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ILLUSTRADA 



0s  filhos naturaes, legalmente perfilhados ou reconhe- 
cidos, antes ou depois do matrimonio, devem ter uma 
legitima egual a dos filhos legitimos de qualquer dos 
yaes perfilhaiites. 



Saiiit coiiibats de i'iritelligciice, voiis seuls 
dcvez ii'xvoir ui siispeiisioii, rii trilvc. 



SuccessÀo iiB iiilesliito dos fillios iiiituriies, oii analyse 
pliilosol,liico-,iuridica dos itrtigos 4785, 4991 e 1992 
(lu Codigo Civil Fortiiguez. 

LB dietinction eutre ]c juste ct l'iiijiiste 
ii't~ttend pas Ia pioiniilgatiori d'iine loi Bcri- 
te, iii ia venue d'ui~e i.Cri.latioii rnxteiielle: 
c:lle est inseparable de ]:L couscience. 

'LI BERUHIEN. 

O torincnto dc Tulitalo iiiio i: por certo o 
(leetiiio d;i liuiiiniiidade. 

Ao ~)res~~~ciar lnos ,  com horror, essa luta de gi- 

gantes, luta de exterminio sem treguas nem pie- 

dade entre duas nações, que a Europa nioderria 
apresentava ao mundo inteiro como os priiiieiros 

apostolos da sua çivilisaçio, deve sei. extremamente 
glorioso para este pobre paiz, esquecido e despre- 

zado riti siiit pequenez iriatericil, que alguris de seus 



fillios desqani Iliessurosos t i  liqa a defender no 
canipo da scienci;i os direitos da persoiialidacle hu- 
maria: que os grandes, pela força, atacam c dcr1.i- 
bani no campo da batalha, por entre o troar do cit-  

nhão e o ultinio grito dos vencidos, al~afado pelos 
liouiras dos vencedores. 

E' coiivicçao nossa, que o grande cataclisino, qiie 
01-a vai f:izendo revolver a Europa como uni vulcão, 
4 a renlisaq20 fatal d'uiii graiide l~ciisaniento oii lei 
providencial da liistoria, que rege a 1iumanid;ttlc.. 

E' a coiitinuaçKio da epoclia da variedade na vitla 

evoliitiva da liiinianidade, durante IL qual os elc- 
ineiitos orgranic~os procuram coiistitiiir-se em ordeiii 
CL realisaq~o da Iiurinoi~ia filial por nicio d'uiiia liit:i, 
ni:iis oii nicnos reglilar, moderada aqui, vio1ciit;i 
aleni. Os iiilperios elevam-se e declinam ; as ci-ciic;;i:: 

iiiodificam-se, e os costumes corronipeni-se 1):11':i 
reriascerern a final. 

A civilisação, s6 atravds de niil obstaculos, 11odc 
prosegiiir no seu caminhar incessante. E' facto ave- 
i*iguado7 que, em quarito a liumanidade adquire, 
nestas lutas, uma a uma as forças do seu organisnio, 
alguns povos conservam os depositos sagrados da 
intelligcncia, que as gerações passadas leparain ás  
presentes, transmittindo-os ás gerncões futiiras, 
para de riovo os cultivareni eiii todo o periodo as- 

c;ciideritc tla lii~iii~iriidade. 



Tal foi a missso do povo hebreu para as raças 
indo-europeas. 

E: ta1 pbde ser tambeni a niissiio do iiosso vellio 
Portugal, que, assistindo pacifico aos grandes mo- 
vimentos revolucionarios que se vão operando, e 
coritinuarão provarelniente a operar na Europa, 
transmittirá aos vindouros os 1)rocliictos do seu tra- 
I~alho na sciencia. D'estes factos sc evidenceia a 
realidade da philosophia da 1iistori;i. 

E foi necessario, que, das solidões dc Vatolla, o 
geiiio de Vico fizesse resoar estas ~~~~~~~~aveis pala- 
vras ~l'humanité est son m u r e  à elle mêmcr,, para 
que enifini a liistoris passasse do enipirismo, em que 

a isar-se nos vivera diirnnte tantos seculos, a natur 1' 
cloniinios da sciencia, emancipando-sc com uma 
phi1osol)liia propria. 

blas riso importa. As lutas da iritelligericia ser20 
senilxe rriais gloriosas, porque h50 de conquistar, 
citi fsvor do progresso, a perfeiçzo na idêa coin 
todas as suas spplicações A vida social: sao mais 
iiobres, porque n5o sgo sangiiinarias; s5o tamhcm 
mais digilas, porclue nBo representam o doniitiio das 
paixões que avilt:~ili, e são mais sabias, porque si- 
g n i f i c a ~ ~  evideiitemeiite o esforço da ra&o em de- 
:lianda da verdade, e nso a força do braqo que dcs- 
,:arrega o golpe. 



O ohsciir;~iitisrno teiii sido, c é ;tiri(la, lima cl:i~ 
principaes causas da ea io r  parte das desgraças SO- 

ciaes, attestadas pela bistoria, e que pezam sobi .cb 

a humanidade, quando esta se vê o b r i p d a  a coii- 

seguir por um esforço violento e teri-ivel, o que ],a- 

cificamente poderia ter alcançado, se o coraçiio 1111- 
mano fosse regulado em seus movimentos pelos di-  
ctaines da consciencia racional. 

H a  jB sete seculos que a Europa levantou o pri- 
meiro grito para emaiicipar os direitos do hoiiierii 
do jugo do feudalismo. 

As coninlunas do seciilo XII ensinaram aos lic. 

roes de 89, corno se conquistam os direitos do 110- 

mem, quando os despotas os têm algeiuados rio seio 
da sua formidavel ambição. 

Quatro seculos são passados, desde que o espi- 
rito humano se eniancipou d:t press8o da auctori- 
dade. 

Desde entgo, que revoluçZo immerisa se ngo teni 
operado nos sentimentos, lios costumes, no direito 
e, enifirn, em todas as nianifestações da vida social! 
E, conitudo, que inimensas lacunas se não observniii 
ainda nas instituições sociaes, especialmente ii'aqiiel- 



Ias que respeit:~ni mais directaniente nos dii.eit,os 
do honieni e da sociedade, e que exprimeni, As vczes, 
uni pensariiento beni siniples! 

Nada niais trivial entre os principios da scieiicia 
(10 Dii.eito Natural, do que a egiialclade, no honiein, 
(10s direitos funclamentaes que coiistituem a sua 

personalidade juridica. 
Apezar d'isso Q para notar qu5o lenta e laboriosa 

tem sido, atravez do espaço e do tempo, a rcslisa- 
ç&o d'aquella idêa, que, nas suas variadissin~as ap- 
plicações, está ainda bem loitge da perfeiçRo de que 
é siisceptivel. 

Em materia de legislaçgo é notavel o enlpirismo, 
grosseiro ás vezes, que, quasi sempre, tem presidido 
& sua elaboraç5.0. Donde, a falta de systenia, as la- 
cunas e disposições violentas, baseadas eiii falsos 
principios, que se observam em quasi todos os co- 
digos da Europa. 

Entre as causas d'este mal uma sobresáe princi- 
palmente ás restantes. Referimo-nos ao atraso, im- 
perfeição e quasi indifferenqa pelo estudo da con- 
stituição organica do homem social, assim como dos 



fhctoe naturnes, para a b0:1 oi~ranisnçiio das insti- 
tiii~õessociaes. 

Se o lioiiiein e :L humanidade teiideili a consti- 
tuir-se lia sua série racional epc~ fkc t i ve l ,  6 evideiite. 
que linda pocie liaver de arbitrario rio seri succes- 
sivo e rcgiilar desenvolviniento. 

Toda a se? ie tem iiiiia uiiidade, que. na scieiicin 
6 n base do systema, e a deter)ninacilo d'esta uni 

dacle pelos factosi constitue a lei necessaria e regii- 
1adoi.a da serie. 

A indaga950 das caiisas e doe principios uni- 
versacs enecessarios, consi(lerados debaixo de todos 
os poiltos de vista e nos gi.anc1es problemas, que 
ne levantam rios dominios d:i sciciicia, E a pliilo- 
sopliia, em toda n exteris50 da palavra; porqiit. a 

1,liilosophia 6 a sciencia das caiisas e dos principios 
(10s seres e dos phenonienos. 

As instituições sociaes, e poi.t:irito a legislac;iio, 
sendo um eleiliento de coiidicioiialidade ao fim cio 
homeni e da Iiiimanidade, representam iima idêa 
fundttrriental ria, ordem geral da orgnnisação soc:ial. 

E, para :L boa orgaiiisaçilo d'aquellas, 6 indispeii- 
snvel estudar a idêa nos seus eleiiieiitos objectivos. 
assini conio os priricipios e leis que lhe s to  np1)li- 
caveis no nieio social. 

E' 1x.ec.iso depois descer do ideal ti contirigencia, 



da instituição para estudar o meio social, em que 
ella teni de apparecer. 

É enti?o que se modificam os pririciyios segundo 
as circumstancias particulares e contingentes, em 
que se applicam. 

Nesta evolução ascendente das instituições so- 
ciaes, tem portanto o legislador de se regular por 
psin(:i~~ios certos e deterniinados que a sciencia lhe 
indica. 

A geometria, a pintura, a esciilptura c ;i aichi- 
tectura têm principios e leis certas, f6rn das qunes 
rião existe a verdade. 

E será, porventura, a sciencia das leis sociaes uma 
excepçgo n principio tiXo constante e universal? 

O despotismo attreveu-se um dia a proclamar, 
que a vontade arbitraria do legislador era a base 
juridica e obrigatoria da legislaç&o. 

E a ignoi.ancia acreditou isto, e os apostolos do 
obsciirantismo, e os homens sem caracter pensa- 
ram, que, no meio e através de tantas reclama- 
ções, que continuamente miidam o estado da socie- 
dade, a sciencia da legislação era uma palari u ôea 
de sentido, porque não tinha principios certos e ini- 
miidaveis ! 



