo casamento (arts. 361, 363 c
373) e os adoptivos.
·
·
·Ao art. 1.f.i00, § 'i": Onde so diz filho natural diga-se (ilho illeu'ilimo. -· 7'avw•es de Lym. ·

.

.

•

O Sr. Feliciano Penna (') - St•. Presidente, tenho algumas emendas, que remetterei á Mesa do Se nau o.. Poderei
dispensar-me do as ,justificar neste momento, ·porque estou
convencido de que a discussão proficua, proveitosa, do projectos da. ordem do que. se acha submettido ao exame do Senado só se faz no seio das Commissões, sendo quasi inteit·a-.
mente perdido tudo quanto se diga desta tribuna, não só POI'que o oradot• tem que se dirigir a cadeiras vasias, como porquo
o assumpto é da especie daquelles que só podem ser perfeitJLmente estudados com va~;ar e com a consulta de livros que .se
devem ter á mão.
. .
·
Deixando de parte a fundamentação das minhas emendas,
tomarei, entretanto, em consideração as duvidas apre~cntadas
ante-hontem nesta Casa pelo honrado Senador pela ·Parahyba
do Norte e pelo honrado Senador pelo Epirito Santo .a. respeito de dous artigos dos mais importantes da lei preliminar.
- . O honrado Senador pelo Estado da Parahyba, manifestou os seus cscrupulos constit.uciouacs, entendendo que o paragt•apho unico. do art ..8" ·feria· de frente a Constituição :I!'cdera!, suppondo S. Ex. que facto dos filhos acompanharem
a condição dos paes c a mulher a condição do mat•ido induzaos forçosamente á perda da nacionalidade. ·
Não estranhei que a Constituição fosse invocada para impedir que votassemos uma lei acertada, porquanto o seu papei, desde qu·e foi Jll'ornul'guda, ·uüu tem uuLro siniiu o de fazer.
mal e impedir que se faca o bem.
·
.
' , ..
Todos estão convencidos disso. Ainda · agora' depende de
discussão do Senado o projecto regulando a qucsti\o das dividas cGntrahidas pelos Estados. ·Entendem quasi todos que a
ampla .liberdade com que os 'Estados ·procedem nessa· niatcria.
6 utl! mal, que lovart\ o Brnzil á sua ru ina financcit•a; ú sua
humilhacão c ignomínia perante o cstmngeiro. . . . .
Entretanto, quasi todos lambem protestam pot•quo a Constituição impede que se torno uma Jit•ovidcncia efficaz a. esse
respeito, ·
·
.
Desde o começo do t•ogimcii republicano tem sido intuito
dos homens publicos illudir e sophismar os tosxtos consti• '

· (•) Esbe discurso não foi revisto P.elo orador.•
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tucionaes, ·revelando, aliás, um respeito supersticioso ás dis'posioões do nosso codigo J'undamental.
·
E' assim, St•, Prosidente, que u consLituicüp prohibiu
terminantemente a a!loum.ulacão de. l'uuc\•ões romuneradns,
Parecia que a cstrur:tum do texto constitucional em tão masHicn, tão pouca bredm deixava u sophismas, quo não havia
meio de introduzü· uma disposicüo qualqum· que mudasse a
terminacílo ou a disposicão positiva do texto,
·
Veio logo, porém, uma lei declarando quo o texto constitucional não r·egia as com mi~sõcs de ordem technica ou de
docencia, l'azcndo assim uma excepcão que não estava absolutamente no espirito do legisladot· constituinte.
E ú preciso que so diga a V. Ex., Sr. Presidente, que sendo sophisma dos textos consLiLuciúnacs em .favor· de irttores•ses particulares, estes toem tanta foruu ncsto puiz que obrigam a Constituição a 'ceder dfWuto tlellus, dantlo gal!ho de
causa a uma lei ordinaria; como auon teceu no govot·no do Sr·.
Nilo Pocanlla, quando muito patt•ioLiuarnentu levantou osl.a ·.
qucsLflú c viu-~e /'orçado a recuar lleanf.e da gt'il.a dos inl.u·I't>s~adns, :l'iuando ussenl.uda a doul.t•ina do IJlfiJ a l.lonsl.il.uir.•ão.
pódu sct· violada por uma lei ordinaria.
' 0 f:;n. JNurO IJO BMW. - Não foi Íll/t.!t'I!SSIJ JII'ÍI'ttdu; l'oi
urna rosulução do Supremo 1'ribunal.
O Sn. l>'m.WIANO .PENN.I - ·A proposil.o de souleHI!a de
/,t•ilmnal, devo dizer que ollus bem pouca au/.ol'idarle podem
/.IJt' pela sua variabilidade .ooustanto.
.
Os tt•ibunaes. e/cuidem do munoit;a difl'et·rmte do urn dia
Jli\I'il outr·o. .
· Aindo. niío aconteceu atrí agora que o Supremo Tt'ibunal
se lrm~n·as;;c ainda, ern attribuici'io mais respeiluvul, como
so,ia uma inter.pretaciio constitucional, du l.omat• qualquer
at'otito deliberado.
·
·
'Digo mal; o Supt•emo 'l't•ibunul tomou um aresto ·do grande importancia, é verdade, mas limitado a uma classe.
Já c!Mlni•nn rJUC. é ma leria const!Luciuilul, ·portanto porfci/.amotlle inviolavcl, a quesliio de seus voncimetlLos o dos vencimentos dos ,juizes dos Estados,. levando esse principio 11 oxLt·cmos tacs que até a importandn a pngat• pelo titulo de nomcacüo tem s'ido abolida sempre.
.
Entretanto, essa iseni)ão do imposto de sello das noineacõos é concedida ,jus Lamento quando o J'unccionario ó ilome11do ·
mas ainda não está investido do seu cargo, ~nh. fnl~o fundamento do que esse imposto vae diminuir vencimentos nos"
quaes o nomeado aida núo tom direito.. · ·
'Nosse caminhar, pódo bem set• que aindn um dia o Supremo 'rribunnl seja capaz de uJ'J'irmar que as divillas. do
seus mcbr·os não silo eobmvcis por .isso que o seu ·pagamonto concot•re para diminuir os r·espoctivos renrlimentos .
. Isto. posto, pemitla-mo o noln·e Senador dizer-lho quo
essas Ol'iniües do Supremo não toem tnnta autoridade como
fõrn para desejar.
.
._ ,

•• •,
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Os proprios membt•os do Tribunal, talvez, niio estejam
· muito long<J de coucol'(hll'. com migo, sL .não estou enganado, ·
após uma dns suas decisões um dos .iuizes exclamou: «Felizm~nte o St·. Pt•esil\ente da llepublica não cumprirá esta
sentou~;a~ ~

Ora, Sr. Presidente, cu viulm 11izenuo que a Cousl.ituitiio,.
por .seus muitos d<!fcit.os, nos tnm set•vido de tL'OJlC~u todas us
YeZIJS que IJUCI'IJilii)S l'n?.Cl' hmwl'iflio Íl Na•;i'io' nccordo-mc. de
que .o texl.o clll· que· se declarava cidadãos ill'azileiros aquellcs
Que r1:sidiam 111.1 llt·azil a Hi d•J novembro si dCJtll'O do seis
JJIIJZI.'S não dcclal'assem pt•efm•ir· a sua tiaeiunalhlade tle origeJu eiH:onlt•ou da pal'tc de vat•ias Ilações n mais viva I'CllUisa.,
Cl'•:nndo-srJ cunl'lictos entt•e us llliR uo estrangeiro u as na-

. ciouuc::;.

.

'
·
..
)<]asa disposh;ão rnu·ceia ~cr r.le lal modo apr:r;lada c odiosa

qt;c não tivemos I'CIIHJdio sinão huu;nr mfio de um subterfugio
pat:a illudiL· ou cnntomur a diJ'ficuldadc. ~·oi assim que se
:t]JIIJ~CIÜOU UJJ)U lt•i declal'illldO l]lle DCSSU. liYJJOtiiiJSO 11Íl0 Stl dU\'a
a tlcsnal:ionalizaciio siniio depois que o estrangeiro tivcrlsu
o!JLido, á rcquisiciio sua, o tiLulo doclaratorio.
Vti V. Ex. que pelo rn·imeiL·o texto nada disso ct.·a JII'Ocisu: lmstava que o individüo não declarasse quet-m• erms<Jt'\'UI'
11 smi uaoionnlidado de ot•igcnt. Mas, como não era JlOssivf.'i
fazer vingat• essa doul!·ina: então so fez essa cxigenciu inteiramente inconstiLucional. Si. o su,ieil.o requm• a ·nnlurnlizacãu,
esta se J'az, niio em virtude do te:do. ~onslitucional, mas por!Jl1~ ellc a· solicil.a, ·
·
V •. Ex. hu de lembràr-sc que, pülo art. 60 da Constituir;ão, a compeLencia uu Uniiio, cm ..rnntcria cl'iminal, era .limi~
t.ndissima, só se :referia aos ·crimes politicas c ás questões do
direito civil ou criminal intornacionaos, ·.
.
·
Ül'a, Sr. PreRidcutc, compare agot•a· V. Ex. o. que· est:\,
csct'i(llo na Const.ilu i cão com o que ó cm·rcntc o com o que
con~agt•um as leis abusivas que viet•am dcpoi~,
·
. .
· o Sn ..!IIETELLO .-.. E'. a thcin·in dos poderes· implicitos·.
0. Sn. FEI,JCIANO PENNA ,;._,;. Nao . h11 pÓdot;es · intt;Úcilós,
f]naudo ha prohibiciio
· positiva
impedindo. que. ellcs. medrem.
..
.
'
. ·o 811. ME1't~LLó .:__ .A constituÍciio falia ·nellcs·; · ..
CJ (:n.. l~EI;ICI.INO PENNA -. A Constituicão limita-se á
,itu·i~dic(•iio federal. Em matol'ià do oompctoncia, o (H'iiwip.io
ucceito gm•almeulc ú .o. do quil a compotcnuia niio se ·coneu.do
·pot· amuliaci'io. Ao ·coutt•ut•io, ú scmpt•c · rccehirln om .s.,nl.iílu .
J·~stl'iclivo e uqucllu que clln ufio conceuc posilivamonlc, conshlurn-so ncgndn.
··
·
. .
· O, Sn. An•t•nut\ LEMOS ...:. Em material processual c não
constitul:ional.
·
.
O Sn. J~m.Jct.\No •PEN:u :-- A Constituic~o. ó a mais in1pol'taul.o, Mesmo .porque aqut tt·utavn-sc de .at•rane<nr dos Estados uma uttribuicão para dar a outrem, . ·:~ .
'

.
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Oi•a, Si•. Pl'esidrJnl.r~. V. E.-:". l'~cot•dn-sn )lf)m que, 0m ro.lacüo nu rwime de moeda J'nlsu, fJLlfl foi pns8ndo !1111'11 n jui•is. discr;iío J'edCI'nl, o lli'SlllllfJiÜO do Supl'emo 'J't•ibunal foi e;; L(>:
Quo a Constituição, rlnncln srí ao Crwgr•esso Fetlrr·al a v.ll.l'ihtticãu "'' t•,.gular.· JHJ:<o.< werlidas n l.nqn, dP moeria, tinha inrplicil.amr.nl.r. dado a f.'lle a ntl.rihuir;ãn, rln Jll'Ot>t•ssnt• 1: eolldt'lllllUL' todos os uwrclr~ir•os l'nlsos. l~slr! rí (JIIC ·roi o ruurluIIIPIII.o.

