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COI IIGO CIVII, 

PARTE I 
DA CAPACIDADE CIVII, 

LIVRO UNtCO 

TITULO I 

DA CAPACIDADE CIVIL, 15 114 l.l?I QUE A HECULA, EM CEHAL 

.4BlI ( iO 

S6 o lromem B suscept~vel de tlire~tos e obriga~6es. N'isto 
consiste a sua capac'idade jundica, ou a sua personalidade. 

ARTlGO 2." 

Entende-se por direito, neste sent~cio, a faculdade moral de 
practicar ou de deixar tle practlc'ar certos factos; e por obri- 
ga@o a necessidade moral tlc practicar on de 1130 practicar 
certos factos. 

ARTlGO 3 ,. 

Se os direitos e obriga~iks se Illnitam as relafles recipro- 
cas dos cidadiios entre si, como meros particulares, ou entre 
os cidadgos e o estado, em quest5es cle propriedade ou de di- 
reitos puramente individuaes, esses d~reitos e obrigaqfies con- 
stituem a capacidade civil dos cidadaos, denominam-se direi- 

1 



tos e obriga~ces civis, e s'io regidos pelo direito privado con- 
tido no codigo civil, exccpto na parte clue e regulada por lei 
especial. 

ARTIGO 4 " 

Estes direitos e obrignqGc~ dcl runl:  
I .O Da propria rlaturcza do homem ; 
2.' De facto c vontade propria, indopenclentementc dc co- 

operatgo de outrem; 
3 . O  De facto e vontade propria e de outrcrn conjunctamente ; 
4." De mero facto e vontade de outran; 
5." De mera disposir30 da Id. 

ARTIGO 5 " 

A lei civil reconhece e especifica torlos este5 direitos e obri- 
gac,Ges; mantem e assegura a fruiq8o dar~uelles e o cumpri- 
mento destas; declara os casos em que o cidadgo p6de ser 
inhibido do excrcic~o dos sells direitos, c determina o mod0 
como dcve ser qupprida a incapacdade dell(> 

.iRTIGO 6 " 

A capacidade juritlica aclquire-se pelo nasclment,~: mas o 
individuo, logoquc 6 procreado, fica debaiso da protecqiio da 
lei e tam-se por nascido para os effeitos d~c;la~*ados no pre- 
sente codigo. 

.\RTI(iO 7." 

A lei civil e egual para todos e n8o faz distinc~5o de pes- 
soas, nem de sexo, salvo nos casos que forem especialmente 
declarados. 

AHTIGO 8 

A lei civil n'ao tem effeito retroactivo. E~ceptua-se a lei in- 
tcrpretativa, a qua1 6 applicada retl.oactivamente, salvo se dessa 
applica~80 resulta offensa de dire~tos atlquiridos. 

ARTIGO 9 " 

Ninguem p6de eximir-se de cumprir as obriga$'ies impos- 
tas por lei, corn o pretext0 de ignorancia desta ou com o do 
seu desuso 



ARTIGO 10 - 
0 s  actos practicados contrd a dispos1~3o da l e ~ ,  quer esta 

seja prohibitiva, quer preceptiva, envolvem nullidade, salvo 
nos casos em que a mesma lei ordenar o contrario. 

$ unico. Esta nullidade p6de, comtudo, sanar-se pelo con- 
sentimento dos interessados, se a lei infringida n"a for dc 
interesse e ordem publica. 

l R T l G O  11 

A lei que faz cxccp~3o As regras gcraes 1130 p6de ser appll- 
cada a nenhuns casos qlle nlao estejam especificaclos na mcsma 
lei. 

ARTIGO 19.'' 

Todn ;I lei clue rpconhece um direlto legitfma os rneios in- 
dispensaveis para o seu exercicio. 

ARTIGO 13 

Quem, em conformidade com a lei, exerce o proprio direito 
1130 responcle pelos prejuizos que possam resultar desse mes- 
mo exercicio. 

ARTlGO 1 6  

Quem, exercendo o proprio dire~to, procura interesses 
tleve, em collis'io e na falta de providenc,ia especial, ceder a 
quell] pretende critar prejuizos. 

ARTlGO 15." 

En1 C O I ~ C U ~ S O  tie d~reitos eguaes ou ds mesma especie, de- 
vem os intercssados cckd(lr rcciproc,arnente o necessario para 
que esses clireilos protluzam o seu effeito, sem maior detri- 
mento de ulna qile de outra pnrtr. 

ARTIGO 1 6 . O  

Se as questbe sobre direitos t. obl*~,nayfies n5o poderem ser 
rcsolvidas, nem pclo texto da lfi, nern pelo seu espirito, nem 
pelos casos analogos, prevenidos em outras leis, ser5o decidi- 
das pelos principios do dirc~to natural, conforme as circum- 
stancjas do c,aso. 



\KTI(iO 17.0 

SO os t.itindZos portuguczes podern poenl pl(?namentt~ tlo 
todos os direitos que a lei civil recor1lic:c.e e assegura. 