As grandes irriperfeições, que se notam ein todos 
os systemas de legislaç%o, oi~iginani-se priiicipal- 
mente no atraso do estudo d:t aiitropologia, espe- 

cialmente a racional, e da, physiologia social. 
Discutem-se, por exemplo, os systemas Acerca, 

das relagões do estado coni o iridivicluo, a faniilia 
e a conimuna; esgotani-se as forças do geilio e os 
recursos da arte no pro e contra. Mas como se ri^ 
possivel o ecletismo, isto 6, o julgamento da cori- 
tenda para dar n cada um o que 6 seu, seni o co- 
alieciinento intrinseco, psychologico-jtrl.idico d'aq iic.1- 

Ias entidades? 
Qiie adniira o atraso do Direito Natural, se a 

l~syclioiogia e a antologia li20 têni dado uni passo? 
Assini iiicsnio ii Estlietica B a sciericia, que niais 

1)6r\e competir lioji: coiii a pliysiologiir, que avaiiqa 
;i ~IHSSO de gigante. 

Quanto mais sB profunda ;i scieticia, mais as suas 

raias desilpparedem. 
São ainda hoje desconhecidos os limites precisos 

das sciencias, especialniente das que respeitam pro- 
~wiainente ao douiinio iritellectual. Não ayparecem 
aqui esses gigantes de  graiiito, essas cintas de rios 
c iiinres qiie circunidam e separani as naqões. 



As raiits do pensanieilt,~ cri\z;tm-se, corifuncleni- 
se e penetram-se. 

Onde a liiiha neutra, que separa a p h y ~ i o l o ~ i u  
da psyehologia, a politica da adniiriistraçiio, a re- 
ligiiio da nioral e pliilosopliia? 

Quando pensou Linneu, ao traçar com miio vi- 

gorosa os typos dos reinos niineral, vegetal e aiii- 
nial, que viria ainda tempo, eiri que ou tres reinos 
Iinviaixi de ser corisiderados conio transforiria~,ões 
successivas das meuriias substancias?! 

a Ex n6o te conheco, nem tu me conheces ainda D , 
disse uni dos 1i;;lioi-es 1)erisndoi.e~ da Allenianhn- 
Ficlite. - 
O nosce te $mm B o yriiiieiro e ultiuio probleniit 

da philosophia. 
$1' ila sciericia da legisliiçio que niais se sente a 

falta e o atraso das sciencias ,ju~*idico-mwaes. 
Sendo aquella a syntheue de todas as scieilcius 

sociacs, 6 evidente que deve coniprehender, na sua 
applieii~iio, todos os priricipios e leis naturaes, que 
1.eg1J:am a rcalisação dos variadissirnos phenomenos 
e sutisfiiç%o de todas tis neccuuidades sociaes eiri 
cada uina das l)laiias tlo deuenvolviniento do lio- 
nlein, individual e sociulniente considerado. 

Nestc: ponto G iiecessario, que o iegislxdoi. reutia 
B tlieoria uiii profundo coriheciiiiento tfa vicia pra- 
etica e iim prudente juizo na ;~pplica@o das lei5 ;in 



necessidades d a  vida social e111 todas as suas iriani- 
festnções. 

Coiri quaiito a practicn, n:t ordei~i chronolncic.:i. 

seja ;intc.rioi* k tlieoria, esta, i i : ~  oi*dcin 10g-~c':L, (' , 1 1 1  

tciior Aqucll:~. 
O advogado, o juiz, qiie igriorarn os ~)i*irici~)io, 

da jurisl)rudencia, que c1espi.esam o deserivol\ i -  
iii.erito da intclligencin das Icis, bem longe de acer- 
tarerii coni a pi-actica, fazem d'ella iirn jogo do acaso, 
Q mercê do favor ou da avei-s5o. 

Qixanclo os snbios estatutos clx iiossu Univei-si- 

dade exigem nos cursos juriclicos o coi~lieoiiiieiito 
cla parte theorica da scieiicia juridica, por certo 
r i h  tiveram em vista, que o legislador ou riiagis- 

t,rado fossciii extrarilios ao corilicciniento da bon- 

dade ;ibsoliita das leis segiiiido os diotames da 

sciciicia. 
c E sabes tu julgcu~? C I ~ R S O  ctprendeste a sciencia 

qziwvequer o teu emprego? u l~erguiitava Kpicteto ao 

l'i,ctor da G i.ecin, : tenho u 1wmeaq20 e patente de 
C'esar; ella me óctsta (rcsl)oricleii o Pi-ctoi.). E o phi- 

lo~opho lhe i.ei)licoii : ayo'de ella clar-te a jurz'spru- 
clencin, g7re te faltc~, e que se torna indispensavel uo 

tJrc ?.cicio dc teti ca~go?  n 



As coiisequeireias d'est es pi.iricipios s;io paIpaveis 
na practica. 

Inquestionavelmente a força nioral d'uiii povo 
reside num bom systeiri;~ de Icgislaç40 e n'iinia p1.u- 
deiite e acertada. acin~iiiistraç%o publica. 

N%o ha c.oun:t iiiiiis fiital l)i~rii, os 1:oi.o~ do ~ i i c  
uin erro de lcgisl:1(;3o. 

A pei.da. d'uma proviiiciti, d'iirnii coloiiin, c toclos 
os maus resiiltados materiacs d'uiiiii, giieri-a 850 
nides, que o tciiipn póde esquecer ou rcnlediar. 1Jiii 

s6 instante de pi.osperidade, a victoria d'iiiii diz i.?- 
paraiii, ás  vezes, as perdas de niuitos anrios; uiii 
erro eni politica ou lcgislaçfio 6 uma fonte pcre:iiic 
de rnales, cuja influeiicia destruidora os seciilos fii- 
tuiuos sentir20 airicla. 

Sparta, tantas vezes opprimida pela guerra dos 
visinhos, levantou-se, no n~cio de seus niales, triiini- 
phante e niais foi-midnvel ainda. 

A batallia de Cannas, sendo uma desgraqa para 
os roruanos, iiispirou-llies niais valor ainda. E eiii 
virtude d'uma só lei sobre fiiianças, quantos caril- 
pos impi.ocliictivos, qiie milliares de cidadiios roii- 
bados <L l~ati.ia, qu~iiitos portos fec?liados de inel)eiitu 
iro coiiinierciu t: A iiicluhtria! 



CJuc o atteste a Iiespanha coni o scil systeii~a 111.0- 

hibitivo e expuls%o dos moiiros, clla, qiie no tenipo 

de Cai-10s v era o centiWo nnico, d'onde partia o mo- 

\ inieiito convi~lsivo, qiie agitava a Eui.opa. 

Qiie o diga a Fronqa, cliie, pelas deportaçoes dc 

1,uiz xrv. viu roubar do seu proprio seio, os re- 

cursos de ta1it:is artes, que os infelizes 11rosciil)tos 
i:iiii offerecer ii ii:içGcs ni:iis esclarecidas. 

I.; Colbert, preferindo a iiidustria á agricultui.;i. 

1130 paralysou em prejuizo do estado iinia das foii- 

tes mais perennes da riqueza riacional? 

Ao 1)asso (l~le, no horiiem, a força perfectivvl o 

iiiipelle no scii itiovimerito ascendente, uma oiiti.;~ 

força de repii1s;lo luta com a priineira dominantlo-;t 

1 ) ( ~ -  vezes. I I'nlii a leritid5o 11a marclia do progi.cbs- 

tio. O'alii tambem os terriveis ol)staciilos 1)ai.a i t  

niaicha da civilisnc;%o. I*:, iiiiiitas vezes, qiie iiii- 

meiisos sacrificios, que IiesitaçGes, que angiistius 

niortaes para a conquista e realisaçtio d'iiriia i dh !  
Senipie a luta eterna das duas forças no ser; 

senilli e a lei da eterna contradicqão, essencial A bar- 
moiii:i do universo, porque riem apropria Natiirezii 

Iiifinita d'ella cst5 isempta. 

Ser& pois o nosso ti.iib:ilho uni esforqo, iriiitil 

talvez, mas filho d'uina iiitinia coiivicqHo. 



PARTE ESI1ECIAL 



Os lilhos iialuraes legrltuctiile perlilhalos ou reconheci- 
dos, aiites ou depois rlo malrirnoiiio, devem ter uma 
legitima egual h dos lilhos legitimo$ de qiirlquer dos 
IiiiCS gcriiiiiiin tes 

Successões ab intestato 

São variadissimos os problenias, que todos os 
dias se levnritam, relativos ao modo de realisar o 
deseiivolvimento das differentes eiitidades, iiidivi- 
cliuaes e collectivas, que constituem o grande ser - 
kt 1iurnnnidade.- 

'l'racta-se, por exemplo, de determinar os direi- 
tos e deveres do homen, da faniilia, da coiiiinuna, 
ciii si e nas suas mutuas relac,r*ics. ilppareceni e 

disc;ute:iu-se os tsysteriiaa, lutaiii as ii~telligencias, 



eutliusias~nam-se os partidos, e por fim o ecletisriio 
4 iiilpogsivel, e entre o - tot capita tot sententiae - 
opta-se por qualquer (!os expcdierites, injusto, bar- 
bsro, riionstruoso &s vezes, 1~13s qixe lia de vigoriri.. 
posqiie teve a dita de clcsceiider cl'uin ccrto 1);"'- 
tido, porque se soypoz que, para reniediar uni i i i : t l .  

era licito postergas its leis da natureza, com griivo 
cscandalo da s8 razgo e da boa pliilosopliia, sciii 
que ao ineilos se ntteiiuasse o q u e  se pertendia ro- 
niedias. 

A parte as causas proximas, que iiifliieiii neste e 

outros clefeitos, que encontramos ii;is instituiçõc-, 
que s;ini obra do liomcm, ha iiinn causa g e i d  e 1.c- 

niota. que pi.iniitivanieiite iiifliie neste sentido. 14:' 
:i falta do estudo da liatureza psychologico~r~r8idi(~~- 
morcrl das entidades constitutivas do gi.niide oi3ga- 
iiisrrio da Iiiininnid~ide,- o individiio -:L faiiiili;~ 
- a coinmuria -a ilação - a federação do8 povo* 
-e alfiin a humaiiidade. 

Tudo isto sbo,factos naturaes, regidos por leis 
certas e irivariaveis, cujo conlieciiiiento 6 iiidis peii- 
savel para n boa orgariisaçiio das instituições hu- 
ilinri:Ls, condições para o movinierito progressivo 
do iiidividuo e da ~ociedade. 

'Podo o ser coinl)relieride a jb lya  motolBa e a lei 

reguladora do inipulso. 
O ser liiimniio, em todas as suas differeiites ina- 



nifestações, tem leis fataes, que regem a siia natii- 
reza physica e espiritual : são as -leis necessarias 
da materia e do  organismo e as logicas do espiii.ito. 