. ~rio admit·n; rl uma l.nndcucia nallll·al dr• l.nrlos os pnrlri·ns
r•xcrlrlf!t'r.m r\s suas atl:~•ihni~rirs r! ampliai'r!ln n rdt·,uln ri•• i<llil
at~c:lio. l~nlãn, t.odns os dia:'! im·t•IIJ,nnJ 1musa:'l uovns. ViVPIIW~

.

viattl n dous annos :'il.lppomh.'l, to uillg'IIPIH duvidando, fJII•~ a
,insl.i~~a do:'! J~sl.ados podia Sf'l' PXt.'l'dc.hl Plll MLHSaR haV•!ndu liti~·luii.BH J'nsidPnf.,~s mn .l~st.ados dh·nr·:-;os. Agnr·a, ío't) a. ,iw~l.i~·a
J't~dt!I'UI ]'Ít.'tclt.! t!oniiC!t!PJ' de ennsnR t~m fJIIP o:o; lii.Íf{IUilt!io; St!,ia/11 dn
gHfar)oij rlif'l'r.r•enles,

O Sn. AnTrwrt Li~~iOR - Di1•ersif'ieando-sr• ns lds drslr~.
fi:' ria eonstiluição.
0 Stt. Pl~l41f:ll\NO .PgN~.\ - ]~· da f:on:;.;l.itu i~.:ãn, lll:lS t~f-1111

rlisposicãn ali sn achn por• inndvr•J·tenein, pnr•qwi a )ll'irwipin
havia o tlil'eilo suhstnulivn, er•r•adn nm "ada l~sl.arln, c·i•oin rru••
JlOi' proposl.a dn llOI'IJl'llO .Pr·ovisol'in.
O Sn. :~foNrz l•'HiWIE- ~mo: foi JlOl' uma c~mrnrln cln Dr•pntndn Lr!opoldo de Dulhr1r!S,
.
O Sn. ArrrmJR Lr.~ros - .EI'a umn l.lreot·ia rlr•f'nnclidn pnln
C:nvr.r·no.
O Sn. i\loNrr. l<nr.mr. - ·~~io npoindn.
O Sn. Awr•Him- Lr~Mos -· Dnfnndirln tlnlo Si', CnllltlO.~ SalIr·~. fl\lll em o Ministro dn ,Jusli~n. ·
O Sn. Mr.1'EJ.LO - O Si', Campos Snllns ;;usLNrl:wn n f•1drJr•nc;üo r:ompleta.
. 0 Sn; ·ii,'Ú,!Cl.INO PENNA ·- 0 f[UO OU f!lWl'O dizer• c! f(llr1
rst.o Loxt.o, c:oncct•nmrl.rl :i divrJr•sidnde dn lr.gislac;rjr1s, sc1 r•cf'PI'•'
.~ logisln.';iio suhslnntiva. Cahiu esl.n pal'l.cl ,,· sr'• l'ir•mr a iln
J1t•or•rsso Jlfil'll so mpnr·Lir• pnlos J~sl.ndos, mas Jlf11' inadl'r•i•lr•rwin.
O Sn. All'l'IIUil Lrmos - Mns nüo nr·a a nnic:n l'n~ãn.•
·o Sn. Fru.rr::t.INO Pl~NNA -E rir:ou de tal mnnrii'fi, .• •filiO
20 nnnos sn pnssnr·am sem que o Rupt•omo 'J.'rihunnl rlil~llou
- -fia~;:;.; í.ln .qul! n ;iuT·i~prudüncüt Vf!l'd:ufeil·n 1: r. quo ne;orn. n:.;t.l1
rn•ünrln.
Si eu cruiwsso npt•esonlnr um nul.l'o nxemroln. r'-I'Jlrll'lni'mr. .. hin no nlLinenl.r1 1\ expulsão c.lr. rstmn~;oir•os.
Comnwt.temn~ o gr·ando m·rn, n qual, nl'frct.n r>xt.r·nMrlinnl'.inmonlr~ n ;;obllt'nniu nacional, tf,, roon;;idflt'nr· pr.r·foilnnwnt.o
eQuiparados c;;J,pnngeil'OS. o nncionar;;, .•.
0 SI\. A. A~EI\llDO - Apoindo, ·

•

.
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. O Sn. FELICIANO PENNA - ..• que não podem ser depor.
..
lados do Brnzil.
Ora, nppnrcccu o momento cm que ntls, pm· uma questão
de interesso nacional e quasi de salvacão publica, tivemos de
legislar sobre este assumpto, c então suppuzemos CJUC votando
uma lei na qual. se declarava que a deportnoão se poderia
fazer niLo residindo o estrangeiro mais do dous annos no
Bra?.il tínhamos salvado inteiramente os nossos escrupulos
constitucionnes. Não obstante haver a equiparação entre estrangeiros e nacionacs, o. estrangeiro poderia ser deportado
_ si ,nfio ~ive~se preenchido esta condi cão crcacla mais tarde por
lei ordmar1a.
O Sn. l\fETm.Lo - A Constituiciio só equipara os estrangeiros nos nncionaes quando nquelles tr.om J•osidcncia no
Brazil:
'

0 SI\, FELICIANO PENNA -

•
'

'

.

1\las não diz de quanto tempo.

O SI\, MI>-ri>r.r.o - Isto ficou para a lei ordinnria definir.
o· sn:. FET.ICTANO Pl!NNA - E a lei ordinaria podia determinar que era de 2.\ horas.
..
.
necÓrdo-me; Sr. J'residonle, de ·que aqui, lia alguns
annos, verificámos que a disposiciio constitucional n respeito
da· nnvognQiLO ele' cnllof.agem ora perfeitamente dr.snst.rosa.
.
. .
0 Srt. TNDJO DO BMzrr, - Apoiado.
· O SI\, FET,ICIANO PI!NNA - Estallcleccmos cst.e principio
na Const.iLuicão, suppondo que com cite podíamos crcar uma
numerosa marinha mercante. Os factos t.nnm, por•lm, ·provado
que ist.o não -deu resultado nenhum e só nos trouxe contrnt.empos. . .
·
0 fllt. A. AZE~EDO - E rlifficuldndes.
O Srt. ·l'r!r.rcrAN.O PllNNA - ... o pre.iuims onormr.s. 'EnWo, lcmlll'nmo-nos de dar um :·cmedio a. esta g-rande cnlnmi ·
dado, appnrocenclo um pro,jcctn cm quo se dizia simplosmcnt.e
n segu int.n: «E' mnn !.ida 11 cnbolngem nnuinnnl, mns ·escapam
a est.a os s•~guintcs g-onoros >. Soguin-sn 11mn 1•olaciio rlns
nHJT'rmdfll'ias eompJ•ehnndcndo .Lurln quant.n prldo n irnnginnciin
Jilais 'oxnlf.nda indicar·. Eis aqui como so PI'ncm•nn i Iludir· o
l.f•x~n r:nnsl.iLucional. ·.
·
·
Nilo t.CJiho osporanca,. Sr . .PJ•osidcnt.o, do vnr ist.o I'OillOrlinrlo, nmhora osto.in com a opinião do Senado ... porqun t:odns
est.iio do nccOrdo nost.c ponto do que n Consl.il.ui~•iio PI'O .isa dn
ser· rovi,~t.n. Mas não-lenho ospornnça do vrr isto nns meus dias .
. O Sn . .FMNCJsco GJ,YCF.nTO- Acha que ó a opinião gol'U!?
O .Sn. FI!T,JC!ANO PENNA -Acho qun lm umn opiniiío gm•nJ
o umn....
·
"·
O Sn. l'T\ANI'll~r::o Gr.YCJ!I\lO
l'nri. i r,u ln r,

''
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O Sn. FELI.CJ,INO PENNA - ... pnrLidnrin, porque muitas
vezes os proprws per~onagcns que compocsm não esLão convcncHlos da orthodoxm de muitos dos casos dados no seu
progrnmma.
·
no pilo, Sr. Presidente, que não ton!Jo espernncn de ver
11 Constituição revista porque o ante-revisionismo· ent.ra no
progrnmma de governo de Sr. Presidente du Republica .
. :j!l diHO, Sr. Presidente, que os homens publicas pensam
1nt11Lo hcm, porque esta ConsliLuicüo ó um alicerce no qaul
o ilespoLisruu' pcltle · purmuiwccr inucrinillamcuLc, visto corno
csL;í. toda, tocidn de ficções, de cousas irrealiznvcis cm cu,ia.
pratiCa so se deparam cnLmvcs.
.
Po1· exemplo, quanto no que ha .de mais t'undamcnLnl, quo
é a divisão de poderes. Pensa V. Ex. que a ConsLif.uicão é
observada ? O Congl'csso se mantem dentro das raias das suas
attribuicõcs? O Podc1· Executivo limita-se ao que lhe traca
n Constituição ? Não.
PrirnoimmenLe, o proprio Congresso se despoJou das suas
prei'Ogal.ivns c disto ho,ie cm dia ,iá não faz .mais questão. As
leis são feitas pelo Poder Exccut.ivó, porque a tanto importa
a auf.orizacão Qt1e o proprio Congresso lhe dá, 1'crindo, só por
este fncl.o, a pr·opria substancia conslilucional, po·rque as suas
aLLl'ibuir;ões são inalicnaveis, são inLl'Unsfcriveis.
Por umn prcguicn inqualificavol, Lodo o Lr·nba!ho do Congresso se limita n dizer: - Fica o Governo autorizado a fazer
Laos e tacs cousas; a regular Lues c taes scr·viços, de maMira
que, contando com a tolerancia do Congresso, o Poder· Executivo fnz nomeac.•ões de empregados fixa-lhes o rJitantmn dos
seus vencimentos, sem o menor .protesto do Poder Legisltivo.
O Congresso aLem-se, quando veem os regulamentos com suas
monstl'Uosidndcs, a homologar os pareceres das suns commissões, concrJdendo o credito. norwssa1·io pai'U a execução desses
desatinos govcrnnmcntacs.
·
O SI\, Fll.<INarsco GI,ICimlo - Bem defronte do V. Ex. cstú
um caso destes ;. n reforma do ensino.
O SI\, Frl~ICIANO .PENN.\ - A J'ei'ormn do ünsino Lem ao
menos umn vantagem, e é que o honrado ·Ministro do Interior
ali oscl·cveu inclubitavolmcnLe: 'Lei do Ensino.
Quando I i isto, SI·. Presidente, nüo pude deixar de. sentir
o maiot· vúxnnw, como si tivesse levado uma bofetada. porque
l'Calmenlc, depois que o Cong1•esso commoLte no Poder ·'Executivo a ta1•iJra do 1'n7.er lois, ,iusto •l quo o Ministro ns cxpeca
com esse titulo. Acho ~uc o Ministro fez muito bem, si 6 que
alie entende quo isto· ainda nos póde aquecer um pouco e nos
dar urna corta·corngcm pnrn cumm•irmos o nosso de'ICI'.
·
O Sn. An1'l!Uit LI~Mos- V. Ex. pormiLLn-me um aparte:"
hn uma doutrina cm direito publico, om virtude da qual se
entrm(je que os Minisll'os nüo siiu auxiliares do Poder Ex-·
ocutivo; siío orgãos do Poder .Publico c, nesta condicúes, o
Congl'esso <• l.;unbcm I'CP!'r.scnLante rle un1 pode!' e póde ·qe-
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legar fnnccões. O

se nüo p<ldn é dnr delcgncõrs de. dole.-

IJIIC

gnções.