AR'I'ICO 1 X  

SII I ( ~cladios portuguezes : 
1 ." 0 s  rIue nascem no reino, do pno c mSe portugaezes, ou 

sti 131: rnie yortugueza sendo filhos illegitimos: 
2." 0 s  clue nascem no reino, de pae estrangeiro, comt,ant.o- 

quc nio resida por servi~o da sua naq30, SR tleciararem, cl~e- 
gando h maroridarle ou sendo emancipados em conformidarle 
da Iegida@o do seu paiz, que desejanl gosnr da c~ualidatie tle 
cirtad5os 1)0rt1igii(?~es ; 

3 . O  0 s  filtios dc pac portuguez, ainda qnando este haja sido 
espulso do reino, ou os lill~os ~llagili~nos (I(: m>e portugueza, 
Ilem clue nasctdos em paiz estrangeiro; s;,lvo se, chrgando 6 
inaior~daclc ou serrtlo cma~ic~~pados, declal-are111 clue nio quc- 
rcm sor p~r tugur%(~s  ; 

'1.'' 0s que r1:lscem no reino, de pses incognitos ou tle na- 
c>lonalitlade dt:sconl~ecidn ; 

5." 0 s  tihtrangeiros natoral~satlos, s13ja qua1 f i~r  ;I sua 1'011- 
.- 

b'l"" ; 
6.' A mdher estrangcira quo c ' a ~  coil1 citlarl8o portuguez, 
$ U I I I ~ O .  .i d,:claraS;ao osig~ll;r 1118 11." 2." ser9 feita pcrauto 

a n~urr~cipaliclacle do logar qae o tloclarante rblegrr para seu 
tlornic.~l~o, (2 a exigida no II .?~."  pcbr.sl~te os resprctivos rigen- 
tes consnlnrcs portnguezns oil prr',lr~lo a c.orn])iJtente nuctorl- 
clade local estrangeira. 

AHITICO i n  * 

l'odem ser nnturalisndos os nstrnngeit80s clue Sorcn: mnio- 
rcs OII havitlos por maiores, r rn  (:onf~)rm~~latlc (In It4 do s ~ u  
paiz r (la lei portnglic7a : 



'l'erldi, ~apacitlade para grarlge,lrem sal,lt IV 1~rl0 sru 1ri1- 
balho ou outros recursos para subsistirbern; 

2: Tendo residido urn anno, pel0 rnenos, cm territorio 
portuguez. 

5 unico. Podern, comludo, sel- r~aturalisados, sen1 tlcpen- 
dencia (la clausula do n." 2.", os estrangeiros tlesccndentcs tlo 
sanguc pol.tugl~cz por Iinll~ m,~sculirrn ou ft!m~nina, quo \ 11:- 

rtlni tlomicil~ar-se IIO relrto. 

l R T l G O  ? u  r3 

0 g o ~ ( ~ r n o  ~)tic!ci dispmsar todo ou partc (lo teml)o ilt: resl- 
(lencia cligida 110 r~." 2." do artigo a~~tccetlcnte ao thstrarlg~lir~~ 
casado con1 lnulher porlngoeza, c hquelle que tontril ft:ito 1 1 1 1  

seja chamado para ft~zcr d rlny5o ;ilg11111 5 e r ~ i ~ o  ~.olc\ :lr~tc. 

ARTIGO 2 1 . 0  

As carbtas dc nalur;~lisal;;lo sf') p1~)rluz1r5o o seu ell'eito clel~o~s 
clue forern regrstadas I IO ;lrclri\o t l ; ~  calnara oulo~z~pal (lo cotl- 

celtto onde o clstrangciro estabrlrccr o st!u (lirn~ic.~!ia. 

A R T I G O  '22 

l'errlc iI rlualltlade de ciclsdilo portuguez: 
1.' 0 quc sc naturalisa ern parz estrangeiro. lJ6dr, 1)orern, 

rccuperar essa qualidade regressando ao reino corn animo dc 
tiom~ciliar-sc nelle e declarando-o assim peranln a municlp;~- 
lidade do logar que eleger para seu clolnicilio ; 

2." (clue sem licen~a do governo acceita S~a~cqCtes puhlr- 
cas, graca, 11ensZo ou condecora~5o de qualquet* govel.llo ~ z -  

trangeiro. 1'6dc, corntudo. rrhabilitar-se por grac;a espec~al (lo 
governo. 

3." 0 quc, estando, corn licenp do guvenw, 30 s en  ir:~) 11c~ 
potoncia cscrangcira, continua nelle del~ois cle esta purcucia 
tor. dcclara(1o gner1.a ;I Poriugal or1 aos scuu i~lliarlos. 



'1.O 0 c~pulso por sentenqa. emquanto durarem os c:lle~to> 
tlesta: 

5.' ::l mull~cr portugilozn qne casa com estrangelro, sat\ o 
sr  nZo for, por esst: f;~c?o, naturalisatla peln lei (lo palz do seu 
marldo. T)issolvido, porbm, o matr~monlo, p6dc recuperar n 
sua antiga qualidatle (11: portuguczn, cumprindo corn o dis- 
posto na seguntla parte rlo 11." 1 ." dcstc! artigo. 

8 iinico. A r~atur*al~s;~c~~o cnl pnlz wtrangeiro tle portuguez 
casatlo cum portuguclzct r120 ~lnpllca :t peibtia cla tlaalidadc de 
udadio portugncz cm ~-cl;l~.Zo d mlrlher, neln aos filhos me- 
riores havidos antes (la naturnlisac,"a; salvo se aquelln ou se 
estes, depois da maiorlcladc ou emancipaqHo. declararem que 
quercm segulr a nacion:~litlade de seu marido ou de seu pae. 

AIITIGO 23.0 

.As pessoas clue 1.r>cul)(:r:!rcm a qualldade de citlarlfios por- 
tugtuc~es, conforme o r[ue fic3a tlisposto no artigo antecedcntc, 
so podcm aprovcitar-se tlrste direitc clesde o dia da sua rc- 
habllitac,3o. 