Como ser social, o horriem tem taiiibcni leis, que 
regem o seu desenvolvimento nioral ein ordeni ao 
fim ult,iirio da humanidade. 

Estas leis apparecem mais ou menos modifica- 

das lias outras entidndcs sociaes, eiii ordeni a con- 
stituirciii uni todo solidario e hartnoriico deh:iixo 
d'uiiia utiidade superior. 

I'elo que ri50 (5 possivel concebei., sequer, o co- 
nlieçiiiieiito d'estas leis sem o previo estudo da tia- 
tureza do houierii da familia, etc. 

S5o estreniainente sensiveis neste porito as  om- 
iiiissões da sciencia nioderna. Abrciri .se os livros, 

que resl)citnin ás scieiicias sociaws, e o que se obser- - 
Ta? 'i'heorias sem numero, systcnins apregoados, e 

i i t i i  temor ininietiso cios factos, que Ilics podeni con- 
clernrinr as in\.eiic;ões; eni fiiii, ahiiridani as conse- 

ciu(~nciias, mas faltam os priricil,ios. A ~I~~iiioiisti~a- 

$0 (5 laboriosa e a resistencia A arialysc 6 iiripos- 
sivel. 

Coui effeito, depois do l)liilosophg iiapolitano, 
Vico, c dc Y;ig;tiio, seti cliscipulo, at(5 aos espiritos, 
( J I I ~  dciiiriis pe~.to se rios :tpproxiinam o que se teni 
feito? 

1'0ciii-ço os 1)roblerii;is~ 1ev;~iita-se tini poiico n 



l)o~it:l 110 v4o; aplJarecein tilguiio vestigios da ver- 

dade, subordiii;idos, cngolfiidos poidm, as mais tlas 

vezes, niiiii niontGo de hypothescs, brilliantesna, for- 

riia, inas ocas no seiitido. 

Oiide estA a deinonstraS,?o irresistivel e conviri- 

ceiitc, que evidenceiii, o ~)lierioiiierio e a siia Ici, c 

qiie fiiz dizer no ~~liilosoplio -eis a verdade? 

'rude é forma, brillio e appni.encia! 
13' o caiacter da epocliu, dizem os superficiae, 

l)eiisiid~res, os cerebros d:ts illiisões, os sonhado- 

res acordados. 

'i'riste desfcclio 11ara n scieiicia, quc cliegoii n 

ver despi.csarerxi-llie :i ideia,, sacrific.aiiclo-a erii 

pi'eito de lionienageni á foi-iiia! 

A verdatleii-a doti t,i-iiia ;icei.cn das siicceusões ali 
intesfcito depeiitic esseiiui:tliiieiite c10 coiiliec:iiiicrito 

dos eleiiieiitos coiist,it~ltivos da fairiilia, que teni iiina 

existencia individual e lpropri;~ entre o iiidividuo e 
a conirnuna. 

Eis o ~iucleo, a petlru aiigulnr da sncierlad(~. 
14;' lia faniilia que o liornciri vê nascer e u\-ir:i- 

rciii-se as primei,-as liizes da i~i te l l i~encia  e os pri- 
meiros nioviirieritos clo cor:i<;50. 

E:' alli que feciindan~, rilisccrii e florescein os sen- 

tinicntos, que ninis tal-tle elevam o hoiiiem B altura 

da sua digriidaile. 1C na fuiiiilia qiie se foriii:~ O ci- 

da&. 13' iiella qiie o honieni encoritrn o sanctu;ii.io 



das suas mais nobres e vivas affeições. Alli seiitc 
o liomen~ innociilar-se-lhe no coração n religigo e 
n nioralidade. 

E'iia fziniiliii q u e  o ti.ab:illio, (: por tniito a Iionra 
e o seritiiiir:nto t l : i  pi-ol)ried;i(l(~. cncoiiti.aiii iirn ver- 
dadeiro 2stirnulo. 

1: coiii tiido os legisladores têni olhado de. leve 
para nquillo, que niais devia merecer a sua attençso. 

ITn niesmo quem ~)rol)onha a aboliçao da fanii- 
lia para Ilic geiieralisni. as affeiçõcs exclusivainentc 
(t patria e & liiiiiinniclade. rlssini o affii-mou Plat50 
na sua Republicn c alguns utopistas modernos têni 
reprodiizido a idOa. 

1icl~il)licanos exaltados sc têm lenibi.;~do ntd 
d'este expediente para a (:o~istittiiq;Io do seu go- 
v erno ! 

Isto nem se çonimenta. 
O coriliecimento e formação da serie 6 unia das 

prinieii-as iiecessidades da sciencia, principalmeiitt: 
eni quanto ao metliodo. 

Conliecida a unidade e rarCto da serie, fticil é ;i 

classificaçAo dos phenonienos na ordem do rniiiitlo 
pliybico-mor.al. 

li l ~ i ~ t ~ t  ~~ues t%o  da realidade das classificuções 
lia iiaturczti, é certo que todos os sabios, em todos 
os temyos, procui-arani coiiseguir pclos seus sxfor- 
ços n formaçiio d'uma serie, uiaisou menos completa. 



C,)iic o tlig:iiri, na aiitiguiclwde, o 1)liilosoplio Kii- 
i i ; i t I ; ~ .  i i , i  Intlia, Ai.istoteles, lia Grecia. c, quinze se- 

ciilos tl~l)ois. os Guillaiinic de Cliainl)c:iiis, os ..\l)iii- 
lni-d, os Gi1l)ci.t dc Ia Porde c oiitros. 

Na seric! social a- cornmv?aa,- a sua iridividii:ili- 
d;ltlo coiistitutiva é a fun~ikia, que poi. si 4 taiiil)cbiii 

i i i i i ; ~  scrie natural: cujo eleiiieilto constitirtivo 6 o 

- indivrcluo.- 
A entidade - familia - teni a riosso ver, iini L 

esistciiciil e ~~ersonwlidadc propi-ia, aeni se coiifiiii- 
dii com a comiliuna neni absorver o iiidividuo. 

'I'eiii pai-tanto ftlculdades e leis psyc?~ologico;j~r- 

rldico jnortres. 
ti ;iii;ilyse con~l>leta da f':tniili;i, debaixo de todos 

estes poiitos cle vista, (z ci~siilllpto, CUJ':~ esteiisao 

u2o coiiiportaili os liiiiites d'este traballio. 
Para o iiosso fiiii l~astará consideral-a debaixo tlo 

scii car;ic,ter juridico. 
Com cffeito, a fanlilia, c01110 todo o ser, teni o 

seii fiiri paiticular, e um fim geral, qiic 6 o da hii- 
insnitlade. 

r 1  1 eiii, portanto, a faniilia por fim realissr kiorae- 
nzc~lte o beiii, isto 6 - desenvolver integral e ?L(w- 
monz'cw~zei,te todas as suas faciildadeu, eni I-iarmoiii;~ 
coni as restantes collectividacles sociaes. 

As fciniilitis, associando-se, constituem s com- 

niunii. E estas relaqões sociaes, conio as doa iridi- 



oiduos nito s8o obra do acaso. Ha portanto leis rc- 
guladoras d'aquelles phenoriienos. O Direito, pois, 
regula tanibem na familia os plienomenos da sua 
vida juridica. 

Pelo que, a ftimilia encontra-se revestida de di- 
reitos e investitia de obrigaçaes, constituindo assim 
unia pcrsoiialidade juridica. E' assim que a faniilia 
tem direitos absolutos e hypotlieticos. 

Os seus direitos absolutos são o de existencia, li- 
terdade e npropriaqi30, sendo os dois ultinios ma- 

v~iJataqões condicionaes do prinieiro. 
Isto basta para antevermos já a imnieiisidade de 

consecliieiicias, que se deduzeni para a boa organi- 
saçco civil e politicii tla faiiiilia, assiiii corno para 
a sua oi.g;inisuç;io éc,oiioniicn, nior;il e religiosa. 

I'ai.;i o riosso proposito lxista coiisidet.ariiios o 
direito ilbsoluto d'aproyriaq50, que, lia sua indi- 
vidutilisaç50 pelos factos, dA eiii resultado a yro- 

pvieducle. Esta B a realisliçio d'aquelle, que pócle 
existir seni a segiinda. O niendigo. o iiiiscravel terii 

uma iiisignificrtiite propriedade, eni relaqão ao seu 

diyeito absoluto cll'al~ropriaqiio. Os seus vestidos, 
a esniola que lhe deram, as suas faciildades per- 
teiicctil-lhe, siXo propriedade sua, iiias o d i~e i to  d'a- 
propriaçgo estende-se a todas as condições rieces- 
s;zi.i;is & sua existeiicia e desenvolvimeiito. 

A f'aruilia, portanto, teni o direito d'apropriação, 
I 
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isto 6, a faculdade de iidqilirii. teclas as condições 

exteriores & personalidade pari1 o coiisegi~iiiicnto 
do sclu fii i i  i-acional, que  6 a renlisaqfio livre c10 bem. 

E' ;i l~i,op~-ietlnde iii i i  eleiiiento, cliie sch i(lc>iitifica, 
A permiididade da fi milia pela coiidicioiia1id;~dc. 

A f:irnilia: como facto natiiral, B constituida pelos 

1:iços de sangue, e estes riasceiri do facto da. 1)t.o- 

crcaçso da prole. 
As ~elações necessarias, que d'este f:icto >c. (10- 

cliizerii eiitre paes e filhos, s5o attestndas 1)cl:i c o i i  

sciencia, pela iritelligeiicia c pelo scntiriiento. 

STio estas relações que, a nosso ver, constitiic~iii 
a f(t?nilia natural. 

Ngo devemos confui~dil-it coiii a sociedade cori- 

jiigitl, o11 a expressilo d'essn iiiiixo 1)hysico-moral, 
que conipleta o ser hiiniano 1x10 sentiincrito e pela 
so<:iabilidade. 