·O Sn. F~r.ICf,\liO PENliA.- 'Nfio lln nnda, Sr. Pr•esidente,
eomo rossuir· a gontr. um espirito como o do honr·ndo Senndot·
Jlelo Estado do Jlnrr\.
·
..
'
O Sn. An•rHun LEMOS - E' pequeno: o quo ú grande ó n
dot•tr•inn, que 11üo ,; minha.
O Sn. FEr.rcrANO PENNA - E' um gr•nnde rst1ir•it.o o nohl'n.
Sr.nador·, c cu não posso nr~ompnnhnl-o nesses Y<los, porque
fui educado om uma escola de fNra a te!'ra .••
O Sn. An•rnun LEMOA - Y. Ex·. snbe que o tlir•eito cvolu<\,
princi1mlmente ·nossa osphm•a.
O Sn. Fr.r.rcrANO PENNA - . . . c estou acostumado 11 rnral'ar. os tPxtos dns leis do modo 110r que siio cscriptos.
Sei pcrfeitllm.~nte CJunes as limitações das nttribuic.õrs
'do Poder Exccu ti vo c do Congr·csso; mas, o nobre ·Senadm•
nos JH'f!gn thom·ias novas,. pelas (Jnaes havemos do chegar no
final de que estit tudo isto no melhor dos· mundos e que o
podf'r' Executivo faz muito hr.rn de continuar• a govcnilt• ~cm
ter a mcnot• nt.t'cncilo 1í rxistenci11· do I.egisl11tivo.
.
O Sn. AnTimn L~MOR - O Poder· .Legislativo· em rcgimen
n<inhum póde legislar ol'l'icazrnente tão. amplamente como po-.
derin fazer um delegado, e 1!. por isso que, cm materia do
codificacão, se cnt.regn n pm•l.icnlnt·e~ t.cchnir.o~ a sun confcccão ~
.
.
O Sn. F. Gr,ycr~ruo - O nobre Senador reproduz real-·
mrnte 11 doutrina de ttm gr·nn<~o eseritltO't',
O Sn. AÍITnun LEMos - Iro,io muito .divulgada. E' dout.rrnn que vem ,iust.ificnr nm fnr:to inillndivel em todo~ ·o~
J1Rizes do mundo, ainda os dP. r·cgimon pllrlamcntllt'; a incomJietencia 1'~111 do Congresso 11nrn. IP.A'islnl· .ti\11 .. nmplnm~nto .
eomo eonv1rin no seu rnpct.
··
O Sn. MoN rz PnErnE :--.Não t\ theot•ia col)slitucional.
O Sn. AnTHUn LEMOA - A Constltuiciio. niío tom .. theot;in,
tem ~3xtos, 11 Mbrfl estes se cnlc11m ns theorias iJ as intcrpml.ncões.
..
.
', .
O ~l.t, li'~:r.rcrANO PtmNA - A' somlrrn de t.odns essas theorins <í que .medram todM os abusos.
·
Para mostrar como a nossa Constituic.i\o estt\ choin do.
·lnramns ··o do inadvP.r·teneias, basta cit.ar n incongr•uP.ncin que
so encontra entr·o dous de seus nrt1gos.
.
.

.

'

1

..
'

•

A .minha· attcncão foi ehnmndn pnrn osso ponto,. pm•qno o

nobre Senador pel11 Jlllrahylm do Norte. rei dollo peiio pnm n
snn Rl'll'Uillentllcüo. S. Ex. dizia que a Const.ituiciío flgm·ou
no'nrt.. G!l,. pn-rngrapho 1" o nó 11rt,.,71, os unicos cnsos e,m
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quo srJ Jl<'Hio pr.rdPI' n~ rlir~ilos poliLicos. Quncs são elles?
do 111'1.. 71' ~ii o:
Pnt•agrnpho 2". Jlrrdr.m.:sc:
11) J•n!· natnt·nliznção em pni?. r.strnngcil'o;
!J) •Por· nccoitaçiio tJI) empref(o ou pen~i\o do sovemo estt·nngr.iro, ,,rm l,icün~u do Poder· Exreut.ivo Ferlrrnl.
_
.
Siio os dons uuicbs. ,~gora, V. Ex. ou ca: c Os que niiP·
gnm moti,·o de c!'eni)U religiosa com o fim di! so iscrrtar'lltn di!
,qualquer onus que as leis republicanas impõem no cidnrliio :o,
J~is arrui um caso além dos mencionados uo. nr·t. i 1.
Agom wo,in V. Ex. St·. P!'esidr.nt.e, a scf'iedadc (!'0111 que ful'alll
t.t•ntndo~ csl~s dons nt•tigos. .
O nt•l.. :!R diz: <l'm· motivo d1J crenca rciigioõn »,
Jlot· Cf)nscqtwncin, o eidadiio )}J'a?.ilt:ii'O .l1!m tlcr·fnitn libcrdndc do adoptar n crença religiosa rtue quizm·, t.i.t'l\1' dr.lln lodos
os eorollal'ios, .
Exernplo: um ~ncm·dote r:atholico não pódc prestai' scr·vir;o lllililar pot•quc sua religião .impede que det•r•nrne sangiH'.
Agora, Jl1Jio artigo :!9, si Jlão p6dc rH·estar· SCI'Viço milHal', fiO!'·
que a sua religião o impede, fiea com os seus dit•t.dtos politieos
inteiramente perdidos. Faço estu eita1;ão pa1•n rrnn st• w,i:l 11
diwrgcncia entro os dous a·l'tigos.
.
O Sll: !Nora oo Bruzrr. - A JlCrda elos rlirr.ito~ políticos ~
lllllU j)Ull IÇIIO.
o. Sn. 1\IF.'l'P.r.r.o- Gnr·anle a crenca religiosa, contanto que.
cstn não sil•vn de pretexto n eximir-se de serviços no pai?..
· O SR. Fm.tcr.INO PENNA - Como ,; que se póde ga'l·antil' n
m'•ln•:a r·eligiosa, si niio permitlr que sr J1l'Occda d1~ neefilodu
eom rlla ?
O SR. METr~r.r.o -. Não é .cm tudo.
· · O SR. FELJCt.INO Jlr~NNA -· Basta que se,ia cm um caso ,qú,
como este que l!itei do .sacerdote· catholico que por niio poetei'
pr··~stm·· ser•vico miiHat•,' 1l punirlo com a pPI'Cia dos dir•citns
JlOiil.icos.
O Sn. !FnANCtsco Gr;V(mmo - Não. Ahi, não IIJ1oindo.
0 SR. Fr~r;rCf,\NO PENNA -. Tudo isto, Sr. Pt•cside!Úc,, l't'lll
a pr•oposilo dos csct•upulos eonstilucionaes do hom'!ldo Senador·
pó ln Parahyba do Norte.·. ·
Felizmente parece quil n Constitui~iío, neste ~:aso, niio t.rim
nnd~ que ver.
•
.PaJ•ecc que todos os. es.crupulos do 'honrado Senador .o~Uio
l'unrlndos onr .um mal wrtcntlu, em um l'ulso Jll'r.~upo.~to. ~ . .IEx.
~Jntonrjo QU!J o t'ilho que segue. a condição do JlUO o n mulhet•
quo ~ogue a condir;.iio do nun•ido, po1• este facto, prt•dr.tn OH
dir·cito~ politicos,
. ·
· •
o~
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O SR. CUNHA PrmnosA - O que. eu quero é que o cidadão
hmziloiro sc,ia ou não filho de estrangeiro, Lenha Rcu direito
civil gal'llnLido cm lei hrnzileím.
O Srl. .Fr'r-JCJANü·PgNNA- Ot·a, Sr. Pr·csidente, ôsto'parngrapho não póde snhír do pro.iecto, salvo si querorn Lambem
eliminar do projecto o art. 8". .
·
Diz o ·ar L. 8": • A lei nacional .da JlOsson rego o se>J n~tndo
e a capacidade civil, as relaoões pessoa os dos con.i ugo~ o o rcgimen. doR hons do r.a~nmento ».
·
·
· Agora diz o paragrapho unico:
·
• Os J'ilhos dut•ante a menoridade <! a mullwt• ensarJn, nmquanto durar a sociedade con,iugal, seg-uir:l l n lei naeionnl do
pno e do marido».
Sr: Presidente, como ó possível q•.liJ o pa.1 e o filho possam estar su,ieitos .a duas leis contradictorias, como p'óde ser
a da nacionalidade-do origem o a do tert·Horio nm que se acha?
·Como é que essas rolaçõe~ pessoa os entre os conjugas e o
J•egimen dos bens do casamento podem ser regidos pela lei do
Frmrc.a c do Brnzil inl.ciramcnte
contradictorias ?
.
.
Por conscqtiencia, si o honrado· Senador cnlcnclc que o
paragrapho unico viola o texto Constitucional, nesse caso é
preciso retirar do pro,jecto o art. 8", porque .elle, pot; si só,
.sem .o pnrngrnpho, é incxequiycl, impraticnvel. .
o Sn. CUNHA PBilnOSA dl\ um aparte.
O SR• .FBLJCIANO PENN,\ - E' preciso que demos .a cslo
texl.o uma iuterrJTeLaciio conwuieulc, porque, do outro modo,
si ficasse osso artigo sem o seu paragrapho, cllo não se cumpriria na prati-ca, porque esse artigo estaria om contradiccão
com as leis estrangeiras que são leis de protecção, como todas
essas chamadas leis pcssoaes.
O Codigo Civil l'rancoz, . p01: ·exemplo diz:.
• Touo u· J'il!to dfl l't·uticez, m1scidü · eut 1miz estrang,;iro, é
frnnccz, a estrangeim que Livot' casndo. com l'r•ancr1. seguir:\ n
condicão de sou marido.~
·
Ora, Sr. Presidente, essas leis acompanham o l'l'ancez por
toda .parto; 1lOillo tornai-as inerricar.es 'i como não consenti!·
que ellns. se cumpram ?
.
·
oA:eontocen·do o J'allecimento do um estr·nngei~o e Lendo a
justiça do Brazil do fazer· cumprir. essa disposição· do pr•o,iocto,
dar-so-hin o mesmo quo se vm·il'icou com n do desnacionnliza~~iio dos estrangeiros residenles.no Brazil no dia iii do novombro
em virl~!dli da Constituição; teríamos do fazer uma. outra lo i
r·ogularr7.ando a intorp,retacfio conveniente: Leríamos que recuar
deant.c rle reclamações vivas o cnergicns das· nações intoressa.