DOS CIDADAOS P O R T U G U E Z E S  EM P A l Z  IC3TRAKCEIRO 

AKTIGO 24 O 

0 s  porluguezchs clue v~ajam ou rcs~clem cm paiz estrangeiro 
conservam-se sujeitos As 1c1s pol tugue~as concernentes A sua 
capacidatle civil, ao seu estado e ti sua propriedade immobl- 
liaria situatla no reino, enlquaoto aos actos que houverem do 
produzir nelle os seus effeilus: a fcirma esterna dos actos serri, 
todavia, reglda pela lei do paiz onclc forem celebrados, salvo 
nos c;lsos em quc a lei expressamente order1:lr o contrario. 

ARTlCO 2 : l . O  

0 s  portuguezes que ctrl~tral~em nliriga~loes em paiz estran- 
geiro porlem ser demandatlos no reino pelos nacionaes ou es- 
trangciros corn qiiem as Ilrtjitm .cont~-al~~clo. 



TITULO V 

ARTIGO 26 

0 s  edtrangeiros que viajam 011 residem em 1)ortugal teem 
o$ mesmos direitos e obriga~fies civis dos cidad2os portugue- 
zBs, emquanto aos actos que h5o-tle produz~r os seus cffeitos 
neste reino; except0 nos casos em que a l e ~  expressnmente 
determine o contrario ou, sc existir tractado ou convenc5o es- 
pecial que determine e regule dc outra forma os seus direitos. 

A R T I G O  27.O 

0 estado e a capacldade civil dos estrangeiros s3o regu- 
lados pela lei do seu paiz. 

ARTIGO 28.' 

0 s  estrangeiros, sendo enconlrados llesce reno, podem ser 
demandados pcrante as justi~as portuguezas pelas obriga~Bes 
contrahidas com portuguezes em pal2 cstrangeiro. 

i iRTlCO 29 

0 s  estrangelros podem, egualrnente, ser demandados por 
outros estrangeiros perante as justips portuguezas por obri- 
ga~"os contrahidas no reino, se nelle forem eucontrados. 

ARTIGO 30.0 

0 disposto nos dous artigos precedentes deve entendcr-sc 
sem prejuizo do que fica ordenado na ultima parte do arti- 
go 46." 

ARTIGO 31 " 

As sentenvs proferidas nos tr~bunaes estrangeiros sobre 
direitos civis, entre estrangelros c portuguezes, podem ser 
esecutadas perante os tribunaes portuguezes, nos termos 
1)rcscriptos no codigo do processn. 



DAS PESSOAS MORAES 

ARTIGO 32.0 

1)izem-sr pessoas moraes as associaqi5cs ou corpora(.5es 
tnmporar~as ou pcrpetuas, fundadas com algum fim ou por 
algum motivo cle utilidade publica ou de utilidade publica e 
particular conjunctamente, que nas suas rcl;~l.i-,es civis repre- 
sentam uma individualitlade juridica. 

ARTIGO 33 

Ner~huma associaqlo ou corporaqlo p6de representar esta 
~ndividualidade juridica, r19o se achando legalmente auctort- 
satla. 

4R'PIGO 31 

-2s associaqijes ou corpora~fies que gosanl de lndividu~li- 
clade jurid~ca podem exercer todos os direitos civis relatives 
aos intercsscs Icg~ti l~~os (lo xeu i~lstltuto. 

As associa$T~es 011 c:orporacijes pcrpbluas n5o podem, porkm, 
irdquirir por titulo oneroso hens immobiliarios, except0 sendo 
lundos consolidados, c ns  que adquirlrern por titulo gratuito, 
n%o sendo desta especie, serzo convertrdos nella oa em acq6es 
de companhlas dentro dr utn anno, snh penti rlc os perderem 
em beneficio da fazcnda t~aclonal. 

1 . " O  que lica disposto 113 st?gul~da parle tlestc artigo ngo 
abrange os bens immowis quc forem rntltspcnsa~e' ' IS p ara o 
dcsempenho dos deveres das assoc~acloes ou corporacGes. 

5 2 . O  SS- havidas, para os cffeitos c1ecl;lrados neste artigo, 
csomo perpktuas : 

l .O As ass&ia@es ou corporaqGes por tempo illimitado; 
2." As corpora$Cies ou ;~ssoc~aqCies, aindaque por tempo li- 

m~tado, quc n%o tenham pol. uhjecto intercsses materiaes. 



AHTIGO 36 

Se alguma das corporaq6es ou associa(5es a clue sc rcfere 
o artigo antecedente por qualquer motivo se extinguir, os seus 
bens serBo incorporados na fazenda national, rlrlando lei an- 
terior lhes n'io tenha dado outra applicaf'io. 

ARTIGO 37 

0 estado, a egreja, as camaras municipaes, as junctlrs de pa- 
rochia e quaesquer funda@es ou estabelecimentos tle benefi- 
cencia, piedade ou instrucc'io publica s'io havidos, emquanto 

. ao exercicio dos direitos c~vis respectivos, por pessoas mo- 
raes, salvo na parte em que lei ordenar o contrario. 

ARTIGO 38 

Nem o estado, nem quacxqiler outras corporafbes ou esta- 
belecimentos puhlicos gosam do priv~legio de restilui~io por 
inteiro. 

ARTIGO 39 

As associafles de inte18esse particular szo regidas pelas ro- 
gras do contract0 cle sociedadrs. 

0 exerricio tlos direitos e o cumprimento di~s ohriga@es 
c i ~ i s  s2o deternlinados, em diversos casos previstos na lei, 
pelo tlo~ll~cilio do cidadgo. 

Domicilio ii o logar ontle u riflad;?o lem a sua residencia 
pcrmanonlc. 