Deve esta ser considerada uni siniples facto prc- 

paratorio, com certas formulas legaes, para o ai>- 
parecimento da familia, mas pociendo existir u~iiit 

seni a outra, por quanto podeni existir filhos sciii 

sociedade conjugal, conforme o eaigeiri as forniul:~. 
aooineu, basta para, isso o facto tla procrençRo. I );i 
iiiesriia forriia póde existii. :L sociedade conjiigal sciii 

os filhos, o que diaiiaiileiitc se observil. 
alo morre, A liuniaiiidade B urn sêr unico, que 11" 

nias qrie apenas se fransformcr pelas existcncins siic- 



cessi\.as. E' conio a arvore que todos os anrios se 
reveste de novas folhas e frii: tos novos, seiii c~iic 
deixe clc sei* a iiicvnn. O indivicliio e a faniili;~ se- 

giicni a iiiesiii:l 1c.i. 
l'óde, P O ~  liypotliese, dar-se na familia, singiilar- 

mente considerada, o facto do acabamento pela 
rrioi-te do ultimo representante sem descendencia. 
Mas cin quanto a familia se niariifesta, representa 
sempre nos ultinios termos a unidade fundamcaitiil 
da sua personalidade collectiva. 

E' assini que se observa em todas as  classes de 
seres, que a t;~ansforrna~üoJinnl (vulgarmente a moi.- 
te) d'este ou d'aqiielle iliclivicluo 1120 coiript.ornette 
a existeiicia periiiiiiieiite e successiva da especie. 

Ora a faiiiilia deve co~isiderar-se iirn individuo 
eni relaqão á sua especie ou serie--a com,nu~~w. 

Slo-llie portanto applicaveis os mesmos principias. 
Os dcscencleiites nSo sso portanto mais do que 

agentes cont inuadol.es da existencia d'aquelles, que 
llies derain o ser. 

D'itqui as raiiiificações e extensão da faniilia, a s  

quties, em lililia recta ou ti.arisversa1, se v50 filiar 
senipre iiunl tronco c:omiiiuiii, dando origem a rio. 
vas fanlilias, que por fini se destacam e tomam 
tanibem unia existencia piopria. 

E' cei-to este o sentido, que devemos d;ir 5s 
palavr:is de Leibnitz, o qual. qiiere~ido f~indatiieli- 

3 



tar O direito de testar, se exprime da seguinte forma: 

atestamenta mero jure nullzus essent momenti nisi 
anima esset immortnlis. Sed guia gnortui revera ad- 
huc viuulzt, ideo rnanent dornini rerurnl; quos ~ ~ 1 ~ 0  

haeredes reliquerant concipiendi S I L ~ ~  ~ ) Y O C U T C ~ ~ O ~ * ~ S  in 
rem slcnrn. » Nesta parte 4 1):ii.a iiotai- a itijiistic: i 

com que Gundling iiitci.l)reta. o penstinierito d'a- 
cliielle grande geriio. 

I<;', portanto, a familia iiaturnl unia personalid;i(lc 

juridicit completa e peruiariente corri solidarind~r~l/~ 
lios seus eleinentos forriiatido uni oi.gaiiisiiio l i  1 1  - 

rnonico . 
U'estes principias se dediix que, seiido a ljio- 

priedade, coirio vimos, um elemento constitutivo 
da faiiiilia como consequençia c10 seli direito abso- 

luto d1api.o~~i.iriq%o, os bens d':~quc.lls consti t i i c  i i i  

unia universitas, coiiimiirii aos iiierri bros da fani i l i : )  
iiatui.al. I)'aclui o condon~i~zio ria faiiiilia, piiiici1,io 
tfio fecuiido em consequericias, conibatido por tiiis, 
e temiclo por oiitros. E coiii tudo despresam-se os 

fHc:tos, que falluiri mais alto. 
l'ois que sigriific.,zni, cni quasi todas as legisla- 

qõcs, a iiivio1al)iliclade das legitimas, as obriga? «e:, 

de coriferir, a revoga$io das doações em certos (.a- 

sos, a sua inoEciosiclade e outros factos, seniio o 

testemunho da consciericia huniana em abono da 
solidariedade e condomi~~io ria faniilia. 



A mutuidaclc! tlc se-viços e de relaçòes Q real- 

mente a espi.ess2o d'uiii pensamento rerd;ideiro e 

]>rofuiid:iiiieiite pliilosopliico. 

As siiccessGes {GÚ intestato uso, poit:tnto, unia 

coiisecluericia necessaria d'estcs 1>riiicil)ios. 

Quando uni dos membros da faniilia iiatiiral se 

eliniiiia, os restantes, que o representam na ordem 

ascendente, desceiideiite ou collatcral, succedcni 

nos bens ciii virtude da mutuidude c10 condominio 
e solzda~iedc~tle da ftiiuilia. DA-se rieste caso sim- 

plrsriieiite uni direito iiaturul cle accrescer. 

A pi'opriedade, neste caso, acompanlia a failiilia, 

a y iie essericialiiieilte itiiclti aiiiiexa, trwiisfornlarido- 

de ;ipeli;is coni élla. 

E tanto L:~stu para reprovarmos in linztne o pen- 

yar de I-Iiigo Giocio, Puffcridoif e 13:irbcyi.ai., os 

quaes, coni os escriptoi~es do seculo XVII, bitseai.itrii 

;L success;io ab intestato lia vontade presuiiiida do 
defuiicto. E' uma ficçao juridica, corno inuitiis das 

que lieidámos do direito romano, e que apeuas si- 
gnifica, as niltis das vezes, o enibara~o da iritelli- 

gericia, não conlieçe ít lei do plienoiiteno. 

h' !: liiotavel reuoluçiio desesperada dos petisii- 

dores, que esci.evei.am depois da reforma da ~ h i -  
losoyliia d ~ ,  Alleiiiariha, taes conio Kaiit, Ficlite, 

Groa, Haiis, Drost-llitlshoff c outros, que riAo (lu- 



viaai-am affirmar, que o direito de successilo erri ge- 
ral n5o se baseava no direito iiatural, isto 6 ,  na razão 
~~l~ilosopliica ! 

Demonstração deductiva 

Contra todos os priitcipios da pliilosop1ii:t cln~ 
geral, e em especial da do direito iiatural, tcni os 

legisladores estabelecido unia desegiialdadc civil, 
niais ou menos saliente, entre oe fillios legitiriiv. e 

os ~iaturaee, apesar de pei-fillindou, 1,rincipalriici i t i 
qilaritlo são de proveriicncia consanguinea. 

Nesta parte o arbitrio e grave conti.adicção dos 
legisladores 6 inqualificavel. 

A grande barreira, que se levanta entre os fillios 
legitinioa e naturaes perfilliatios, Q a existencia (10 
matriinoniolegitinio eni favor cl'aqucllcs; titiilo ebtc.. 

que os filhos ntituraes 1150 podeiii al~resentai., ai I<:- 

sar de descenderem de homem e mulher solteii;~, 
entre os quaes 1150 havia impedimento para casar 
ao tempo da procresçHo. 



Vejamos se este facto é sufficiente para se ne- 
garem aos fillios naturaes pei.filliados os direitos 

da fatnilia, negando-se ou cercearido-se-lhes os di- 

reitos de successão, em concorrencia com os fillios 

legitimou do pne perfilhante. 

Entre estes dois grupos d e  filhos ha um elemento 

commum, qiie é o facto da pocreaq2o consaiiguinea 

oii uterina, e uma variedade, que é a formula so- 

cial, cliarriada niatriniotiio. 

O phenoiiieno ~ i a t i ~ r a l  da procreação j& nbs vi- 

mos, qiie originava a fàuiilia natural, porque tain- 
heni 6 a fonte de i~elaçõee necessarias dc niutuu con- 

diciori:ilidade entre o procreador e o procreado. 

Na liypotliese. portanto, eni que a ~)rocedenci:~ 

dos filhos naturaes ou legitirnos 4 egualmente coii- 

sanguiiiea ou uterina, o facto da procreação é com- 

niiirri a todos e identico nit pessoa do procreador. 

Logo, coni relaç50 a este. uns e outros filhos 
pertcncc.iii A niesma familia natural : logo devem 

siiccedcr egualincnte nos bens do procreador coni- 

nlun1. 

Sei*& ~joi.ventnra, o facto do nintrinionio, coasidc- 

rado como forniul;i, social, sufliciente para destruir 

o pi.inieiro pheiloiiieiio riatui-wl com todas as suas 

consequericias? 

Nâo o cremos. i3 para isso, vejamos o conteiido 



e fini d'aquellrt formuln coni rcliiç5o aos diiacitos 

dos filhos. 

Liquida-se pela rinalyse de totlas as l eg i s l i 1~0~~ ,  
que se occiipam cl'cste objecto, que os legisladoi ( a - .  

esta1)elecendo certas foi~iiiulas p;ir;x R legalis;iq:ic, o 

pi'ova da iiii2;io pliysico-~uor;il dos coiijiiges ti\-ei..,iii 

eni vista (h parte a qiiestno da inor~lidade). o ?;i- 

r ~ ~ i t i r  a identidade das pessoas dos procreacloic~s 
e procreado e, portnnto, põe f6i.a de to(l;t a cliivicl:~ 
a verdade do f:icto natiii.aI da pi.ocreaçiio, choiii i 1 

IaqRo tt certos e determinados individiios, 1)iii.a assiiii 

regular convenieritcnicnte os direitos, que d7wlli s(>  

deduzem. 
E taiito foi estq o fito priiioipal do legisla doi^, c ~ i i ( ~  

eni niiiitas legislnçGcs, e ultimarriente na nossa. \ I - 

nios concedido :to l)ae o cliicito tle contestar :i , -  
teriiidade legitima. 

Este f k t o  6 wlgiinia cous;~ de real 1):ii.a :I i i i i  i 

ligeiicia do homem observ;idor. 
r)cl);iixo d7este ponto de vista. a fo smul~  (10 i i i , ~ -  

ti.iirionio, qiie os Icgisl;idoi~es exigeiii para :i i . c & , i l i -  

sação legitima clo facto da procreaçgo, egu:iI. l i ( ) -  

seiis ceeitos, á da perfilliaç5o legal voluntari:~ o i i  

por sentenqa. 
Coni &&to, o qiie (I a l1ei.iilliaç5o legal voliii i - 

riil ou jtitliuial sermo o reconlirc~iiiiciito ~ 0 l c i i i i i t  ( l i1  



identidade das pessoas do procreador c proci.e:ido, 
assim coriio da vei.tlade do f:~ctn da ~)i*ocrenç:;io? 
Uiiia de duas: oii o titulo da pei.filliaç:lo legal teiii 

para aqi~elle fini a mesrria força e efl'eitos que o riin- 
trimonio, oo não. No prinieiro caso o dii.eito de suc- 
cessa0 6 egiial; iin segundo 8 perfilhação nunca póde 
habilitar A successão, nem ainda iuesnio li:% auseii- 
cia de fillios legitimos; mas isto 6 absurdo, logo Q 
verdadeira R. primei1.a parte (10 dileriiiiia. 

