
(8 de Agosto.) 

Rcparliçüo de Justifa. 

TOMANDO em eonsiderap50 o relatorio do Ministro e Secretario iIc Estado dor 
Negocios Eccleuiasticos c de  Justisa, interinamente encarregado da pasta dos Negocias. 
do Reino; Hei  por bem 1)ecrctur o seguinte : 

Artigo i." O Juiz da Reiaçfio do Porto, Antonio Luiz de Seabra, fica cncarrc- 
gado de  redigir o Projecto do novo Codigo Civil portuguez. 

Art. 2." Uma CommissPo composta dos Doutores Vicei~te Ferrcr Netto e Paiva, 
Maiioel Antonio Coelho da Rocha, Joaquim Jos6 P ~ e s  da Silva, e Domingos Jos6 de. 
Sousa Magalhiíes, da qual tambem será Membro o dito Juiz, Antonio Luiz de  Seabra, 
fica incumbida de  rever e esaminar os trabalhos do tiovo Codigo Civil, que successiva- 
mente lhe fdrem apreseritados pelo encarregado da rerlacs80 dellc, e os fará subir com 
seu parecer Ei Minha Real Presença pelo Ministerio dos Negocios Ecclesiasticos c dc 
Justiça. 

Art. 3." A CominissUo creada por Decreto d e  10 de Dixembro dc 18 $5 fic9 
alliviada da r e d a c ~ a o  do Projecto do Codigo Civil. 

O referido Ministro e Secretario d e  Estado o tenha assim entendido, c faca exe- 
cutar. Paço, c m  oito de  Agosto d e  mil oitocentos e ciricoenta. = RAIEIIA. = filix 
Pereira de blagalhücs. ( 1 )  

N o  Diurio d o  Govenio de 9 clc -4goslo de 1850 N." 186. 

(1) SENHORA! Torna-se cada dia mais urgente a necessidade d c  um Codigo C i ~ i l  por- 
tuguez. As Ordenações do Reino, Leis Extravagantes c mais Provisões, quc constitucm » Direito 
Civil portuguez, hoje vigente, não s6 dilficulta~n, pela sua moltiplicidade c anlinomia, o seu es- 
tudo e applicação, mas ainda. caicul~das por outras idcas, para outros costumes, c segundo os 
principios de mui diversa fdrma de  governo, eslão algumas dcllag em desharmonia com as idCas, 
com os costumes e principios politicos da actual flirina do governo, e cin cuntradic~ão coin os 
preceitos da  Carta Constitiicional da Monarchia. 

Vossa Magestade, scmpre Solicita cm promover a consolidaq50 da Lei Fundamental d o  
Estado por meio de  instituicõcs que a fortiBqucm, e quc desenvolvam os principios nella consi- 
gnados, cspecialmente a disposiyão do i 7 . O  artigo i '15.', Houvc por bcrn I'iicarrcgar, por De- 
creto de i0 de  Dezcmbro de 1845, a redaccão dos Projectos dos Cotfigos Civil c I'cnal a uma 
Commissão, que effccti~amcntc se tem occiipado d c  redigir cstc ultimo Coiligo ; trabalho qiie j& 
se acha muito adiantado. 

A dcmora, porbm, que, pcla Jificuidiidc c naturcza da obra, dcvc ainda Iinvcr, para con- 
cluir o Codigo Penal, e tractar dcpois do Codigo Cisil, n30 6 por certo compativcl com a bre- 
vidade exigida pela urgencia que hri dcste, a bcm da pronil~tn. al1initii~tiut;Uo cln pustira, uma 
das primeiras neccssidades dos povos. 

Por outra parte assim os homcns do Estndo, conio os jurisccnsriltos, cciicwdnn~ todos hojc 
em que a redaccão dos Codigos, para scr mclhodira, precisa o clara, tlcre scr feita por uma s 6  
pessoa, c rcvista dcpois por Commissões coinpostas (!c pessoas idoncag para t5o importatite tra- 
balho. 

Toilos cstcs motivos, pois, mc Icvaram a adoptar cstc mcio no Projccto qric respeitosa- 
menlc offcrcço i Considcrnyãn dc Vossa Blagcstadr, pa: a qi:c a d i:a Q:ii~xi:~i .s3<1, ;iIli\ iada do 
Projecto do Codigo C i ~ i i ,  possa esclitsiramentc. crntiniiar a occi~par-so do do Codigo Pcnal. 

O Juiz da Rclaqão do Porto, Antonio Luiz doscabra, a qucm por estc Projccto sc iiicum- 
be a feitura do novo Codigo Civil, j á  como membro do Corpo I,egislali~o, jii coino J u i ~ ,  j i  por 
suas obras juridicas c lilterarias, e já Bnalmcntc pclos seus trabalhos cm divcrsas Comniissóes 
do serviyo piiblico, tcm dado tÃo crubcrantes prol-as dc sua intelligcncia c profundo siibcr, que  
6 ge:almcntc considerado como um dos mais aptos para se dcscmpcnhar salisfactoriamrntc, e 
com promptidão, de tão pcsado encargo. 

A Commissão proposta para rc\cr os trriballins do redactor, scnclo, ccmo i., composta de  
Lentcs da Faculdade juridica da Unircrsidadc dc Coimhrn, de grandc reputaqáo e comprovada 
expericncia, dá a mais coniplcta segririinca dc quc o Codigo, redigido, rxnrnina~lo c rcristo por 
pessoas tão compctcntcs, sc apresentará ao Governo dc Vossa Bhgcstadc, ao Corpo Lcgislativo e 



il Nacão com aquclla probabilidade de acerto e sabedoria que 6 para desejar cm tão grate  as- 
sumyto, preslando-lhe assim anlecipadamenle a sancyão moral da opinião piiblica. 

Neslas circumstancias tenho a honra de submettcr 4 approva~ão de Vossa lagestade o se- 
guinte Projecto de Decreto. 

Secretaria de Estado dos Negocios Ecclesiasticos e de Justica, em 8 de Agosto de  1850, 
== Feliz Pereira de Magalhães. 