$j unico. Com relac50 As corpora$5os ou associacijes, a skde 
da sua administraqBo substituc a residencia. 

ARTlGO 42 

0 domicillo pode ser voluntario ou necessario: voluntario 
6 o que depende do arbitrio do cidadgo; necessario o que e 
designado pela lei. 

ARTICO 43 

Se o cidadxo tiver dlvcrsas rcsitlenclas, onde vlva alternada- 
mente, sera havido por (lomiciliado ~~'aquella onde se achar, 
excepto se tiver dcclarado perante a rdspect~va camdra mu- 
nicipal que prcfere alguma dellas. 

AllTlGO 44 

0 cidadzo pbde mudar, quando Ihe aprouver, o seu domi- 
cilio, manifestando o ficto tla lransferencia perante as cama- 
ras municipaes dos concelhos ilondr: e 1Jar,l oude se inuda. 

5 unico. Esta communica~lao produz~ri os scus cgeitos dcsde 
que o transferente tiver estabelecido a sua morada no conce- 
lho indicado por elle. 

ARTIGO 45 

0 c~dadlo que nlo tiver residenc~a permanente sera tldo 
por domlciliado no logar onde se achar. 

ARTIGO 46 

0 s  cidad5os podem cstipular domicilio particular para o 
cumprimento de actos dcterminados que a lei n3o haja su- 
jeito a certo domlc~lio, fazendo-o por documento authentic0 
ou authenticado; nao podurn, porem, deisar essa escolha a 
arbitrio de outre~n- 

$ unico. Fallecentlo algum dos estipulantes, a convenclo 
conserva os sons cffcitos. em relacSo aos herdeiros, nib tendo 
lravido declarac:5o en1 contrario. 



CAPITULO 111 

DO DOllICII.10 KECESSARIO 

ARTlGO 47.0 

0 s  mcnores n5o emancipados teem por domicilio o do pae 
ou da m5e, a cuja auctorldade se acham sujeltos, c, na falta 
ou impediment0 legal destes, o do tutor. 

ARTlCO 48 

0 s  maiores sujeitos a tutela teem por domicilio o do tutor. 

ART160  49 

A multler casada tem por domrcilio o do marido, nlo se 
achando separada judicialmente de pessoa e bens, salva a dis- 
pos i~ lo  do $ 2 . O  do artigo 53.' 

A R T I G O  50.0 

0 s  maiores ou os menores emancipados C I I I ~  servem ou 
trlabalham habitualrnerlte em casa de outrem t6em por domi- 
cilio o da pessoa a quem servem, se corn ella Ilab~tarem, salvo 
o que fica disposto nos dous artigos precedentes. 

ARTIGO 51  " 
0 s  emprcgados publicos que exercem os seus empregos em 

logar cerlo tOem nelle domicilio necessario. 0 domicilio e de- 
terrnlnaclo pcla posse do emprego ou pclo excrc~clo das respe- 
ct~\;ls attribuiqijes. 

rl~~ico. N3o sendo o emprego exercido em logar certo, ap- 
pl~car-sc-hio as disposic6es do capitulo antecltdeote para de- 
te~.lillnal- o domlcilio do empregado. 

ARTlGO 52." 

0s  militarcs arregimcntarlos teem domicilo no logar onde 
o corpo a que pertencem estA dc guarni@lo. 0 s  militares nk, 
arrcgimtnlados tBem don~ic,~l~o no logar onde est50 de semi- 
$0, se n50 tiverem algum estabelecimcnto ou morada pe rm-  
nente; porquc, nesse caso, ahi sera o seu domicilio. 



unico. 0 s  mal*~t~rllos corn praca rla armada teem donl~ci- 
lio em Lisboa. 0 s  que pertencerem a tripulac5o de navios tle 
commercio ou de barcos costeiros teem domic~lio nas povoa- 
cT,es a que pertenccm os d~ctos navios ou I~arcos, se por ou- 
tm cnusa n5o tivarrbm rlomic.ilio differentrt 

. iNTl(iO 6 3  I' 

Os col~tlem~~atlos a prislo, clesterro ou degrudo tGem por 
clom~c~l~o o logar ontle estEo cumprlndo a perla ~mposta; ex- 
cepto no clue ruspe~ta As obriga~6es contrahidas antas do dc- 
11c;to, cm relacso 4s rluaes corlservarn o ant~go domlc~lio, sc 
porvcntura o tint~nn~. 

$ I .Ws r4us co~ldcrnnados, em, j~~anto n5o forem transferi- 
(10s para o logar onde houverem de cumprlr a pena, ter3o por 
domicil~o o logar or~de se acLharem rctldos. 

$ "Lo -2 rnulher e os filllo.; tlo co~~demnatlo ;I degredo clue 
nZo o acoinpanhara~n para o logar tlo c.~lml)r~rnento da pena, 
1120 lkern por dornic~lio o do inarido c (10 pae, mas o seu pro- 
prio, em conformiclade das rcgras cstabelecidas nos artigos 
antec:c)dt.nt~h. 

ARTIGO 51." 

0 domlc~llo neccssarlo cessa clcsde o lnomer~to em que cessa 
o hcto dc que depolclc. 

CAPITULO I 
DA CUIIADORlh  PROVISORIA UOS RENS DO AUSENI'II 

ARTIGO 55." 

Se qualquer pessoa tlesapparecer do logar do seu dornici- 
lio ou residencia sem que della se saiba parte, e nIo llouver 
deixado procurador, ou quem legalmente administre seus 
bens, e se for necessnrlo prover a cste respeito, ser-lhe-ha 
dado curador pelo juiz compc ten te. 