Se a pei.filliaçiio legal nso te111 alguiii valor in- 
tririseco em relaçso ao fini da lei, como explicar 
eritRo a grave coiitradicção dos legislaclores, que 
se firiiiam naquelle titiilo para conferirem aos fillios 
naturaes l~erfilliados, relativamente ti, success5o, os 
niesnios direitos dos legitimos, na falta d'cstes? Logo 
n%o ha i~~rpossibilidade intrinseca, briseacla na na- 
tureza das cousas, para se adinittir nos filhos na- 
turaes o direito de succeder aos paes perfilliantes, 
o que realmente se conforma corri os principias es- 
tal~elecidos. E, emquaiito sc nxo destruir a leciti- 
midade e verdade objectiva d'esta c:onseqiicricin, 
fica segura a tliese, que tios propozeiuos cleniori- 
strar. 

Clamam, porB111, os sectarios da doutrina oppo- 
stn e dizem : 

O matrimonio B lima instituição altamente nioral 
c social, saiictific:ida a16iii [ l ' is~o pela religibo ; - 



o coiicubinato e todas as iiniOes illicit:is, sso a ;il)er- 
ração dos bons costiinies, a dcsoideni na faniilia e 
na sociedade inteira; 6 iim al~uso da lei, ciiiiiiineri- 
temente tolerante; pelo que os friictos tl'essi-is uiii6c.s 
reprovadgs n%o mereceiii iim:i protccçho e p a l  A 
que se co~icede aos fillios legitiiiios, para exeniplo, 
castigo e niorigei~:iq;io doa dcliiique~,tes. Para isso 
iieguem-se aos fillios lia tiii*;ies os direitos da faini- 
lia pelo que toca á siiccess;io eiii concurreiici;~ coiii 
os legitimos, rnesnio para evitar uriiu grave iiijii- 
tiça contra estes. 

Esta argumeiltaqio illude retiliiienta os inc:tiiios; 
siias serve apenas para niosti,ar, que os seus auctcl- 
res, deslocarido n qiiest5u do seu verdadeiro cani- 

1'0, m0stra1i1 até 5 ~v i~ le~ ic i i \ ,  qiie defendem uii , ;~ 
pessima causa. 

Concordanios ~jlenanieiite nos principias, n e p -  

mos, po~drn, por illegitin~a e falsa, n coiiseqiienci;l. 
E 6 1x11 ;b admirar, que tantos homens de geiiio to- 

nbarii 1,ciisado t8o erradamente a este respeito, cuiii 
grave cscandalo dos Imns piiiicipios da logic:~, tln 

pliilosoI~hia e do direito penal! 
E sseiiiio vejanios: 
Pi.iriieiraiiiente enquanto (i moralidade.-- O coii- 

cubiii;tto quulÊJicado ou nccidentctl 6 ,  e foi scnipre, 
co~isiclei.ado um facto rcprehensivel, contrario aos 
hons costunies, rel~rovnclo, coiri 111ai.s 011 menos to- 



leraizcia, especialmente pelas legislações influeri- 

ciridas pelo chi,istiailisiiio. 

Existe um mal, que 6 necessario attenuar ao nie- 

nos, porque o coiicubinato, assiiii como o paupe- 

risiiio, e out1.0~ defeitos, inherentes ao estado da 80- 

cicdt-ide, ntiiicil ecita poderh desti,uir, nlns sim 1110- 

dificar, porque eritrani na oi.deiii d'ess;~s desegutil- 

dades iitituraes, que muitos classificnni de niales, e 

quenos consideraiilos coiiio elenieiitos de liai~moiiia, 

que s2o para a oi.derii geral das cousas como o es- 

curo ~);ti'a O quadro. E o proluleni:~ iiesta parte esta 

ein acliar o equilibrio das foi.ç:is coiiti-arias, que lu- 

tam pai-a se hai.nionisareni. E', ~toi.taiito, uma ne- 

cessidade, restringir, pelo menos, o alcance d'aqiiel- 

les males eu1 i-elação aos seus effeitos. 

A historia c a observaçilo attei.tairi unaninieiiien- 

te, que os meios repressivos e iolentos sao os me- 
nos pi'opriospara aquelle fim. 

Os meios l~reventivos uso tlieorica e pi-actica- 

mente os niais effic;izes. A instriicç50, a nioralisa- 

C.", a iiiiiociil:it$o sincera e pei-siiasiva rio cor;i<;;o 

liiimano dos principias religiosos, a etlucação da 
riiiillier, o9 bons exemplos, etc. siio os ineios ade- 

qiiados ao fim eni questiio. 

I[-, iiciii o direito civil, coni quanto deva fiiv0i.c- 

crr. ;t iiioi.al pclii s ~ i a  niiitiia solidariedade, 116de sa- 

ct~ifi~:ti--lltc os direitos sagrados da pcraoiialiclaclc 



liiiman:i, porqiie v:ie coni isto çiiliii. niiiii:l oiiti.;t 

iiiirriorn1id;ide qiiiç;(l i11;iioi. tiinda. c,  o qiie é iniii., 

inutil nos scus resii1t:iclos. 

O ~ i ç ~ n ~ o s p ~ ~ r c ?  isso :L lingu:igeili (10s facto.. qiic 

falliini ni:iis alto do que  todas as coi\j~~c.tiii.;is. 

T-Ia rnais de vinte seciilos, qiie as legisl;icOcn, (.o- 

iiicçancto pcln rornalia, têm fulniiriatlo os fillios i i ;~- 

tiii.;ies, cerceaiido.lhes os direitos. rliie a natiirczil 

llies concedeu, caoin a esperança de regeiiVr;ic;3o 

dos costuriies. E tem o coilcubiiiato, por ventiit-:i. ( l i -  
niiiiiiiclo? 

Que o dig;ini a In~ la t c r r a  e a Ilussi:~, qiic riho 

teni qlierit1o, seliiei-, a !cgitiriiaq;io por subsecliiciitc 

mati-imonio, r ' .  ;ipcz:ii d'isso, o concul~inatoco~rtii~ii;~ 

tlevnstaiirlo as socicrlwdcs russa e iriglcz:t, serii ( l i i r :  

])ai.:\ este inal se encoiitre ao nienos uin reniedio 1~11-  
1i:itivo. 

Ora todo o reirietlio violento e iriutil 6 UIII;L : L I I O -  

melia ; deve sei. 11i.c~sc.i.il)to. 

A qiiest:io pelo lado religioso calit: t:iiiil)ciii pela 

I,ssc. 

(1) elemeiito i.cligioso é. :i iiosso ver, esseiicial á 
c*orisfitiiiç;lo (li1 sonicd:itlc caonjiigal(1) c da ftiiiiilia. 

Oiiti.o, ~ o I ' L : I I ~ ,  C O seii fini' 

' F: nossa intinin convig?to, q~ic o t~lciiiento religioso deve 

ciitr;ir na organiangão social ilo riiatrimonio, c qiic :i .,e- 



NAo 6 o elemeilto religioso, que origina para os 

fillios legitimas os seus direitos cle fiiniilia. e por- 

t ~ ~ l t o  de success;lo. 0 s  effeitos civis do mat,rimonio 

derir;iiri clo seu caracter civil. Diversos RRO OS ef- 
fcitos do saci-nniento. 

Os direitos e deveres civis entre os conjuges e 

entre estes c os filhos derivani, aquelles da iiaturcxa 

e ~ I I U  (10 iii:iti-imonio -a conirriuii1i:io da vida pliy- 

sicn e moral dos conjiiges, estes do fi~cto iiatural 

tla procreaq:nio. 

A religiso cori.oboi.a e garante todos emeu di- 

ciiliirisay~o d'cstc 6 ,  alem d'urna imprudencia da parte do 
Icgi~l:itlor, a violac;?io das leis que regem o corapgo do 

1ioinc:iii c toda a sua natureza esthetica. 

Sn SoiiriacZo da sociedade conjiigal figura principal- 

i~ientc. o anior doç conjiiges, e portnnto o sentimento ; ora, 
fieririo este, iio homem, a mais viva :ispira$o 1)nr:i o infinito, 
B evidente, que a religi3o derc t c !  iiina ii-iflucncia parti- 

cul:ir co de~rnvnlvimento das rel:ic.õcs (10s coi\jiiges e da 
faiiiilin, qiie di r~ctai~iente  contendarn (.oiil o sentinicato. 

1C, sendo a socir~r1~de con.juga1 e a cln t':tiiiiliii o sanetua- 

rio das niais vivas aeciçlies do corayLo liiiiii:iiio, s6 o cle- 
iricii to religioso poderá gar:iiitií-:~ iriellioi, siiljl~rindo :L geral 
iguoraiicia dos liomens, e coritctido c cloiiliiiando o irnpcto 
das l)aixo"es, superiores, qiiasi seniprc, :i r:iGo e aos riieios 

rc~pres>ivos Aa sociedade. Yorqiic, ciniiiii, o hoiiiciii n8o 6 
e6 irin ser quc conliece; ecnte tainbeni. 



reitos e deveres, mas n5o os fundatiieiitn: logo tniii- 
beni não póde destrui1 os. 

Mas se assiin 4,  corno explicar a grave conti-a. 

clicq" dos 1egisladoi.e~ modernos, que procuram se- 
ciilarisãr o mati-iiiioiiio isolando-o do sacrameiito?! 

Dcl~airío do ponto de vista da l>en:ilid;ide, o RI,- 
siirdo e grave erro da ai,gunientaç%o s%o sobren;:i- 
ncira notíiveis. 

O concubinato paliJicado ou accidental B algiini:~ 

coisa de repreheiisivel, iiiinioral, e se quizei.eni, 

contrario B lei, eniborn tolerante. 
Ha portanto dclinqucntcs, e uiria tal oii qu:il rch- 

ponsahilidade. E', pois, necessaria uni;l piiiiiç3o 
1)al.a reprinlii., e ao inesiiio tempo regenerar o (*i i -  

niinoso, pi.eveiiindo taiiibeni pelo exemplo. 
' 

Mas eiitrc os mnis v~ilgar~es principias de direito 

penal, d'aquelles que todo o honieni sente pela siia 

conscieiicia psycliologicn, do modo iriais irituitivo, 

he um iiicontestavel, e 6 de que - a pela deve ser 
pmsonalissirna. 