•
l

•

dM.

.

.

A mesma Mnsider•acüo podoi·-se-hia · fazer em ··t·elacüo ú
emenda do.· honrado- Senador· .pelo ·Eslndol do Espil'iLo 'Santo
porque, Sr· ..Presitlente, não ó passivei, (M), ·• !.ratando· dA sue,-,·
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cessão legitima ou testamentaria, a ordem da vocação hercditaria, os dh•eitos dos hcrdoii'Os e a intrínseca vnhilidarle das
disposições, qualquer quo seja a natureza dos bens c o paiz
em que se achem», seja essa disposição applicada confor·me
leis de diversos paizes, no mesmo tempo.
Supponha V. Ex., que o testador, quando tem herdeiros
necessarios, possa dispilr de metade da sua herança; admittamos mesmo que, por uma disposicão muito mais larga, tenha
liberdade de testar. No .r,nso de 11m filho de estrangeiro nascido no Brazíl, tendo quo se reger pela lei brazileira e o pae
pela estrangeira; não sei como chegar á accilrdo em rnnl.erin
de sucoess~o.
O Sn. MoNrZ FllErnE-.A!hi, a l'a?.iío de subsistencia do
seu estatuto pessoal dcsappareceria; ficariam o filho e a
mulher brazílciros, que devem ser. protegidos pela lei hrazílcirn.
·
O ·Sn. lo'Er,JCJANO PENNA- Mas, supponha que o esf.ran!l'Oiro tenha feito testamento conforme as leis de seu pai?. ?
O Sn. MONIZ FilEm E- Invertamos os papeis. Supponhamos ·Que a lei eHI.rnngeirn dá n líllerdnde de testar o a hrazilcir·n niío.
O Sll. FEJ.JClANO PENNA- Suppon1hu V. Ex. que ci estrangeiro fJOSSa, pela lei do Brazil dispôr de metade de seus
bons, quando pela lei portugueza, por exemplo, só póde dispôt•
du terça. As pessoas que fossem pro,iuclicadas por este facto
haveriam do reclamat•,
Do maneira que estas emendas apresentadas pelos hon!'ndos Renadores vêm crenr ·novas fontes de con1'Iícto.
O S11. '~!ONJz Fn1~rnE-As minhas, ereio que não.
O Sn. I•'!lr.IGJ,\NO PENNA- Havemos vivido dr!mixo rln
inl'ltwncia das disposições do lois do lrnporio, j(t consat;'r·arlns,
niío ternos razão pnr•n enverrdnr por trilhos novos r. chri'ns
íln pi;rigüs.

·o 8H. MONIZ Fm~mll-Em reln.cüo lt succcssão, a rlnut.r·inrl 11ão tem sido uniforme; tom variado em .lJluíl.os loglll'l'~.
O 811. Fm.rcrANO Pr~NNA- O tQuo cu não desejo é ol'l'ol'rJ~fJJ' IIIUI'I:lem Jlnr•n que tenhamos dtl r•rmun1• deani.rJ dtJ •I'''" iamações rsi.r•nn.geÍJ·ns. Quero que essas cousas fiquem dof'inirlns
"" !.ai mnneir•a que não Jll'Odu?.nm conl'liof.oR pPs~naes, rlo 1nnl~
dos qunes inf'çli?.monto tcrinrnos ~ue I'OflUIIl',
·
O ~ll. JloNrz FREnm-Em relaciio (t minhn cmtmdn 11~0
Intvel'tí Jogar para reclnmncões. ·
· O 811. F!l~lCIANO l'·I~NNA...:... Pnsso agora, St•, Pr~sirlf'iilo, ..
u eom•m•snt· pot• alguns momentos com o honrado Sonadrll'
pelo J~sl.ado de Mntto Grosso.
A fll'imnil·n qurixn quo tenho a fommlnr é a de que o
lioiii'Ut,ú Senullo1·, l]uu tm?. comsigo uma invcjavcl reputncüo
ele ,iurisla.
. nfio l.enliu .iulgndo convrminnl.o discutir c r.Inr amplos.
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escJnrcr.imenl.o;; n J•csprilo da snn emenrln, fJilC consnf;\'T'n umn
rins mai~· inTruwl.anl.r~ Holuçii<'S de dil'ril.o r:ivil.
O Rn. Mg·r·w.w- Deelnl'ri CJIIC <'Rflrl'a\'n íwimriT'u 'n pn-·
T'Nirl' ria Cnmmi~silo. .
·
O Sn. Jo'T~r.ir:TANO PBNN;I - •Cnmrermo~, f.\1•. · l'l'rsirl<'lll "·
rlr.clnt•ando lfllf' n lt!xlo do ar'L. 1. u7ti so T'nseute dn um !l'l'IHHle
drll'oilo \'OI'Qt111 amplia de uma manniJ•a qnn não n~l.ava na in'-•'ru;ão ln ltlgisladOI' OS JlOtif!l'f!R COnr:edirlnH no lt!SI.nrlor,
Dir. este :u·tigo qur: o l.nstuuoJ· ru'uln dispÔ!' lil'i'<'menl.r di!
l.nrlns os bt•u;; Cflll! deixar JWI' sua TllOT'tt:•.
l~u .hí uão QTWI'O rar.rt• qrwsl.;io das pnla\'l'ns- deixm·
Jlot• sun mOI'I.e -mas todoH os. hcns que til·er· do deixar·. não
ti voJ•dadt>; fiOI'CJIIü eonfni'Jll>J- o T'f',!l'imen do easnmnnl.o, ellr. não
Jlfl!)r•r:\ dr!ixnT' sini\o a metade. E~Lns di;;po;;i~ürJs legislal.il'll~
drvem lt•t• l'igor· l.nchn ico. Mu;; onde peccn .n emenda do nohrr!
~·mndoT', ,; .iuslnmenln 110 modo dr!mnsiadanwnl,f! s~·nthclirm
JWio qual rll•l lt·ala da pr·esl.aciio de nliTilr!nlos. Dir. nssirn:
••A JH'••sl.aciin dl' alimentos sr1 J';u·(,. de nt~r·6J•do c:om os urtigo;;
.\1~1 c .\1,1 ),
'
.
'
Vl',iumo.~ o Clllf! diz()m estes artigos:
«Os Jliii'CIIles poden1 exigi!', uns doH · oull'OS, nlimcntos
nrr:essar•ios :\ sua subsistoncin, dr! nccê>l'do coin as llr!INminnr;tit•s de~Le capitulo.»
·.
« O tli r•o)i lo !1 ru•estucão de ali mon los ,; rcc iJH'oco eni.T'f'
r•nos o l'ilhos, c extensivo a todos ·o~ ascendentes, t'renhindo n
nht·ign~i\o no;; mais Jll'Qximos em _ gráos, uns rm fnll.u di!
outros,)
.
.
. ·.
. .: Na falta de uscondenlcs, cube a obJ•igacilo nos de;;ccndcntc.g, guar·dlidu a ot•dem_ dn succcssão, c, nn · fnlln de.~tos,
nns ii·mi\os, quer· Jl'OT'mnnos, qtwr· unilnlcrucs.».
Os alinwnlos são divididos
nos casos. seguintes:
.
.
.
«Quando os CJllíl o;; recebem não toem bens .c nn mesmo
trmpo estão impossibilitados de JH'ovet·, pelo -~eu .l.t•nbnlhn,
:\ propt•in subsistcncin, ", -·"· ·- - · .--- .- .. --;- --- ·
« Quuudo o devedor· Jlódc fornecei-os sem ficar pril'lldo
dns meio~ de que iJut•eco•· n sun· sustenl.ncão.
.·
«Os nlimonloR .dcwm sm· l'ixudos nu Jll'Oporc.i\o dns necr~sidudt•s doR l'eclnmuntes o dos t·ocuJ•;;os dn pe~son olll'i!l'llrln.
c.Si, de[JOis do fixado;; os alimentos, solirovict• altcT'IICilo
no o~tndo. do .fortuna daquclle n quem incumbe Jlllesl.nl-os on
do 11ue os rcceb·o, JlOdOl'ÍL u pm·tc interessada· t•ecot•t•cr no ,iuiz
pnrn ·n eessncüo,_ roduccüo· ou augmonlo, r:onformo nR cir·r•mnstuncius.
. ·
·
c A· ohrigucüo do JH•eslur alimentos nilo se trnnsmittc nos
he)'()Cit·r;t~ do devodo_r.
.
· .. · · ·
-. ·
c A pessoa obl'lgudn n Jli'Cstm·· nlllnentos, ou pódo clm•
1111111 ponRi\o no -nlime,ntndo, 9u l'Cc!Jbcl;o..,_e st!slcnlnl-u ~·m RIIII
J•t•npr·in· ~~~~~n. O ,iurz, J'IOt'r!m, podor·u,:::.conlot•mo n Cli'C-11111 ..
stunoin, -J'ixnT' o modo· rln JWCSI.ut;iío~· _ i>: ·
. -.
«o rliJ•elto do pedit• alimento~ Titld~ deixm· clll sor,;e.~qr..
oido, mil~ niio pr\dc, sc1· l'~.nuncindo·; ~
......
'
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Ora, S1·. Pl'íJsidt!nlo, a t!lnt!llda não nos
peSSO!IS l'CSfJOIISil\'l!i~ i'[ll' I'.~SCS· a)iiii4Jllf.OS,
O Sn. Mr:'l'l~r.J.o- ~\ hl!l'iiiii}H.

di~

quaes são a:;

0 Rll, 1.i."I~I.IGI,\NO PgN~.\ -!A }~el'HIII;/1. IIÜO püde SCl' l'P.SJIOilS:tYd. (IOI'Iflle ll 'hf!/'llllt'a uno ~~ fii!S~oa jul'idica.. ::;, Ex .
uu.•z;;uJu dt•elat•a 1111 ~na enwnda.

..