$ 1 ." 13 compcterllc 1)ul-n ?s.;c\ c2ffcito o juiz do clomicilio do 
ausentc. 



$ 2." 0 clue lica tlisposto no 5 aritecrdente n2o obstarj. As 
provitlcricias conservatorias que se tornarem ~ndispensave~s 
em qualquer outra parte onde o auscnte tenha hens. 

ARTlGO 56 

Sio habeis para requerer 4 mencior~ada curadorla o minis- 
terio public0 e todos aquclles que tenham iuteresse na con- 
serva~ao dos bens do aosente. 

ARTIGO 3 i . o  

Na escolha de curador, dara o juiz preferencia aos herdeiros 
presumidos e, na falta destes, :tos que maior interesse tenham 
na conservarflo dos bens do ausent,e. 

\IITlGO :iY." 

0 curador rio~rleado receberi por inventarlo os bens do au- 
scntc e PI-t:stari cauCio sufficiente pela ~mportancia dos valores 
rnohiliarifis e do rclrdimento liquid0 de urn auno (10s bens 
immoh~liarios. 

Sj unico. Sc o curador nomeado n3o poder prestar a sobre- 
dicta cau@o, o juiz farii consignar err1 deposit0 os valores mo- 
b~l~arios quo olilmente sc poderem conslbt.var, e os demais se- 
r3o vend~dos em leilio, e assim o seu ~roducto, como os ou- 
tros capitaes sera0 emprcgados em valores product~\os que 
olTelSccam sufic'iente segnranca . 

ARTI(;O 59.rp 

0 s  podc~ es do curador p1ovisol.10 limitam-sr: aos actos de 
mera sdrninistra~Io, da qua1 dara contas arrr~naln~ente; mas o 
dicta curador deve propor em juizo as acc:i71~\ conservatorias 
que n3o possam retardar-se sem prejuizo tlo aliscnte; e 8, 
alkm disso, competente para representar o mesalo ausente ern 
quaesquer ac~iies que contl.3 clllt! fo~.t+m intentadas. 

A R T l G O  ti0 ', 

Se for necessario intentar-se algum pleito cijntra ausente 
que 1150 Icnha curador 011 cluein legaimente o represente, ser- 
11c-ha norncado curador cs])crblnl c111e o dpfenda no dir,to pleito. 



ARTIGO GI 

0 curador provisorio ha\rer& cinco por cento da receita li- 
quida que realisar. 

A R T I G O  62." 

0 ministerlo publico e encarregado de velar pelos inte- 
resses do ausente e sera sempre ouvido nos actos judiciaes 
que disserem respeito a este. 

ARTlGO 63 

h curadoria provisoria tcrmina: 
,1 .O Pela volta do ausente ou pela certeza da sua existencia ; 
2." Pela conlparencia de procurador bastante ou de pessoa 

que legalmente represente o ausente; 
3 . O  Pela certeza da morte do ausente; 
11.O Pela installaqio da curailoria definitiva. 

CAPITULO I1 

DA CURADORIA DEFINITIVA DO ACSENTE SOLTEiRO 

ssc(Li0 I 

DA INSTALLAGLO DA CURADORIA DEFINITIVA E DE SEUS EFFEITOS 

ARTIGO 61.0 

Decorridos quatro annos depois do dia em que desappare- 
ceu o ausente ou da data das ultimas noticias delle, podergo 
seus herdeiros presumidos ao tempo da ausencia ou das ulti- 
mas noticlas, justificada a ausencia com assistencia do minis- 
terio publico, requerer a entrega dos bens do nlesmo ausente, 
excepto se tlver clcisstlo procura~ho bastante ; pois, neste caso, 
sb poder'ao requeret a dicta cntrega passados dez anuos desde 
o dia em que desapparecer o dicto ausente ou houver as ulti- 
mas noticias delle. 

5 unico. 0 s  herdeiros podc130, comtudo, requerer, passa- 
dos tres annos, nos termos sohretllctos, que o procurador 
presto cau@o sufficiente, se occorrer justo receio tlf: ~nsolven- 
cia; e quando este a n3o possa ou nlo queira prestar, julgar- 
se-hio cassados os sells pderes  



ARTlGO 6S.,, 

k sentenca que defere a curadoria definitiva n5o pbde ser 
prohrida sem que o ausente tenha sido notificado por kditos, 
publicados com antecipa~50 de seis mezes na folha ofEcial, na 
gamta da respectiva Kela~5o e nas portas da cgreja parochial 
do logar do seu ultimo domicilio; nem p6dc ser daiia d cxe- 
c u ~ I o  sem que decorram quatro mezes depois da sua publi- 
cacao, a qua1 sera feita pelo mesmo mod0 que fica ordenado 
para a dos Bditos. 

$ unico. Estas publicac6es ser3o por extracto, cuja exac- 
$30 serh verificada pelo juiz, que o rubricard, achando-o con- 
forrne. 

ARTIGO 66 

Se o ausente tiver deixado testamento cerratlo, o ~iiiz, antes 
de proferir a senten~a, mandard proceder a a1rertr1r.a do dicto 
testamento, a fim de o tomar na devida consitieraq50. 

Deferida a curadoria definitiva, tanto os legatarios, como to- 
dos aquelles que por morte (lo ausente tcriam direito fundado 
a alguma parte dos bens delle, podem requerer que essa parte 
lhes seja entregue. 

ARTlGO 68 

Se os llerdeiros do ausente n8o sc apresentarem em juizo, a 
requerer a curadoria, no praso declarado no artlgo 64.", po- 
der%o os referidos interessados requerer a entrega dos bens a 
que tenharn direito, just~ficada a ausencia, como dicto 6 .  