E neni d'outra fórma a pena, qiie passasse da 

pessoa do delinquente podei-ia ter o caractei. cle l)ii- 
niq:io, e nierios ainda o de rcmedio para a ii3gciic- 
i.:iq" do delinquente, ultiiiio e mais irtil>ortaiite firii 
tl,t l)er~alidtide. 

13, comtudo, o que observamos? 



Poupaclos os delinquentes, e o ferrêtc do ostiSa- 
cisriio laliçado á fronte do innocente! 

Appliyue-se a pena aos paes, que delinquirani, 
mas poupe~ii-se os iiinocentes filhos, que neiii se- 
quer são ciiniplices nas fiiltas clc seus paes. 

O dogn~a  da transiiiiss50 do peccado é iim só, 
porque o peccado original um s6 foi tarribem. 

E', neste ponto, iiiuito notavel, que as legisla- 
çOes, negando ou restringi~ido o direito de succe- 
der aos filhos naturaes, coni relaçSo tl responsal)i- 
lidade dos paes giiardani silencio, ou e n t h  garan- 
tcni-lhc ainda direitos, compensando-os, yaaiido os 
deviam puriir ! 
E liaverá, porveiitui-a, maior immoralitlade c10 

que a inipiiniclade do criminoso e a prinição do in- 

nocente ? 
Querem ser justos? Querem punir os deliriqueii- 

tes ? 
Neguem ou restrinjam aos paes o direito de suc- 

ceder a seus filhos illegitinios; tirem-lhes o usofru- 
cto dos bens do filho menor, illcgitiuio, perfilliaclo 
ou reconhecido legalmente; restrinjani-lhes os di- 
reitos do poder paternal, etc. 

Debaixo cio ponto de vista da penalidade, pode- 
reis ser accusados de intolerantes e rigorosos em ex- 
trenio, mas não de incoherentes. 

Que direnios d'aquelles, que baseiam a desegual- 



dade civil entre os fillios legit,iiiios e i iatui~,i~s ii;ts 

conveni~ncias e inte~~~ssc! geral da sociedudr ? 
Sc esta forniula é a rrianifestaqRo cl;i o1iaui:id:i - 

razllo irnpesso~1,-- condei-iiiiwclos estRo jA os quc :I 

ella se soccorren-i, porque eiitic os eleiiieiitos ob-  

jectivos da rãzâo inipessoal ests o pi.iiichipii, al1.o- 

luto do bom, yuc coniprclicnde a ideia cio (lireito, 
(t face da qual jS vimos, que siiiiilliaiite desc.gri,il- 
tl:tde era impossivel. 

k: se i120 é isto, queni tlc.iiiliii j6 o coiiteiítlo 
d'aquella fortnula, vaga e ôca, de que tanto sc tciii 
abusado 1)ai.ã a prlictica das i.ii;~iorcs ;ii.l~itr;ii.ii~tlii- 

clcs, e titd c.i*iiiies ilcfiindos? 
11;' unia cbspecie de ~)aiitlieisriio social, no qual, A 

in;irieira cln primitiva. fan~ilia i oniana,' o iridi\ itliio 
desappai ecia e era absorvido pela orniiipotcilci;~ d i ~  
agnaçiio, persormlisada rio -patev-familias. 

Qiie seria da vida, propriedatle e Iionra c10 iiidi- 
viduo, yiie vivesse riumia sociecli~~iv. cujo pacto fiiii- 
dnineiital de ooristitiiiçiio fosse o iiiteresae geral da 
~ociedade ! 

Coriveriiericias, qiie deiliandain a destruicao coiii- 

$etu cl'uiii priiicipio de justivi absoliita, : L I  1 1  1 

m;il:is; denotwni uili est,ado de ti-aiisiçiio, e 1130 1 , 1 1 1  

modo de ser noriiial e fiso. 
A boridaclc relativa das leis pbde e deve recla- 

mar a rnodiQca@o ~ransitoria dos principias abso- 



Iiitos da j~lstiça, mas em caso algum s sua anni- 
qiiilação. 

5 6 s  1150 condetiirinitios o fini do legisl<tclor, que 
6 justo e sniicto, reprovaiiios o iiicio eiii qucstgo 
como iini:i r e i  il:l(leii.;~ :~l,ei.i.:~(::lo dos pi,i~icipios (ia 
pliilosophia e rl;i jiistiçri, e unia ai.biti.ai.ied:ide iriii- 
til e orucl. 

E ':;L sociedade, que, eu1 certo iiiodo, deve colii- 
pciisar ao iriiioceiitc a desgrac;;~ do seu iiasc:iuieii- 
to, riso p6tle inipurienierite ser o algoz da iriiio- 
ceiicia. 

Scrií 1x ejuizo para os fillios Icgiti~iios, qiiaiitlo 
lioiivci. iiiuitos fillios naturacs; iiias porquc u;"lo 
htt de cxistir a nicsriia iiijiistiqa, quiiiido siio niuitos 
os filhos lcgitiiiios? 

1)epois a observaç50 mostia, que não sao niuito 
fi quen te s  as perfilhaçces voluntarias ; e as judi- 
ciaes têm sempre a dificuldade da, prova, especial- 
merite segundo a nossa ultima legislaç20, o qiie ;is 

torna raras tarnbem. 
A161ii d'isso niio devemos esquecer, que o fillio 

ao con- natural succede s6 ao pae perfilhante, e n" 

corre i'. legitima de oiitro conjuge, ainda que este 
~orisiiita iria perfilhação por uma especie ct'adopqgo, 
o que seria eiitiio uma grave injustiqa para corri 
os fillios legitimos. 

Proclamar, pois, a desepaldade civil entre os 



fillios naturaes e legitinios, para prestar um preito 

de liomenagem ao matriinonio, 6, alem de injustiça, 

unia verdadeira arbitrariedade e uni pi.oceciiiiiento 

pouco clii'ist20. 

Demonstração iiidiictiva 

A liistoria é, corri razzo. cogiioiiiiiiaclii - a iii:ic 

da l)liilosophia. 

At:lia~nos na ol)scrv:içiio dos factos a expi.ess:io 

viva dos principias, a coiitial)i.ov;i da an:il~->i . 
at6, As vezes, as contradicçQes da practica to1 i i , ~ i i i  

mais saliente a vei.d:lcle do 1~riiicil)io. 

Em todo o caso a olservtiçiTo e i~nnlyse pi.actic;i 

esclareceiii iridril)itavelm~iitc a vei-(Lide da tLcoi.iii. 

Eni relaçiio á iii:~teria sul~jeita, observc.rrios eiii 

resiirno o que se teni ~)eiisndo Rcei.ca dos filhos ria- 

turaes nas SURS relações civis com os legitinios, dcstlc 

a ariiiguidade ate á ultinia legislaçiio civil na 1Gi- 

ropa - o Cocligo Civil Portuguez. 

Segiiiido as leis de Manou, havia lia India oito 

f 0 i . m ~ ~  de casamento, seguiido as diffei.entes castas, 



e segiindo as clii;iea v:triav:iiii t,iriil~:ni os direitos 
do3 fillioa. 

Era  atliiiissivel o c.oiiciibiiiato, e aos filhos da con- 
oiibitia concedia-se o direi to d arnetade d'uma por- 
$60 legitima. 

Nas leis chiiieziis. Q parte a dignidade da classe, 
era egual :i ctivis5o dos bens por todos os filhos. 

Os egypcios riao faziam distiricc;ão alguma entre 
os filhos legitimos e illegitinios, pi.iricipalniente ern 
quanto ao direito de succedei..' 

Entre os hebreus a distincção de esposas e con- 
cubinas nRo iiifluia lia sorte dos filhos, que todos 
erani cliamados egualmente b successão. 

Siniiltiarite distiiicçiio de fillios legitimos e ille- 
gitinios iiâo apparece tiinibem no Corari e Zend- 
Avesta, emquanto aos persas e arabes. 

Vemos, portanto, que no bei.ço da antiga civili- 
snção n%o se encontra uma ailoriialiii, que appareceu . 
depois a proposito de niaior progresso. 

A primeira manifest.ação ingenua e instinctiva 
da verdade teni tambem, Qs vezes, aos olhos da phi- 
losophia, um valor, que oa espiritos profiindos niXo 
sabeni deupresar. 

Marcar a, differença comparativa da civilisaçlo 
entre differentes epochas, para acliar sempre iim 

' Assais - antiquit. parte 2." 
4 



~*esiiltado favoravel ao inovimento ascendente (Ia 
mesiria civilisação, B operaçgo arriscada e triste As 
vezes.. . 

Se nos pergiintarem, de que lado estava a civi- 
lisaqgo, se a favor dos lioracios e ouriacios, que ar- 

riscarani n vida para evitar qrie corresseiii rios tlta 

sangue, ou do lado das duas principaes ilações d ; ~  

Europa moderna, que se devoram mutuamente, va- 

cilavamos por certo, se niXo optassemos pela antiga 
civilisacão . 

Aquelle sentir iinaiiime dos antigos povos da 

Asiit em relaçgo ao objecto, que entudanios. se ii5o 

convence, deixa ao inenos unia profiinda inipres- 
siio em todo o espirito pensador. 

Entre os romanos obsei~vsnios, que ao lado do 
iiiatrinionio existia, tambern unia uuriiito natriral- 
o conciibinato. 

Antes dlAugusto esta união iiao tinha denoiiii- 
naçUo legal, e perteiicia classe das uniões illicitas 
e reprovadas pelos costumes '. 

Depois d'Augusto, o concubinato nada tinha de  
deshoiiesto, e só n%o produzia effeitos civis. 

Estabelecei-am-se então trez classes de fillios, 
d'entre os nascidos fóra do matrimoriio, os liberi 
naturales, ou filhos iiascidos dliima conciibina,- 

' Heinecius, de leg. Pap., liv. 11. 



os spurii, vulgo puaeszti, isto 8, os que proviriham 
d'uiua niulher de baixa coridiçAo, corri quem o yae 
não tivera relaqões perinaneiiteu, e os provenientes 
ex damnato coitw, isto 4,  os fillios d'uniões prohi- 
bidas pela lei. 