« ~\l_t(ll'fa
SttlÍUt• ... 1"t'

11 :'iiii~I!I.'S:o;;io, fi f!niiiÍIIÍO (~ JHI:-i:it~ du:-; ll!!llR. f-I'UII(tlJ;O (til:; (ll.!l'llt!il'll:~ l.l!,';(lllllt•lltar•iml IIII if~gi

dl!:-ide

liiii'.IS, »

·p,_,,, •~ou:o;r.gu in/,e v...;fa l'ie!.~iio •:haumda /wrtlllfO tlmHlfiPnl'ece. ';\ nl.iganH)II r,,. PIJ;t Pxistia. Diziu-l'ln rflH! t'IIHJuan to o
11111/'l,u llfio

l\las

ln•n

~~::i:-3il

l!liltH'I'I.tdO, I!J':t

l'i1:dín

pela

llt'l'lllll.'ll.'

illl.1_1 ii'IU!lelltl~:

1.1t!:-iHppal't~r•nu
Sl!ll~· h1H'UI!ii'I1S o

ífiH! 111111'1'1' 1.1111 I<ÍIIUt!iio 08
tl ial.auwul.u.
O f;11, M1m·a.1.o-•.E'

Jloumno.

o Sn.

I'I'J'll'I)~I!Otado

o IIII!SIIlo ~lH!

FI~I.ICI.\~0 pg~~-1

do um nl\'111'1\. (T,ê.)

ho.ín,

1.l1~::;f)e

.<UIJ.<lihlt'lll illlllll!·

seda\'a no I.Hf•üito

-l\'ãn, S(•llhor·; e.~ tu uispo;;kão ,;
·

·o

811. AII'I'HUII L&~IOS- E' um11 ficçiío •k~ dil'tJilo.
O 811. J.Cllr.ICI.\~0 PJlNN.\- Dir. V. Ex. que 11 h•·.J·uucn 1í
flllll lrm de. l'ornccor• alimentos mas a lHJJ'IIIIÇII IIÚI) lom per-

soualidadc.

. O Su. ~lll1'1~1.r.o.- Tüm I'CilJ'(!StJil tnntcs.
O. Sn. l~~:I.ICJ.\NO PENit\ --'Quem é o rep1•csen tllnlc .'? Feít11
11 pai·Lilha, dese,io sahet~ quem· é que fica l'OPI'escnlando esta
uJ'ga.n.ir.acüo ?
·
·
.
.

· O Sn. Mr.'I'I~I.LO- Os iuvenlariaut~s.
·O Sn. FI;J,!CI.INO l'd~NNA- Então não s1io mais o.< her·dciJ•os ?· V. Ex.- sabe que um· individuo mcnoJ•, llliHltcllll!llo
ou iiH:apnr., pódc dm•aJ• 60 ou 70 auno~. e, dUI'lllltu f!Stu lt~mpo,
qw•m 1l que fornece esses aluncntoe .? Dir. V. Ex. que os 'her·-

. Ullii'OS SÜO l'eS[IOllSJIVeis,
O Sn. Mt:1'Jlr.r.o-Nüo, senllor·; niio .diss1i isto, r•cfL'i'i-me
aos. bens de

hcrnncn,

.

'

)

O 811 . .FJIJ.ICJANo P11NNA .- Ptu•ccc-mc, 81•. PrcsidtJn!c, IIli H
Ulllll ~nwndn como osl11 uiio pótle di~pensat• llorlas rn·ovidcncins
pam l!CI'cal-a dns condicõcs 'de exequibilidade.
. .
Aoho qÍw estes alimontós elevem ser pr·cstados P!.•la fm•- ··
mncão elo um J'uudo, uma sepnJ•ncão ele hons, .que se,inm collncados em Jlpolicos· cujos ,juros se,jnm npplicados·a estes SCJ'vicns, pnl'rttJO, si V. Ex. entendo que estas prcsta~fics dnvnm
SI' I' feitas . pelos lwt·tloit·us, .. os" honcficioA ·podem so1· !H'o.iudicndos; ·l)m vista de um dos lll'ti.gos que V. Ex. mau da accroscontn'l', dcclal'lll' que a divida niio
passa parn o .seu successo1·.
'

'
'
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. ·o que me parece mais ·curial é que o juiz mandasse fazer
nvalin1;iío r](, quanto era preciso para fazer um fundo e applicat• a. estes servlcos. ·
. O homudo Senador diz, pot• exemplo: quando uiio forem
cont.emplados no testamento os deseendeul.es ou, mt sua falta,
os . ascendentes do testador, incapazes de rn·ovor :'t IJI'Opl'ia
snh~isl.cncin, donde SIJ segue ttuc, desde o momento cm quo o
testador· tcrrha cotllcmplado no testamento esses .herdeir•os, já
niio lm mais togar a. !ll'CStaçüo dos alimentos ..
Orn. ci~ aqui a tal latitude inconvcnientissima. ·Com
tiuaulo deve utise Lt•stador aquinhuat• esses indivit.iwi~, de maneira que não se.ia necessario fazer a t•oservn de bens para
esses alimentos ? De quanto ? Pelo texto emendado, desde o
momnuto que· o individuo tenha deixado mil réis para cllês,
dcSC!ll!ll'nlwu a condição imposta. ,
· .
·
Pódw l.nm!Jem ncontecct• que o nobre Senador, quet'endo
favorecer no testador, lhe tenha ct•cado uma sil.uar;üo mais
Jreno,;a, Exent)llo: si o testador· mor·re, deixando a fortuna
rio dois .contos. pMe dispô r de um conto: entretanto, si deixar
ljsses dnus contos sem tet· con.tomplado·.scus hr)l'(leit·os, elle~
não 'lili"gar•iío absolutamente para mnnLel-os,. mas .são retir·ar.lo~ pam 11 mantem;a dos mesmos .tio mancir·a quo niio rlispõll
nrHn do· tal conto ·de ·rrlis, conrormc o texto da legislação· vig!)nlc.
·
fi· nobr·e Senador está tr·ntando de aeautclat• os interesses
dos lrurdeii'Os, mas não do testador·. Estou mostt•ando. qull
.prídr! dai'-SIJ a hypothcse cm que o testador perca muito mni~
eotrr a sua lei. do ·~:~uc com a actual.
· ·
·
Quando a I i!Jcrdadc do testar tenha de set· convertida nm
IIli, essa lei será a mais acautclaclora possivel, pot•qunnto V. Ex.
salor. que esta questão niio está amadurecida .. Hii muita gent.r..
que pugna \'al1mtemcnto .contra esse instituto. c, na Ill'atica,
110111 ccr·tcza, mu'itos Juristas JH'Dournt'iío sop~lismal-o .. Pelo
menos ainda lia pouco l·i um artigo de um •homem rcspoitnvr.l,
r!n ·um ,jurisconsulto ·de nota, d Sr:. Parntíhos Montenegt'o, quo
·~ .mnsl.l!nll. alarmado· com .a liberdade ·de· testar e ·declarou
~ue IJOnsa.grat•tí. os .. ultimas dias do sua. vida; gratuitamcntn,
n contt·ar·iat•, por todos. os modos,: a exccucão· dessa loi, .. Cl'cando
lllli!Jarms, demandando JlOt' todos os meios· e mostt•ando a sua
!nconsLil.ucionalidade. ·
Plw conscqui:mcià, todas as péssoas qun tivr.rein inl.err!sst~s dr! qnc ~sl.a lei seja votada c cumprida dcvom cereal-a
de todas as caul.clus, ·e niio· só om beneficio dos testadores.
como om beneficio dos herdeiros. ·
A lal.itudo .que o nobro Senador ahi deixou consignada é
a mnis inconveniente, c si. essa lei t.ivesso de passar, tal como'
S. Ex. ll propoz, seria desastrosa na pratica.
·
. · O Sn. Mh"l'ELr.o -A Commissiio pódo modificar.
.
. 0 Sr~. •Fm.iétANO PENNA .--I\!as ~. iildiiJaçilo qÚ'é, V, E~ •
apre~mitou dovfa p'elo menos ·raciJitar o· set:vico d.a .CJ>]l!miss~o,
a qual· se acha coflocada numa sltuacüo vcrdadeu•a.'J!~n.t~; srn-
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guiar,, porque <l conl.rar'ia, na .1ua maioria, a essa idéa o, entr·cl.uuto, l.rmr agora de melllor·ar o pr•o.iccto. · .
Ve.i a V. .l~x. que uslamos contlomnudos a um papel ab~urclo: -l'or·rnu!ar· urn pr·o,ieel.o ao qual somos intcirumentri
advor·sos. O hourado Senador devia fornecer-nos as lln~es com
•tuc pudoss<!mos curupr·il' tão penoso encargo.
· I~utr·•J oul.r·as. etnrsus, ·tio,· ia rnuudar suprrimir lodos os
ar·l.igo., do IH'<t.in<Jlo !.lO Uodi~o, !JUIJ süo· ir·r·eeonciliaveis com
a emenda.
·o Sn. ·~IJ;TEr"r,o-· Mo' está nu emenda.
O Sn. Fr~w.;r,\No PllNN.I- Nfio ve.i o. g V. Ex. que fi o pae
da fJreanca. . . .
.·
.
, O Sn. ~li~'l'r~r.• r.o- Eu não sou o pae du crearu;a; a emenda
estrí assiguada por va'r•ios Senadores,
.
O Sll. Jo'gw~t\NU PHNNA-Mas foi V. Ex. quem a apre"
.
sentou ao lmptisterio.
. ·cr·cio que quem rqir·esenla uma·· owendn dessa~ de1·u J'ncililnr· a· sua discussão e a suà aeeeHa(;iio; cabe-lhe, entre
ouLms cousas, dcclnr·m· que .a elia são· irreconeiliavnís. tnes e·
taes artigos. Mas V. Ex. deixou rt Com missão este tl'Ubnlho,
collocnndo-a na situncão, de ecrLo modo humilhanl.r, de aeceitar um tr·a]Jalho que repelle. Posso a Commissão mal intonoionada e podcr·in proceder· de mancim que V. gx, seria
eodillrado. .
.
.
·
Sr. Pr·esidfJnte, devo deelnr·ar ·que uiio sou contra a liberdade ·do testar por. motivo de éseola. Foi somprrJ esta· a
minlrn opinião que o que está feito é scmpr·e superior·, porque
os interesses do testador c dos herdeiros são salvngual'dados
de modo .neccssaJ•io.
·
· O pâc tom obri.gacão de crear o fillio, facilil.ar"lho a vida,
tornal-n. ·ngraclavelo Por· consequcnçia, o. 11ae creu os filhoH,
obl'iga-sr: a deixar parte da hernnca, consultando deste modo
os interesses da familin, o principio de propriedade c, ao
mesmo lcmpo, a obrigação de. cuidar·. da prõlc. ·
.