DO INVEYTARIO E Dh CAUFLO DOS BENS DO AUSENTE 

A R T l G O  119 

0s bells tlo nusente s6 podem ser entregues aos herdeiros 
e dcmais ~nlerf!ssados, precedenclo inventhrio e caul50 sufi- 
ciente. 

ARTIGO 70 

Se os herdeiros ou interessados n8n prestarcrn a referida 
can~20, continuara a atlministraq3o provisoria tlos 1)cns do au- 



sentc, durante o tempo em que ;I dicta cau@o 11t:cessaria: 
mas scr-lhes-ha licito, justificando falta de melos, requemr 
que sc Ihes adjudique metade dos rcnrlimr~ntos clue haveriam, 
tomando conta dos dictos bens. 

IIOS DIREITOS E O B R I G A F ~ E S  DOS CUHADORES I)EFIKITI\'OR 

E DEMA'S IXTERESSsnOS 

0 s  curadores definitivos poderri exigir a cntrega de todos 
os bens e exercer todos os tlirtitos clue pertenz~am ao ausenttJ 
ati: o rlia em quc (1esappart:c-cu, ou atk a data das ultirnas no- 
ticias dell?. 

ARTIGO 7" 

0 s  bens e dire~los que eventualmente sobrevieram ao au- 
scnte, depois do seu tlesapparecimento ou da data das ulti- 
mas noticias que  dell^ houvn, c, quc sejam dependentes da 
condi~io da sua existencia, passam Aquelles que seriam cha- 
mados a succeder-llie. se ellu fosse fallecldo. 

1 ." Neste caso, os curadores definitiros ou, na sua falta, o 
minislerio publrco s6 tkem o d~relto de requerer que taes bens 
sejam inveritariados e que aquelles quu retlveram ou arrecada- 
ram us tlictos bens prestem cau~5o suflic,irnte, que so du- 
rarg pelo espaGo de tlez annos. 

$ 2 . O  0 d~reito do ausente a estes hens so se extingue em 
conformidade das regras geraes da prescrip~go; mas aquelles 
que os houverem arrecadado farao seus, em caso de restitni- 
Qo, os fructos percehidos, n3o havendo ma f6. 

0 s  curadores definitivos c tlemais interessados far30 sua, 
salvo o dlsposto no artigo precedenle, desde o dia da entrcga 
dos respectlvos hens, a quarta parte dos rcr~dimentos destes, 
apparecendo o ausente ou outros llerdeiros dentro de dez an- 
nos, contados desde o dla do clesapparec~rnerito do mesmo au- 
sente 011 da data das nltimas noticias que delle houver; e appa- 



recendo clentro do praso de dez a vinte farfo sua metade. Pas- 
sados os vinte annos, farfo seus todos os rendimentos. 

0 s  curadores definitivos podem pedir contas aos curadores 
provisorios, n'io o tendo sido elles mesmos, ou nio tendo as 
dictas contas sido prestadas devidamente; podem alkm disso 
receber os fructos e rendimentos que existirem da anterior ad- 
ministra~fo, e demandar e ser demandados como legitimos 
herdeiros do ausente. 

ARTIGO 75." 

0 s  curadores definitivos n'io sio obrigados a dar contas da 
sua administrac50, excepto ao al~sente 011 a seus herdeiros, 
se outros se habilitarem. 

BRTlGO i G . O  

0 s  curadores definitivos n5o podem alienar os bens immo- 
biliarios, excepto se de outro mod0 se n5o poder solver qual- 
quer divida do ausente, evitar a deterioraq50 e ruina de algu- 
ma propriedade, custear as bemfeitorias necessarias ou uteis 
de que carecerem os bens do mesmo ausente ou occorrer a 
outra urgente necessidade. 

5 unico. Nestes casos precederi auctorisa@o do juizo com- 
petente, e sera a venda feita em hasta publica com assistencia 
do ministerio publico. 

ARTlGO 77.0 

0s dictos curadores nfo podem, egualmente, transigir sem 
auctorisa$iio judicial, nem repudiar heran~a a que o ausente 
tivesse d~reito adquirido antes do seu desapparecimento ou 
da data das ultimas noticias que delle houve, mas devem accei- 
ti-la a beneficio de inventario. 

DO TERM0 DA CURADORIA DEFLNITIVA 

ARTIGO 18 

A curadoria clefinitiva termina : 
I ' .O Pela volta do ausente; 
2." Pcla noticia da sua existencia ; 



3." Pela certeza da sua morte; 
4." Pelo lapso de vinte annos ; 
5 . O  Contando o ausente noventa e cinco annos de edade. 
§ unico. No caso do n.O 2.O os curadores definitivos serilo 

considerados como provisorios, emquanto n3o comparecer o 
ausente, ou quem legalmente o represente. 

ARTIGO 7 9 . O  

Em qualquer dos ultimos tres casos referidos no 31 t ~ g o  pre- 
cedcnte ficam os herdeiros e demais interessados alliviados 
da cau@o que houverem prestado, e podem dispor dos bens 
do ausente, como seus. 

ARTIGO 80 

Se, depois de vinte annos de ausencia ou de 11-1. 1 . 1  ' 1  llt~l;~do 
i~ovcnta e cinco annos, o ausente apparecer, ou ap1)rtr~~3c~~erem 
tlescendentes ou ascendentes seus, elle ou elles haverzo s6 
os bens cxistentes, no estado em que se acharern, o.; subro-,; 
gados em seu logar ou o preCo dos que tiverem sid1.b alicna- ' 

dos depois daquelle tempo. 
§ unico. Este direito conccdido aos descendelltes t! ascen- 

dentes prescreve, decorr~dos dez annos desde o term( 1 da cu- 
radoria definitiva. 