Helativaniente aos fillios iiatiiraes, os romanos 
negavam-lhes o direito de suçceder nos bens do 
pae, teiido corutudo ua herariça da mãe uma parte 
egual á dos filhos legitinios. 

Esta differença tiriha por fundamento que-rie- 
nhurn laço civil prendia a mãe ao filho, havendo 
simplesmente a r&@o cle sangue, que era comrrtecm 
aos naturaes e lege'tinzos. 

Xis a razlto por que a mãe uâo exercia o patrio 
poder sobre os filhos, de qiialquer classe que fos- 
sem. S6 depois de Constantiuo 8 que os filhos ria- 
tiiraes, por influencia do christianismo, receberam 
a6s, o beneficio da legitimação yer subsepens ma- 

trimonz'um. 

Na antiga Germania, como a polygamia s6 era 
permittida aos nobres, que coi-iservavani todo o or- 
gulho e pureza do Uarigue pela raça, fitcil Q o ex- 
plicar o grande desprezo para com a prole illegi- 
tima, que maiichavit d'alguma f6rma o brilho 
aristocratico da fmiilia. Foi s6 nos yrincipios do se- 

culo XVI qiie este desfavor pelos filhos illegitiruos 
se modificou por iriflueiicia da nova civilisaçiio. 



Apezai. d'isso os filhos illegitiinos, e portanto os 

naturaes, erani absolutamente excluidos da siicces- 
sso  dos paes '. 

Esta riiesma exageraçh no espirito de farni1i:t 

erii tal na  França antiga, que os fillios illegitimos 
não sG eram considerados coiiio estranlioe 4 faiiii- 
lia, irias, pela maior parte, emrii tidos por escra- 
vos; estygma este que s6 no reinado de S. Liiiz 
foi levaritado. 
E a Convenção Nacional, aos 4 de  junlio d e  179 3, 

teve a coragem de determinar, que os filhos nas- 
cidos de pessoas livres, f6i.a do matrimonio, teriaili 
o direito de succeder a seus paes, o que foi defini- 
tivamente i-egulado pelo decreto de 1 2  hrumairc 
an. 11, rio qual foi expi-essamente garantida a egiial- 
dade dos direitos de todos ou filhos. 

Nestes grandes movirneritos revolucionarios, em 

que a sociecIa(1e procura deseuibai~rrçar-se dos ob- 
staculos, que se oppõeni ao seu movinieiito perfe- 
ctivel, apparecern, Qs vezes, como meteóros, iiia- 
nifestações grandiosas de 1)ensairicntos e verdades 
I~rofuridarnente philosophicas, que posteriormente 
os calculos e despotismo da razão, a par d'um;i falsa 
aciencia, encobrem e inutilisam. 

E' assim que vemos depois o Cod. Civ. Francez 

' Capitul. liv. WI, cap. 59 e 4G3. 



no art. 757  e segg. i.cstringir o direito de succ*eder 
dos filhos naturaes, em concurrericia coin os legi- 
timos, a uin terço da legitima d'estes, quota esta, 
que varfa depois, confornie a classe de herdeiros, 
que concorrem 4 herança com os filtim natiiraes. 

Pelo niesmo direito os filhos naturaes nbo sue- 
cedem aos av6s, visto que não têm os direitos da 
fairiilia; nec gentem, nec familianz hahent. 

Relativamente ao nosso direito patrio, é com or- 
gulho que citamos a Ord. do liv. 4, tit. 92, pr., onde, 
os filhos naturaes e legitiiiios de pae peã,o siio egual- 

A parte a distincção de peàes e cavalleiros, que 
o caracter e circi~mstancias da epoclia reclaniavam, 
a disl)osição d'aquella Ord., sem exeniplo na Eu- 
ropa moderna, expiminie. uma ideia altamente justa. 
e ripoi.osamente verdadeira. 

De boa ou iná vontade os jiirisconl;ulto~ e tra- 
tadistas de direito portuguea acceitarani, com frieza 
e sem critica, aqilellii disposição, que ulguns ap- 
pellidaiaw de-vergonhosa. Isto s6 I.)orque tal dou- 
trina era esti.ai11i:i Qs Glosas d'Accursio e Barto14 
e contraria ao sacratissiiiio direito roniano, que el- 
les julgavani o-nonpliis ~cttra - da jui.ispi.udericia- 

Um cios priiiicii-os geilios, e profundissimo juris- 
consulto, da nossa tel*ra, o Sr. Visconde de Seabra, 
chama, iilgtires, a esta ciisposiqc50 - uuma notauel 

rl.t&on~~iliu da nossa leyislczqlio D . 



Salvo o respeito, que se devc ao genio, n5o du- 
vidamos classificar essa anomulia como um glo- 
rioso moi~un~ento de profunda philosophia e lou- 
vavel justiça, uin verdadeiro t~iriinpho sobre o erro 
e prejuizos, que corrompei~am, eni todos os tempos, 
;is niais bellas instituições, atrazaiido-lhes o seu 1110- 
viirierito ascenderite. 

Infelizmerite, co~ii  rela+o á, niateria subjeita, a 

nossa ultinia legislaçio civil reti.ogradou p:irii alerii 
da ordenação, errada e con trncliçtorianiente. 

São applicaveis A questRo, eni especial, os ai~t i-  

gos 1991-1992 e 1785, e seris parallelos, do C'o- 

digo Civil Portiignez. 
Ilispõe-se no 1)i.irncii.o ai.tig-o, que, se o ftllio il- 

legitinio, concorrei. & licrtinça com filho ou filhos 
lcgitimos, Iierílaiá na proporção e nos termos de- 
clarados iio art. 1785. Neste ultimo faz-se distinc- 
çiio entre filhos ~)ci.filhaclos nntcs, ou depois do ma- 

.? 

trimonio. Aqiielles coiiccde o legislador uma por- 
ção de beiis egual Q dos legitimas, nienos um ter- 
ço; a estes dá-lhes egual direito, com a restricqRo, 
-r?c que i1 porç,?o de beiis, que Ihes coml)ete, saii-k 
s6 da terça diicpmivei ' da herança. 

Conil~inando-se esta doutrina com o di~posto no 

' Muitas e serias difficuldades vão apparecendo na pra- 
ctiça, provenientes da applic:iy%o d'este artigo. 

Ern primeiro logar E claro, que o disposto no numcro 
wgi~ndo do art. 1785 n5o f ;tpl~lic.:ivel :ivs filfios !)erfiIhnd(+. 



ar t igo  1992 ,  no qual  se ordena, que, não  chegando 
a terça para o complemento d'aquellas porções, p o r  

serem muitos os  filhos illegitimos, a mesma terça 

seja rateada entre estes, beni se evidenceia, qii50 

antes do matrimonio do pae ou pacs perfilhantes, porque 
o numero 1 . O  do mesmo artigo, assignando a estes uma 

certa porção de bens, não determina, que eIla sáia só da 
t e r p  dieponivel do testador; ora, sendo a disposição do 

numero 2." uma restricçlo aos direitos dos filhos, não. 
póde applicar-se senâo d hypothese da lei, nem ainda ha- 
vendo analogia, quanto mais que aquelles dois numeros 

figuram hypolheses contrarias. 
Isto se deduz tainbem dos termos do art. 1992, que, 

ordenando o rateamciito da terça, no caso da insufficiencia 
d'esta para o coiriplemento das porges, refere-se exgres- 
samente ao niiinero 2." do art. 1785. 

Mas como devem entender-se os termos - terça dispo. 
nivel, que se encontram no numero 2 . O  d'cste artigo? 

NBo é facil adivinhar o sentido da palavra - disponi- 
vez - que, sensatamente, se omittira no projectto. 

Terga disponivel querera. dizer - o que restar, depois 

de satisfeitos os legados ou doaçEes, se porventura os liou- 
ver? Se a resposta for afirmativa, 6 evidente, que, se a 

testador doar ou dispozcr de toda a terça, os filtios pcrfi- 
lhados ou reconhecidos nada herdam. 

Ora, 6 uin principio dc hermcneutica, que, na interpre- 
tapão d'umn lei, nunca dcvemos dar a esta um sentido, 

cl'ondc resulte absrirdo, o11 fique inutilisado o fim da mesma 
lei; mas de siinilli,irite interprcta$$io resulta uma e outra 

cousa; logo é inadiniwivel. 



deufavorave1 t? aiiida hoje a lei para c0111 ou ~,obi*es 
filhos iiatturaes, e o que 6 mais ainda, injusta e con- 
tradictoi-ia. E' impossivel deucobrii. o principio thec- 
I-ico ou regi-a prhctica, que serviu de norma ao le- 

Com effeito. Não é :ibsurdo, que, estando s lei a re- 

gular os direitos de succcs~iio dos herdeiros, que são eha- 
riiados A herança -de jaro - e pelos laços de sangue, 
apresente uma disposiçAo, ria qual os estranhos slo prefe- 
ridos Aquelles? 

A mente da lei foi estabelecer aos filhos perfilhados anra 

Zegitinza especial. Isto deduz-se claramente do titulo da 
sega0 subjeita, que se inscreve- da  legitima e das dis- 
posi~ões ino#ciosns. A lei, pois, nesta s e ~ @ ~ ,  regula sobre 
legitimas; mas ahi se assigiia aos filho3 perfilhados uiiia 
certa porç%o de bms: logo estes filhos tom uma legitinin: 
logo preferelu aos herdeiros pi1r:iiiiente testamentarios: logo 

a terça. B priinitivainente obrigada á legitima d'aquelles. 
Confirma se plenamente esta ideia, se attendermos a quc 

os filhos pertilhados s%o chamados h success:~ legitima; 
l~orquanto, inscrevendo-se o capitulo 1x1 do Codigo civil - 
da slru cs.~ão legitinla -, na sub-seeç5o 11 tracta-se- da sue- 

cessão dos $lhos illegitimos. - 
Ora os herdeiros legitimos não podem ser prefeidos pelos 

estranhos, a não ser nos casos especialmente maieadosna lei. 
Se assim fosse, seguia-se que, no caso dq artigo 1990, 

no qual o filho illegitimo, na falta de posteridade legitima, 
é chamado a herdar a6 intestato todos os bens de seus 
paes, estes poderiam dispor de toda a herança, desherdarido 



gislndor, para formular unia disposiqão tAo arbi- 
traria e injusta. 

Fazeiido apl1licaç50 das doutrinas, ate aqui ex- 

postas, a coildemnaq;io dos artt. 199 1,1785 e 1992 
6 inevitavel. 