.
ll

)

II

I

. J\gora, ouch.' V. 'E:c ·o·;quu: osur·cvi, cm 1Dü.2,_ quan'dp fui.

solroita~o

a .rcliitar esta parte: ·
.
· ·
· • Os euLhusiastas du liberdade do testar· fazem uma concessão. Jlormittem clles que, do palrimonio do ·rle cu.ju.s .. se
rotir·c uma quota destinada ti m·eacão o educacilo. de até. i\
maior•idndc. Mas quii significa esta quota, rotil'ada por ~orca
rll) l•!i,' sinflo uma reslriccão ri liberdade de dispôr do todos
os bens ? E' r:orn urna aggravanf.e, que l'requenlemcnlu so veril'icarin: denodo set• u nlludida quota quanto bastasse para
a croaciio c educncíio durante niio poqucno . ospaco . da menoriclndo, tal fosso a exiguidade do .Jlal.r•irnonio quo. se tornaria
IICUCSS!II'iU a l'CSCT'I'a. do mais da Lül'Ca ·parto; do mais CA mo- .
!.ade do' todo olln. Ora, auloriznr la! reserva, equivalente ao
. ruconlwcirnonto J'ormnl da obrignçtio pntor·nn, ·ohvolve ·mani- ·
J'csta im il.n~úo ·ao direito .do dispOr. dú lodos os .bons. Esso
illoi;ismo demonsl1~a clur·nmcnle. quilo complexo 6 o probiQma
o como' seria imp!·ati.cavel da!'- lho. umn soluciio . do cnractot·
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absoluto. Em nos>Jt ·Oiúniüo 1111 $cguJ•amcnte .uni pouco de
vm·dadt! tlm ambas as e~colas, tJ a uutis atlul'tada $Olucão seria
aquella IJUC, pot• tun cl'itcrioso ·Jli'Otlcsso de· ecletismo, couseguissc conciliat• a obrigação JliLtm•mt com u respeito devido ao
· rliJ•cito de PI'OIH'icdade, rcsalvado~ smnpre certos dit•eitus
iuhcJ•entes à nul.nridadc dos JIUCs,. que seriam exercidos ·,lulll
J'o!ht•;iío tis legitimas, wm o fim ·de lhes nddilat• clausulas saluliu•o.•8 em liiJJH•I'icio dos lwl'dCiJ•os., .
· ·
]!~i~ t~qui como, ,hi nessa ~~poca, cm 1,01:!, eu eshocava u
.dn!iJWllrncnl.~ do pr9.iecto que [CVÇ dept~is ~~data. dtr 30 rle JJil\'Cillht•o tl foJ l'l!cul11Liu cüm r.-·mawr lll,iustJc.n. ·-<h~entlo-se que
llU, o· tinha formuladO JIOl' inlcreSSC prO[ll'iO ·ou UU ininha
familia.
: ·o SH. S.\ l''IIEUU;-0 pro.ieclo foi muito hrnn rccnhidu;
tuna ou :ouLJ·a opinião isolada não tem importancla,
·
·
·0 811. l•'l~l.ICIANO PBNN.\ ~ A~OJ'a OUC~Ill :.
• :Ii:;sa d ivergencia com rclacão .nos rlufeusores da lihm·'lao.lo · rlc testar consiste cm f!UC clles limitam a obrigação
1•at.cma ti moralidade dos filhos e. aconselham ·uma .rcser\'a
t!iscriminaria. l~ntcndcmos. que é mais pratico, menos suh•ito ll abusos, o . ilrocesso de fixar;ão da quofa disponivel.
· Estamos tambflm. convencidos de que os· pacs nssumiilll
uma. rt!sponsahilidado que se Jll'Oionga além da menoridade
rios filhos; devem-llws a m·eac1io, a educacão. o ,justo ó quo
1:oncorl'an1 pat•a .seu bem. rstar e para sua felicidade. Essa
nb1•igação liStá Jundnmenl.tl gJ•avnda no co1·ar;fio, de Jodos os
rmes e fundadlimente lll'nhumn rrJtllam!liJiíO se levantaria cont1·n
a lei que a IJOnsagJ•asse.
·.
. .
E' Lambem a confiancil que nos ins1lil'a o amm· paterno,.
que nos não Uil!IYora a ir.l,la da disrJOsicão plena. d~~··!Jens.
gstamos certos de ·que só por alguma ·rai'U abcl'l'ncno . pncs
rlcsnatumdos pi·e.iudicarinm seus J'ilhos c de quo frequentemente saberiam cllcs fazer uso dessa faculdade com o criterio
e sabedorias taes que ncn'huma lei, . cm, suas fórma~ absolutas,..iúmais poderia substituir. Não acceitamos,· porém, pot•
mais de uma- !'aziio;· ·nepuLaouu~ .uma 'ülirigacãn-dos pnescvclar ·
pela sorte do~ J'il•hos como J•esponsaveis que .são du suil exisf.l'llCia; e, si é uma· o!Jrigal)ilo; justo é· que seja declarada oxigiwl e que se indiquem os termos em que deva set• cum1Jrida,
J'espeitado convenientcmcn!rJ o dil•eito ·de. pt•opricdadc. »
.· Ó .Sn. l\h~l;EÍ,J.O - . .
un~a obtõ_igni;iio Ínoral;
"o Sn. FI~LieiANo .PJ~NN.I- Si é moral, niio é obrigacão,
l~ntiio por que V. Ex. o exige ?
.
.
O Sn. I•'. ÓLYcmuo- Nn· opiuiii~ do; Sr. Moniz Ft·ÓiJ•c,
a tcndenc.ia
J•cln . moral. ·
. é substituir o .direito
.
.
· ·· O S11. ]!:~;r.IGI.\NO l'I>NNA · (contlnuwulo a lo.dtum)- c Denmls ni'I.SUI'n-~o-nos ·11ue o tHJYil ht•azihiiro rccchei·iu a con!J•agnsto uma ldtlit lJUC ·a ind11 niin nmudm•etmn· nu •cilnsciunohi
,iUI'hlica nacional. o paJ•ccc-nos de. bom conselho. essa.,_·mani-·
fust.a•;ão de I'epugnaitci~ col<hida nus opiniões d.!,ldlUmet•osos
c
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juristas no .voto .da Gamara dos Deputados. O Dr. Coelho Ro.drigues reclama a liberdade de testar como instrumento do
punicüo dos múos filhos .
. ·Múos .filhos·! ·E quantas vezes no envez da punição, mais
justo l'ôm que os paes lhes dessom uma indemnizacão ?
Que é urn caracter sinüo um producto do meio cm que
ú formado, uma resultante dos bons ou máos· exemplos dos
indivrduos com quem convivemos ?
Poder-se-1m negar a influencia da hereditariedade, a
,transmissão de i dolos perversos, a predisposicão Jmra o vicio 'I
Será licito 'descanhecer' a inl'luencia funestissima das
nlliancas consanguinens, que prejudicam physica e moralmente
os indivíduos que dcllns procedem ?
.
.
Quantas vezes aquelle que se diz múo filho não é mais
do que um filho infeliz, victimn da 'herança dos vícios e aberrações paternas, da oducncão mal orientada, dos IJxomplos
pervorsores, sob cuja influencia foi crendo ? .
·
· ·Esse desideraturn podor-se-hia obter com uma pequena
modificaciio no direito vigente e que em nossa opinião tr'arür
vantagens incalculaveis, remedi o ·efficaz a grandes desgraças
as· .quacs .a inamoldabilidnde da lei actual não permitto attunder.
.
:A herança necessaria foi qualificada de absurda porque
rutira dos pnes n liberdade de ordenar a distribuição do sou
patrimonio do modo que mais proveitoso fosse nos filhos.
. A nr.guicüó encerra urn fundo do verdade e seria uma
búlla conquista si se conseguisse manter o instituto sem os
iuconvenientes de que ó justamente acoimado.
:Actualmente, passam as legitimas nos herdeiros neccssurios, isenta de rostriccões, clausulas ou condições.
Essa disposição legal apparentemente ,apparelhada para
beneficio dos herdeiros, converte-se frequentemente em instrumento de sua desgraça e perdi~iio.
·
. Quantas vezes granc'.es fortunas, nrlquir'idas com enorme
sacriJ'icio, siio desbaratadas em breve tempo, por ·herdeiros
prodigos, jogador•es, viciosos ? ~
·
Eis, Sr. Presidente, o mou modo de pensirr .quando elaborei ·o parecer em :1902. Persisto; persevero nas mesmas
idéas.
·
.
·
: Podia ter deixado esta discussão para trlllar do assumpto
no meio· da ·Commissiio; mas··ontondi que sobre assump~o do
tiio 'alta rolovanoia não podia fugir do dizer duas palavras n
respeito.
·
..
'l'ivo tambem uma outra razão para cuidar disso: ·a do
inostmr ao nobre Senador que ello devo auxiliar a Commissiio,
apresentando .. no., recinto uma emenda que devo sor tomada
cm consideraciio, mas regulando o ussumpto ·do uma m!lneira
pratica J.lOr•que · a. Commissiio, tendo .contado os voto~ ou o
numero i:las ·assignnturas, vm•il'ica que será vencida no recinto
o, por conseguinte, nüo pódo dizer, como em condições anaJogas, quo ent~nde que a emenda devo ser rejgitada•. porque·.
ollu so~t\ accelln,. ·o lllll'll mal ·nosso, IJOI'CJuo nuo satisfaz ao
objectivo collimndo.
·
Vol Y
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Desde que tom do ser concertada a lei, direi no nobre
Senador : A sua tarefa natural como apresentante e paranympho da idéa, seria a de apresentar uma emenda em que
todos os pontos fossem tratados, não deixando sobre a liberdade de testar, nem a nós outros, o principalmente aos juizes,
uma altitude de duvida.
O Sn. MET!li.LO- Estou prompto a isso .
.Q Sn. FELICIANO PENNA-Si V. Ex,, tivesse tratado do
·nssumpto no recinto, ainda haveria outra conveniencia- a
do que os estranhos a essa Casa poderiam discutir a sua emenda na imprensa e esta oollaboracão nos seria da maior utilirlade. (A11oiados.)
0 Sn. METELLÓ-Ji: podem.
O Sn. ·FELICIANO PENNA- Sr. Presidente, entro na questão relativa à liberdado de testar com a maior serenidade do
ospirito o isencão de animo, tanto assim que, vendo que a
maioria do Senado lho ó favornvel, o meu empenho é o de
que a idúa saia daqui a mais perfeita passivei.
Não pretendo impugnar cousa nenhuma; quero aperfeiçoar. Como ostú, a emenda não é razoavel.
O Sn. S,í. FnEII\E- Pela discussão púdo ser que so. mude
a opinião. A discussão é do grande vantagem.
O Sn. Fm.ICJANO PENNA-A este respeito digo ao nobre
Senador que não tenlbo esperanças, porque as pessoas que
subscreveram a emenda, parece torem tomado o compromisso
d~. ·votar por ella, e eu estou convencido de que os discursos
podem dar opinião, mas nüo mudam votos.
0 Sn. SA. FnEmE-Nüo sou desta opinião. Si V. Ex.
me convencer de que estou em erro, logo ficarei de nccOrdo
com V. Ex. ·
·
0 SR, FELICIANO PENNA ~Não tenho, como disse, li mono r
pt•evencão. Das minhas emendas; algumas ha tiradas dos trabalhos do desembargador .Vieira Fr.rreirn..
· .. . . . .
· Eu quero dar 11 S. Ex .. uma demonstracão inequivoca de
que o meu intuito unico é. acertar, porque S. Ex. tem tratado
. dos servicos confiados á Commissão e do seu desempenho com
uma tonalidade acre que poderia ferir os melindres dos seus
rnemllros. Deixo de parte os meus melindres que nada te em
com isso, e tomo a parte· util das observacões feitas por S. Ex.,
sor~ indo-me deli as para . melhorar o projecto. ·
. iju dcsc,java, Sr. Presidente, que esta discussão não se e!:lcorrasse emquanto o nobre Senador por Matto Grosso nuo
nos •. d6~se o prazer de apresentar urna emenda que estivesse
á altlii'd dos mer•ecimentos juristas de S. Ex. : uma· voz
pot•tlm,. que S. Ex. nos declara que na Commissüo trntará de
'melhorar o emendando, não me resta sinúo resignar-me a esta
siLuacão, que ·nilo é .para mim a mais satisfnctoria ~- . ·
Niio ·sei, Sr. Presidonte, si h!\ algum Sr. Sonlidor •inscriplo para J'allar depois de mim,
···i:.
.
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O Sn. PtmsiDEN'rJl- Não senhor.