ARTIGO 81.0 

Apparecendo outros herdeiros, qne n2o sejam ob I , I . ~ I I C I O -  

nados no artigo antecedente, so podem exigir os bens do au- 
senle nso tendo decorrido os vinte annos declarados no ar- 
tigo 78.", ii."." 

CAPITULO 111 

1)A A D M I N ~ S T R A C ~ O  DOS BENS DO AUSENTE CASADO 

I)A A D M I N I S T R A C ~ O  110s BENS DO AUSENTE CASADO, N h 0  HAVENDO FILHOS 

ARTIGO 89 

Se o ausente for casado, justificada a ausencia, nos termos 
(l~clarados no capitulo antecedente, proceder-se-ha, com cita- 



q20 dos herdeiros presumidos, a mvent6rio t: partilha ou A 

separac50 de bens, conforme a natureza do contract0 de casa- 
mento. 

ARTIGO 83.0 

Se o ausente n5o deixou filhos, o conjugo presente con- 
serva a administraflo de todo o casal por rspaco de vinto an- 
nos, contados desde o tempo do desapparecimento ou das 
altimas noticias havidas do ausente, ou pelos annos que falta- 
rem para que o ausente perfaga os noventa e cinco annos de 
adade na fclrma prescripts no artigo 78." n.O 5 . O  

ARTIGO 84.0 

0 conjuge presente p6de dispor livremente dos seus bens, 
feiio o invenkirio, a partilha e a separaglo delles. 

0 conjuge presente tern icerca dos bens do ausente os mes- 
mos direitos e obrigagi5es dos curadores definitivos, com a cir- 
cumstancia especial de lhe pertencerem todos os fructos e ren- 
dimentos. 

ABTIGO 86.0 

Regressando o conjuge ausente antes de fhdo o praso mi- 
gnado no artigo 83.O, continuari a sociedade conjugal, nos 
termos em que tiver sido constituida. 

ARTIGO 87." 

FSndos vinte annos ou completa a edade mencionada no ar- 
tigo 78.O n.O 5 . O  ou havendo certeza da morte do ausente, po- 
dem os herdeiros habilitados tomar conta dos bens do mes- 
mo ausente e dispor delles livremente. 

Q unico. A mulher administradora tern, neste caso, o cli- 
reibo de apanagio nos termos do artigo 1331 O 

ARTIGO WI.- 

Fallecendo o conjuge presente antes do praso estabelecido 
no artigo antecedente, ser5o os bens do ausente entregues 
do mesmo mod0 atts seus herdeiros, os quaes serZo conside- 



fados como curadores definitivos, levando-se-lhes em cdnta o 
tempo da administra~ao do conjuge fallecido. 

ARTIGO 89.0 

Regressando o conjuge ausente passado o praso estabele- 
cido no artigo 83.O, recuperara os seus bens, na fOrma decla- 
rada no artigo 80.O ; mas, se o conjuge presente for ainda vivo, 
nlo se entendera por isso clue fica restabelecida a communhZio 
tle bens, se porverttura tiver existido, salvo se os conjuges as- 
sim o convencionarem, de novo, por escriptura publica. 

fj unico. E appllcavel aos ascendentes ou descendentes suc- 
cessiveis, que apparecerem no praso mencionado neste ar- 
tlgo, o clue fica d~sposlo no artigo 80." 

ARTIGO 90.0 

Se o ausente tiver deixado consorte e filhos, proceder-se-ha 
do mesmo mod0 a inventario e partilha ou a separa$30 de bens, 
corn a unlca differenca de que os bens que tocarem li parte do 
ausente ser'io subdivididos entre os referidos filhos. 

ARTIGO 91.0 

Se os filhos l'orem maiores ou se emanciparem. 1jndcr3o 
tomar conta dos bens que lhes cauberem, e administra-10s co- 
mo seus, n8o podendo, todavia, aliend-10s sen30 passados dez 
annos contados desde o dia do desapparecimento do ausente ou 
da data das ultimas nolicias que delle houver, salvo nos casos 
especificados e nos termos prescriptos no artigo 76.O e scu 5 .  

5 unico. 0 s  bens sujeltos a perecer ou a depreciar-se, e os 
de dispendiosa conservaqBo podem ser alienados por esta causa 
antes do praso mencionado, prececlendo auctorisa~Zo judicial. 
0 13rel.o da venda sera empregado productivamente. 

A R T I G O  92.0 

So os filhos forem menores, observar-se-h'ao as regras pre- 



scriptas nos artigos 137." eeguintes, em relaqfio, tanto aos 
filhos, como aos bens que lhes tocarem. 

ARTIGO 9 3  

Se o ausente tiver deixado outros filhos que tenham direito 
a succeder-lhe, observar-se-ha a respeito delles o mesmo que 
determinnn~ os artigos antccedentes. 

ARTIGO 94.u 

Regressando o ausente passado o praso assignado no artigo 
9.1." s6 podera recuperar os bens que effectivamente existi- 
rem ainda em poder de seus filhos, e os subrogados ou com- 
prados com o preGo dos alienados. 

SECCAO III 
DA AUSENCIA SIMULTANEA OU SUCCESSIVA 

ARTlGO 98." 

Desapparecendo simultanea ou successivamente ambos os 
conjuges, deixando filhos maiores, tomarzo estes conta, justi- 
ficada a ausencia nos termos do artigo Gh.O, dos bens de seus 
paes, que administrarso fivremente como entre si accordarem; 
nZo poder80, porkm, alienli-los, salvo nos casos e nos termos 
do artigo 91 .O e seu 5. 