TTejaiiios a iiicolierencia da lei 110s logares pa- 

r;illelos, visto que a iiitei.pi.et:tçâo, systeinatica re- 

niz.el - querem dizer A terça, de que se nâo dispoz. 
Neste caso suppõe-se, que o testador pode dispor da terça 
a favor de estranhos oii de outros filhos legitinios, on~it-  

tindo os filhos perfilhados, a que se refere o n." 2." do 
art. 1785. 

Esta interpretaçlo, porem, B inipossivel. 

De que serviria entào a pertilhaçâo ou reconhecimento 
judicial d'aqiielles filhos? 

Se o pae, a seli arbitrio, pode dispor da ter<;a, a ponto 
de deshcrdar os filhos perfilliados depois do niatrimonio, 
ent2o inutil ticartí a perfilhaçiio d'estes. Ficarao, couio qual- 

quer estraiiho, A merç6 da voiitadc dos paes. ;\tas não 6 
cste o tiiii da lei; logo tal interpretas50 6 inadiiiiesivcl. 

Verdade se,ja que o Codigo riao tl: claro, quando no ar- 

tigo 1788 e 1789 dá aos herdeiros legitimarios os direitos 
de inofficiosidade. Mas aquelle termo - legitimarios - pa- 
rece abranger todos os herdeiros legitimos, s i  maneira do 
art. 377, quando falla de bens iw~vnobiliarios, que com- 

prehende os immoveis por natureza e por disposiçao da lei: 
ora já vinios, que os filhos perfilhados são herdeiros legi- 

tinios: logo con~preheridem-se no termo, legitimarios. Logo, 



vela, mais ou menos, RS ideias do legislador em re- 
lação a um determinado ponto de doiitrina. 

No art. 1989, exige-se a. ~ ~ e r f i l h ~ ç X o  ou reconlie- 

cinieilto legal, para, que os filhos illegitiinos possam 
succeder ab intestato. Ora o fim da perfilhnç50 n;?o 
é 011ti.o senão - o verificar n verdade do facto 11;t 
procreaç80 e a identidade das pessoas do procrc:i- 

se estes podem v:iler-se da inofficiosidade da doaC;o 011 

tcstamcnto, n5o podc o tclstndor dispor da terça ein pre- 
jilizo dos filhos perfilhados. Logo -terça di8p~l i l '~ l  - 
nffo pode entender-se o que resta dos legados oti doa<:dcs, 
ou - terya de yuc se jtüo dispoz. 

Ern iiosso entender, a palavra - cli.~ponivel-6 iinin ex- 
crescencia na lei, e qiie foi empregada no mesmo sentido, 
cin que se encontra nos artt. 377-1790 c 1774, isto 6, 
c l e ~ i ~ n a n d o  uma yuota disj~om'vel, que quer dizer uma p r -  
$50 de bens, de que se p o d e ~ k  dispor, se nAo fira, no caso 
~ub~jeitn,  o oniis da l~g i t ima  dos filhos perfilhados. OU- 
tras incoherencias resultam, na practica, da applicaç50 ge- 
nerica do artigo, como, entre oiitros, o caso de haver iniiitos 

filhos legitirnos, e sb um illegitimo, de forma que a Ir$- 

tima d'este fica uma in~ignifirancia em relação ao total 
da terra, da qual o pae poderá dispor em favor d'um es- 
tranho, que receber& um legado duas, quatro, seis vezes 
maior do que a legitima do filho; mal este, que só pode 
ccsqar, n5o dispondo o testador da terqa, qiich vae accrescer 
i s  legitimas, e portanto i do filho illegitimo. hl:is o grande 
.defeito j& na nossibilidade da hyput lew coiitraria. 



dor e procrendo. E' o que se deduz do espirito da 
lei e doutrina geral de direito applicavel. 

E' tambem neste sentido que se entende o art. 
128, applicado aos filhos naturaes, que concede aos 
interessados o direito de contestais a perfilhaçao dos 
paes, ou impugnaqão d'ella pelo fillio. Yorquaiito, 
partindo da hypothese de que os fillios são natii- 
raes, não lia quest80 em quanto á qualidade d'clles, 
o que niio succederia, se fossem espurios. Debaixo 
d'aquelle ponto de vista s6 se póde contestar a iílen- 
tidade das pessoas e a verdade do facto da procrea- 
çCio. E' neste sentido que o art. 131 exige, que o 
filllo, na irivestigaçâo da maternidade, pi.ove que 
8 -o proprio que se diz nascido da yertewa mZe, 
-o que 8 conforme ao disposto no numero 3." do 
art. 130. E' tanlbem esta a doutrina, que se deduz 
do art. 125, nas palavras-primeiros cento e vintedias 
dos trezentos, pue yrecedera)n o nascimento clojlho. 

Posto isto, observamos, que a lei, quando se oc- 
cupa do inatrimonio, não se contenta com a solem- 
nidade; exige com todo o escrupulo tanibcm a 
ideiitidade das pessoas e verdade do facto da pro- 
ci.e;ir;30. 

Eiii verdade, o art. 103  e segiiintes, em especial 
os artt. 106 e 107, concedendo ao pae e seus her- 
deiros o direito d'impiignar a legitimidade do filho, 
iiascitlo na constancia d o  iiiatrimonio, c1;iranieiite 



intliciini, que o legislador teve cili vista, I);ii'a os 
effei tos legaes, pi~iiic.il,alniente o facto rintural da 
pi.ocreaqão, que elle qiiiz toriiai. e\  iderite na sua 
vei.dade e identidade. Debaixo d'èste ponto de vis- 
ta. pois, a pe!.filh~çRo e o ni~trimonio, como meio 

(le verificar o facto natiira1 n5o c!ifferem na sua 
causa fnzab. Logo a lei 1):lse:iiido de~e~ua ldades ,  cLs- 

senciaes, entre ternios, que têm uma unidade com- 
iliiini, foi incohereiite. 

No artigo 1 1  9 adniitte-se a legitimaçiio por sub- 
sccluetitc iiiati~iinoiiio . no caso que haja filhos , 
liavidos arites do inatrimonio das pessoas, que o 
coiiti.:ilieiii,- 1 ." se os$lhos jarem reC0ÍJiecido.q pelos 
1,ncs e m&s; 2.' 8e os *filhos prccarem a f;@cio par 
.sentenqa judicial. 

Ora, não se dh aqui uma especie de perfil11riq;io 
~oluiltaiia oii judicial, tendente sempre á verifica- 

(;:o do facto natural da procreaçgo? Ma-; o artigo 
121 ecjiiipara em tudo os legitimados aos legitiinos ; 
ora aqiielles ficam implicitamente egualados aos 
l)ci~filliados em qiiaiito $ fóriila da habilitaçRo ; iii:is 
tlii;is coisas eguaes a uma terceira, ainda que de- 
baixo tl'um s6 ponto de vista, s;2o eguaes entre s i ;  
logo os perfilliados deveriam ficar eguulados aos 

Icgitinios nos direitos de successão, porquanto o 
furidamento natural (10 direito dc siiccrder, que 6 
fiicbto (1% pi.oci.etiqPo, fica cgual 1);~r;i to(1os. 



Os artigos 129 nuniero 3.", 140 e 175 egualam 
os filhos legitimos e illegitimos emquanto ao di- 
reito a alimentos; mas este direito deriva-se do de 
successão; logo este tambem deve ser e g u d  para 
todos. 

D'esta analyse clecliiz se sobretudo, que nIio pre- 
sidio & confecção d'estas disposições um systema 
fixo d'idcias, rigoi.oso e coliei.ente nas suas iippli- 
cações. 

Se a lei toiiioii por fundamento a ideia de dese- 
p a l d a d e  fitndamental entre os filhos legitimas e 
natiiraes perfilhados, devia ir  at6 á siia ultima 
corisequeiicia - a desegualdade em tudo,- e, por- 
que o 1150 fez, foi incoherente; mas 1120 o podia fa- 
zer, porque f:iltava á, verdade. Se, pelo contrario, 
reconliecendo-se a verdade da ideia, esta se occul- 
to11 indevidamente, a lei 6 arbitraria e injusta. E 
chegámos assim ao ponto, a que nos destinavamos. 

Terniiriaremos este trabalho citando ainda, com 
admiração, o artigo 1994 do Codigo, no qual os 
paes do fillio illegitimo, na falta de posteridade, e 
consorte sobrevivo d'este, são chamados á herança 
por inteiro, concedendo-se apenas no artigo 1993 
o usufructo de metade da herança ao conjuge so- 
brevivo do filho illegitimo. 

Os delinquentes premeiam-se com todas as  van- 
tagens, e os innocentes castigam-se e deshonram-se! 



Isto sim, que B moralidade e justiç:i! 
Fazemos votos, para que a lei, neste ponto, se re- 

forme, a f i tri  de se ir aperfeiçoando um dos pri- 
meiros monumentos da nossa gloria nacional. 

A philosophia, a justiça, e a moralidade dar-se- 
li50 as mãos liesta sancta cruzada. 

FIM. 



INDICE 

PARTE GERAL 

Successâo ab intestato dos filhos naturaes, ou analyse 
philosophico-juridica dos artigos 1785, 19g1 e 1992 

.................. do Codigo Civil Portuguez 1 1  

PARTE ESPECIAL 

S E C ~ Ã O  I 

3oyGen gcraer 

...................... Successâo a/, intestato,. 25 

SECÇAO 11 

Demonstrrt$io dediictiva . . . . . . . . . . . . . . .  36 

SECÇÃO 111 

Demonstraçbo inductiva . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .  48 


	Tese - Os filhos naturais, legalmente perfilhados ou reconhecidos, antes ou depois do matrimónio, devem ter uma legítima igual à dos filhos legítimos de qualquer dos pais perfilhantes
	Parte Geral - Sucessão ab intestato dos filhos naturais, ou análise filosófico-jurídica dos artigos 1785, 1991 e 1992 do Código Civil português
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Parte Especial - Os filhos naturais legalmente perfilhados ou reconhecidos, antes ou depois do matrimónio, devem ter uma legítima igual à dos filhos legítimos de qualquer dos pais perfilhantes
	Secção Primeira - Noções Gerais - Sucessões ab intestato
	Secção Segunda - Demonstração dedutiva
	Secção Terceira - Demonstração indutiva

	Índice