O Stt, S.~ FllElllE- O nobre Senador pelo Parú, crll'io ·quo
ful!ai'lÍ.
() Sn, An'l'l!UL LEMOS- Talvez,
O Sn. FEI,IGIANO PENNA-E' possível quo om outras
sessões, si a discussão continuar, ainda tomo a palavra para
tratar de nssumptos referentes nos livros posteriores, que
teem de entrar cm discussão. Por agora, ora simplesmente o
que queria dizer, menos pela esperanca de adeantar alguma
cousa no espírito dos !1onrados Senadores (não apoiados), que
pela convicção em que me achava de que não era possível
deixar passar em branca nuvem, despercebidamente, um projecto de codigo tão impoJ•Lunte, tomando apenas n palavra ires
Senadores. O meu desejo era que o projecto fosso amplameniu
discutido, razão porque resolvi _roubar. por tanto. tempo n attenciLO dos meus col!ogas. (Nao apotados.)
Foi justamente para tomar tempo c proporcionar, assim ~··
opportunidade a que outros collegas se empe•rehassom na discussão, qu~ uu mo atrevi a abusar da paciencia elo Senado.

•

(Não a)loiados.)

Estando satisfeito o meu intento, sento-me aom a uerlcza ·
de haver cumprido o meu dever. (M1t'ito bem.; muito bem.)
Voem tí mesa, são lidus, apoiadas c postas coujuutamunto
om discussão com a proposição as seguintes
EMENDAS
Ao art. ii:
Supprimam-sc as palavras : c do tempo. - Felicümo
z>cnma.

Ao art. 217:
Accrcsccnto-so no art. como paragrapho unico:
Extingue-se esse direito si, correndo o prazo do art. HI:J,
. § 4', n. 11, o menor que necessitava do IJOnsontimento completar a maioridade ou morrer. - Feliciano Pcnna.
,

,,
Ao art. 00:
•
A1•t.
o erro sobre a pessoa só invalida o acto quandoa considoi'Uciío da pessoa tiver sido a causa principal d9 mosmo, - Fel-iciano Pcnna.
·
3 •
Ao ad. 00:
SufJprimu-so a IJUluvra cssc'ltcial. - FcUC'icmo l>cnna.
•I
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ltl.o ar L. 182, n. ii do § 4':
·substituam-se as palavras «contado o prazo do dia do
casamento, pelas sc.gumtes: contado o prazo do dia em· quo·
tiverem sciencia do 1Jasamento.-Feliciano Penna.

,,

"

Ao art. 188:
Substitua-se por este:
O parentesco illogitimo ·SÓ so póde provar por· confissão·
ospontanca dos ascendentes• da• pessoa impedida; que; si outro
oJ'J'eito lhe uiio quizerem dar,, poderão fazei-o cm segredo• do
,iustion .. Do mesmo· modo· podor-se..tha•· provar a at'finidude
illir.ila. poJa confissão ,dos• ascendentes· OU"·descendentcs ·.da·
pessoa impeclida.-li'eUciano Pcnna.
·
Suh-emendn (, omendà da Commissão ao pnragrnpho unico
do art. 188:
·
. Supprima~so
emcndii, mantida. a palavra « filiaciio.».
-Feliciano Perma.

a

Ao art. i. 300:
Addite-so como paragra!)llO unico:
Os numeras II, IV o V se não applicam ús sociedades do
fins não economicos.-FcUciano Pcnna.
·
·
:A', Lei Pl•eliminar: .

Onde se diz «Lei Proliminau diga-se «Introducciío ~ .Feliciano Penna.

'

,.
...

A' Lei Preliminar~
Colloque-so o· texto ·do art. 14 om seguida ao'. art. s• .F'aUciano Penna ~
,Ar Lo i Pr~JÍ~inar: .
.
~jUenda para ser collocadli depois do art. 2•:
A obrigatoriedade das lois, quando não fixem outro prazo,
comeoavú ·.no . Districto Federal tros ,dias · depois de. ofl'icial-,
monto P.úblicadils, · i5'' dias· no Estado· do Rio. de Janeiro, 30 ·
dias no~· Estados marítimos o no do ll!irias Geraes, 100 di!lS
nos outros,· compreh~ndidas as oiroumscripí1Ões niio cons~i~
tuidas em Estados. .
.
.
, c : ·.
. .:.
Quando a oxccu_çiío tlus lei~ do_ponder de.· rogulamelltnciio,
os prazos so· e>on~aruo da pubhoaouo dos respectivos· regulllmentos •
·
··'-l-.,.~_,;1
:I•;· ..
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Pnrasrapho unico. Nos · paizes estrangeiros a obriga!oriodado com ceará cinco diria depois da·· eihegada do primeii·o
correio expedido da Capital Federal após a publicacão.-Fc-

liciano Penna.
'.o

Emenda· substi!utiva ao ar!. 052:
Resolvido .o domínio pelo implemento da· condi cão· ou' pelo
advento do termo, entendem-se Lambem resolvidos os direit.ns
rcacs concedidos na sua pendencia, c o pl'Oprie!ario; em cujo'
favor se opera a t•esolucão, póde reivindiCar a cousa do podei'
do quem a detenha.
J~mcnda

substituLiva ao at·t. 653:
Si, porém, o domínio se resolver por outra causa super-·
vcniente, o possuidor, que .o tiver· adquirido por titulo anterior ti resolução, será considerado proprie!ario perfeito,· restando· á pessoa cm cujo beneficio houve a ·resolução acção
pessoal contra aquelle cu.io domínio se resolv'eu· para ·haver a
propria cousa ou seu valor,:_Feliciano Pcn71a .

.

•Ar!. 1.672:

'

'

Sub~omendat\

emenda da·comm!ssão'ao·arL :1.672, para
o caso de·sor approvada·a·emenda' suppr'essiva·ctos· ar!s,'1.740'
a·1.747~
·
.Supprimam-sc ·as palavras:
(A ·não sei· em· elausú!~ i'id~icoinmissarià'). -Fe'uclano

Pcnna.

·

Art. 324:
Acoroscenl.e-so como fundamento de· noção do desquito:
c A embriaguez habitual ~.-Fcliéiano Pcnna.

-

E mondas para o caso do ·vingar n libcrdadó' dÉ) tesiar:
Supprimain'.:.se ou modifiquém-se os at;tigos • que oo!lidit'em com n liberdade de testar, sendo entre outros ps seguintes: 1. 579,'· L728' a ·,:t. 731', :1.734; · :1.'735; 1.'7,48 a''L 752,.
1. 758,' L 759, 1 :7Gf, 1. 773, i. 784; 1.'793; L794 o' f .'7'9/3';:_ ·

Feliciano Pcn11a:
'

. '

·. ·

-

'-

.

'

::
,I

Emenda' addi!iva · para ser collo'cada crido' convier:
:At'!:
A" olnusula'·, ·do. inalienabilicláae, . temp·o:.nz•iii''.' ou:.•
vi !alicia,· imposta aos bens pelos testadores ·ou' doadores;· niio'.'
poderú em caso algum; salvo o· de" expropriação p:Ot''noc·es~· ·
sidnde! ou. ~ttilidade pub!Ion;'•ser ·invnlidaaa· ·ou. dispensa'dá'por.
ao tos JUdJcta·os 'do• ·qualquer ·natureza'; sendo I·SUàlmen!e ·pro,.
hibidat existindo aqueJla>i·clausu!a;· a ''subrogacilil dos ·rcsp'o~
c!ivos··~ens~.:..:. Feliciano

:penna:,..
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O Sr. Presidente.....:.. Não havendo quom queira a palavra
sobro o livro i •, passo ao livro 2•,

· o Sr. Sã Freire - Peco a palavra.
•.

O SR. PnESIDEN'J'E- V, Ex. deseja fallar sobre a parte
preliminar ?
·
O SR. SÁ FREIRE-Desejo fallar sobro o Codigo cm gorai;
V. Ex. poderá ir submettendo li discussão os livros o ou
fal1Rrei depois.
·
O SR. PRESIDENTE- Não havendo quem peca a palavra
sobro os livros 2', s·. 4', 5• o 6", passa-se t\ discussão do
livro 7".
·
O S11. GoNÇALVES FERREII\A- V. Ex. j;\ submettou á dis~
eussão os outros livros ?
0 SR, PRESIDENTE- Sim, senhor.
O SR. 'GoNÇALVES FERREIRA- Mas ninguom ouviu, do
sorte que, estando encerrada a discussão, ninguom mais poderá falia r.
·
·
·
O SR. Pm~siDENTE-1\!as nenhuma das discussões ~stá
encerrada.
!A discussão elo Codigo foi modificada pela indicacão aprc!entada poJo Sr. Bulhões, Estava em discussão a lei preliminar. Os Srs. Senadores que occuparam a trmuna fallaram .
sobre toda a matcria do Codigo c apresentaram .emendas sobro
todos os livros. Portanto a verdade é que foi infringida a
disposição votada pelo Senado e eu me julguei impedido do
restringir a discussão da lei preliminar, porque as emendas
apresentadas versavam sobro todo o Codigo e assim se tem ·
feito a bem da propria discussão.
.
O interesse da Mesa é que ·a discussão seja ampla, o osso
deve ser tambem o interesse do Senado. A. discussão do livro
i• não ostú encerrada porque a elle foram apresentadas emendas o o regimento impede que se encerre a discussão.
0 SR, GENEROSO 1\[\\RQUES- Continúa então a discussão
de todo o Codigo ?
·
O I.SR. PRESIDENTE- Sim, senhor. E os Srs. Senadores
podem• falia r e apresentar emendas sobre todo o Codigo.
J!istá
.. cm. discussão o livt·o 7• do Codigo Civil.

,,

• ••

O ·Sr. Sã Freire antes de tratar da ma teria em discussão
aprecia ligeiramente a ordem dos trabalhos, considerando a
diffic"uld~_do para manter-se um methodo, mesmo que fosse
attendida a disposição adoptada pelo Senado,, om 'Virtude da·
· indicação do Sr. Leopoldo de .Bnlihões. . .
Lembra os diversos estagtos. do pro,Jecto, os subsldlos e
a collaborn~ão que veiu i-.,cebendo, compt•ehendendo ·ho.i~ seLo
volumes em quo so condensam as doutrinns• ·.o· as 'idéas dos
espíritos mais brilhantes e fecundos da nossa 'llttpratu:.a ju-
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ridica- de Andrade Figueira, por cxcollenoia o vulto repre- •
sentutivo dll tradição do direito; de .Clovis Bovilaqua, o .ao~
· ryp·heu illusti·e dos IJhemas modernos, representando a evo- •
lucão dos principias, todos ollcs, gcralmontc, em pontos de
vista diversos,
·
·
O Senado fez agora a revis11o do lodo osso trabalho, com·
a prcoccupação do dar-lhe 11nidadc, mas o receio ó do quo
so,ia sacrificada a essonoia no tumulto das discussões, sem
quo hn,ia do parte a parto transigcncias o conciliacõos.
Do sua partA, .submette-sc á orientação da Mesa, e entra
cm ·mnteria justificando emendas no nrt. 9' do livro i•, que
dispõe sobre a maioridade, c ao nrt. 781. Quanto no primeiro
não comprehende a razão de. ser do referencias feitas pelo
paragrapho unico, c quanto ao segundo entende que olle não
sA r.nmporta sob uma. especi1'icncão- Penhor leaal- constituindo uma secção espeCial, devendo a sun matorin ficar subordinada no titulo· geral de- Penhor • .
· Aproveita a oircumstancia de se achar na tribuna para
fa~er ligeiras c.onsidernções sobre os indigenas do Brazil o .
sobre a emenda estabelecendo a libcrd'ade de testar.
·
Quanto 1\ primeira, era sou int.uito apresentar um11. emendll. asscgumndo 11. situação social o os direitos do indigorin,
mas sabe que ollo mereceu 11. attencüo do Sr. Senador Moni?.
l!'J•nii'O. Attendorú; pois, que 11. .idón scj a tratada o dosenvolvidll.
nn Commissão ospeclnl, chamando n attoncão dos Srs. Scnnrloros pam a rnonograpbia que, sobre o grave assnmplo, pulllicou a illustro c notavcl Dr. João 1\!cndos Junior, reunindo
t.ndn a logislacão a respeito, desde o nrt. 43' do livro 4'
dn Ordonacão.
·
Quwnto á liberdade de tosi11.r, declll.rll. desde já, de modo
solomno, que é contrario o combaterá, com o mais empenhado
. csrorco, a emenda aprescnt11.da pelo Sr·. Senador Metello.
Entendo quo a liberdade do testar, como o divorcio com
dissolução do vinculo, virú ferir profundamente o instit.uto
da fami!ill. braziloim e é um11. temeridade suggoril-a agora;
no ultimo termo do pró.iecto rln Codi~o, scrn que ·huju tempo
dQ süuf'fl JJUL'a ventilar a opinião e firmar, entro nós, uma innovncão combll.tidll. pela generalidade da opinião.
Lembra que o fundamonto da emend11. foi a c necessidade
do conciliar o direito civil brazileiro com os principias constitucionaes que gll.rll.ntem a propriedade». Adverte, tmtr~
tlllnto, que nnra isso, !evadi!. a preoccupnciio a extrem~. teriamos de abolir 11. curndoi•ia do predigo. .
•
Si a propriedade 6 illimitnda, por que razão o Jft•odigo
não póde .gastar o que é seu ?
:
•
Rospondendo a um11. serie do ap11.rtcs do Sr. l\fetollo o
outros Sen11.dores, o omdor demonstra que 11. curadoria.!lo \:lro~·
digo off~ndo o direito do prop1•iedade, não como o mstituto
da monoridado, quo cess11. nos 21 annos; lembra ainda as rostric(•ões pi!.l'll. o o1'J'cito da garantia commum, nas attrihuicõcs
dos do!!lgados do l1ygicno. ·
.
Pr.lo aspecto rnornl, n cl'itica do orado!' é ainda mais sovorll. o vcllcmonto,
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. ·,Pemo•nstr.n. que ,os •grandes ,pntrJmonios ·são constituídos
.dia .a· diil, ,'p_elo ·es~ot·co ·collectivo dos fiJQIOs, .pela cooperação
.csl'orcada de ,toqa ,a' fnniilia, .durante .toda a vida .do pae o
.na .defesa do interesses communs, .e não é justo que este
património passe, depois, póla simples vontade de .um c uma
ponnada,:a mãos, de outros, extranthos ao,affecto e ao respeito,
q'üc riêllê crystallizaram ,muita dedicação
_ ResPari.d~Jido ,,a ap.nr.tes, diz que QS filhos esbanjadores
suo a c;~:ccpçao .c o orador ,prefere estabelecer a -regra. .
. · A .família ,braziloira ,ó .de ::Jiomens trabaHtndores e ·tem a
convicção .dé que a om·enda ,i•nstituindo a ,liberdade. de testar
s'er1í úmn ·. tinlt~midade ·,anniquilando li harmoniu social, pelo
d~sinteresse .prciductivo,. que ..é um dos liames da .família.
· ' O oraaor·,produz ainda :outros .argumentos, estende-se em
consiçleracões e:,fecha o seu discurso com as seguintes palim'às. do Sr. ,Clovis Bevilaqua: . .
,
" c As' legislacões,. em .sua quasi totalidade, reser.vam uma
porc!ío _indisponível em beneficio .de certos .herdeiros. Apenas
se ~pontnm, consasrando.;a liberdade de testar, o direito inglcz,
ô norte-americano e ·o Código .Civil. do .Milxico. Na Inglaterra,
-diz-nos Glasson)!UO 'a ',liberdnde'.de testar é mantida para a
consolidacã'o da aristocracia.'. Nos 'Estados .Unidos da Amorica,
essa·' :liberdadé não· merece applausos de todos os juristas.
:Walker ,considera .a .doshcrdacão 'do um filho, ·Som justa causa,
tán ·.iú:to deshuman·o e contra~io á nature:a: E em alguns Estados, como 'Màssa'ohussetts, as roupas de uso e as joias, tanto
.da ·viuva quanto dos'Ji11los .menores do de cllius lhes pcr.timccm; em plima·propriediide.'Uina e os·outros tecm dir.eito
.a certos auxilies .determinados pela autoridade, que remedeia
a imprl)videnein do fallecido. Além disso, durante qs sois
mezos ·que .se seguem á' abertura .da successão; poderão se
conservar nu· casa do fa!leciao· e servir~se dos moveis que a
guarnecem: O Codigo ·Civil' do MeX:ico manda reservar ·alimentos .em favor 'de filhos menores, das· filhas inuptas e .da
viuva;· emqu111n'to não c'onvolar as segundas nujlcias. São limitações que 'justificam a: ·nossa· these: ha .·razões de ordem mornl
!r social; .que niio permittem .deil'ar imtregue ao arbítrio indi-.
vidual' a sorte das familias. :Por outros termç>R, a liberdade
de .testar illimitada :á ·um ·perigo soiiiill que tudo .aConselha
oVitar·.::n· ·-:• · .r: •
··· '· ·
·
· '"
·.
·
... · '
· ·· ··~11ntenhnmo~nos, pois, onde estamos, que possuímos um
direite sticcessorio salliamonto organizado; e .conciliando .os
altos 'intêi'àlise·s dn ftiniilia o da sociedade com a nutonemia
do iflqividuo e a conoep!)ão modci>na da propriedade.~: (MuUo
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· Eliminem-se depois do art. 780 tis expressões- Secciio 11
c penhor legal.
· ·. . . ·
,
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· · Sâin das sessões, 30 do sot.flmhro de 1912,_:,&!;'-frcírc.
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SllSsi(O llM 30 DE SETEMBIÍO 'oll

1912

•
·parte ,geral:
· Ao art. 9' -(Elimine-se a referencia).
· Sala dllS' sessões, 30 do setembro de 1912.-:-:-.5\á Freire.

•
.·

O Sr. Presidente- Estando adeantada a hora, vou Ie- '
vàntar a sessão.
·
Designo
para
or1em
do
dia da seguinte :
.,
Discussão unica da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 95, de 1912, prorogrundo a actual sessão legislativa até o
dia 3 de nqvembro do corrente anno:
3' discussão do projecto do Senado, n. 47, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licenca por
oito mezes, com vencimentos, ao bacharel Eduardo Studarl,
juiz federal na Secoão do Ceará, para tratamento de saude,
onde lhe convier (offerecido pela Commissilo de Finanças);
3" discussão do projecto do Simado, n. 43, de !912, auLorizautlo o. Presidente da Republica a conceder licenca por
um anno, com todos os vencimentos, ao·Dr. Enéas Arroa!Jellas
Galviio, ministro togado do Supremo .Tl'ibunal Militar, para
tratamento de. saude (oflerecido pela Commissão
de Finanças);
.
3• aiscussãu do pl'ojecto do Senado, n. 44, de 1912, autorizando· o Presidente da Republica a· conceder licenca po1
um anno, com ordenado· e em prorogacão, ao Dr. José de
Lima Castello Branco, inspector sanitario da Directoria Geral
de Saude Publica
Commissilo de F'inanças);
.. (ofterecülo pela
.
(JontiíJUaçãó da 3' discussão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 1, de 19121 decretando o Codigo Civil Brazileiro

••

•.

,.

.

.

(com parecer da Comm1ssão Especial olfcrecendo emendas) ;

. 2' discussão do projecto do Senado n. 40, de 1912,. autor•izanúo o Presidente da Republica. a abrir o necessarío credito, até a importancia de 2'•6 :247$669, para pagar a Haupt
& Comp. a factura de armamentos e munições que fornecel'am
ao commando geral da Forca Policial do Districto Federal em
1909 (o(ferecído ,pela Commissao de Finanças) •

.Lav11nta-so a sessão ás ·4 horas e 30 •minutos .
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