ARTIGO 96.0 

i?% 0s filhos forem menores, proceder-se-ha :I inventdrio e 
partilha, como se os ausentes fossem fallecidos, sem prejuizo 
do que fica clisposto na ultima parte do artigo precedente. 

TITULO IX 
DA INCAPACIDADE POR MENORIDADE E DO SEU SUPPRIMENTO 

CAPITULO I 

DISPOSI~~EB GERAES 

ARTIGO 97 

S3o menores as pessoas de urn e de outro sexo, emquanto 
n8o prefizerem vinte e um annos de cdadc. 
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ARTlGO 98 

0s menores s5o incapazes de exercer direitos civis, e os 
seus actos e contractos n'io podem constitui-10s em obriga~so 
juridica, salvo nos casos cxpressamente exceptuados na lei. 

ARTlGO 99 

0 s  contractos celebrados illegitimamente pelos mcnnres n5o 
podem, todavia, ser impugnados pelos outros estrpulantes, 
com o fundamento da incapacidade do menor. 

ARTIGO 100.0 

A incapacidade dos menores e supprida pel0 poder pater- 
nal, e, na falba dcste, pela tutela. 

CAPITULO I1 

DO PODER PATERNAL 

DO8 VlLHOS LEGITIMOB 

ARTIGO 101 

S3o havidos por legitimos os filhos nascidos de matrinionio 
legitimamente contrahido, passados cento e oitenta dias depois 
da celebra@o delle, ou dentro dos trezentos dias subsequen- 
tes A sua dissolug30 ou ;i separaflo dos conjuges, judicial- 
mente decretada. 

ARTIGO 

A legitimidade do filho nascido dentro dos cento e oitenta 
dias seguintes celebra@o do matrimonio n3o pdde, comtudo, 
ser impugnada : 

1 .O Se o marido antes de casar teve conhecimento (la gra- 
videz da mulher ; 

"2." Se, estando presente, consentiu que no assento de nas- 
cimento fosse declarado por seu filho, ou se, por qualquer 
outro modo, reconheceu que era seu o filho assim nascido. 



ARTIGO 103.0 

A presump$io da legitimidade dos filhos nascidos durante 
o matrimonio, passa(1os ccnto e oitenta dias depois da sua 
celehra@o, ou dentro dos trezentos dias subsequentes A 
sua dissolu@o ou d separa~30 dos conjuges, sb p6de ser il- 
lidida provando-se ter-se achado o marido physicamentc im- 
possihilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros cento 
e vinte e um dias, ou mais, dos trezentos que houverem prc- 
cedido o nascimento do filho. 

ARTIGO 104.0 

A presumpgio de 'que o filho nascido f6ra dos trezentos 
dias snhsequentes d separac5o dos conjuges n'i0 pcrtence ao 
marido separado p6de ser illidida provando-se que o dicto fi- 
Iho effectivamente pertence ao marido. 

5 unico. Esta prova pode fazer-se pelos modos estabeleci- 
dos no artigo 149.O n.OS 1." c 2.' e $5 1." e 2.' 

ARTIGO 105.0 

A impotencia do marido, anterior ao' matrimonio, nZo pode 
ser allegada para impugnar a legitimidade do filho; mas pbdc 
s6-lo a posterior, comtantoque a allegag30 n5o tome por hn- 
damento a velhice. 

ARTlGO 1OC." 

S6 podem impugnar a legitimidade dos filhos o pae ou oe 
cells hcrdeiros, nos terrnos dos artigns seguintes. 

A R T l W  107 * 

0 pae s6 pbde impugnar a legitimidadc dos filhos nos c:t- 

sos em que a lei o permitte, propondo a a m o  era juizo, sc 
estiver no logar do nascimento, dentro de sessenta dlas, con- 
tados desde esse facto, e, n2o o estando, dentro de cento e 
vinte dias, contados desde o dia da sua volta. 
5 unico. Se o nascimento do filho lhe tiver sido occultado, 

podera propor a ac@o dentro de cento e vinte dias contados 
desde aqrielle em que tivcr conhecimento da fraudc. 



ARTIGO 108.0 

0 s  herdeiros do marido so podem impugnar a legitimidade 
dos filhos nascidos na eonstancia do matrimonio: 

1 . O  Se o dicto mando, achando-se presente, deu comego B 
acclao competente e della nW desistiu; 

2 . O  Se falleceu antes que decorressem os prasos marcados 
para a proposi~io da a c ~ i o ;  

3." Se o filho nasceu depois da morte do marido. 

AKTIGO 109.0 

A ac~Iao dos herdeiros preszrevo dczorridos sessenta dias, 
contados desde aquelle em clue o filho tenha entrado na posse 
dos bens do presumido pae, ou desde o dia em que os her- 
deiros forem pcrturbados na posse da heran~a pel0 dictn filho. 

ARTIGO 110." 

So C: tido por filho, para os effeitos legaes, aquelle de quem 
se prove que nasceu com vida e corn figura humana. 

ARTIGO 111.O 

0 direito dos filhos legitimos a vindicar o estado que lhes 
pertence k imprescriptivel. 

ARTIGO lie: 

0 s  herdeiros dos filhos podem proseguir nas a c ~ i ~ e s  de 
vindicaqZo de estado pentlcntes; mas s6 podem intentb-las de 
novo, sendo o lilho fallecido ou tendo caido em demencia an- 
tes de decorridos quatro annos depois da sua emancipa~io ou 
maioridade e havendo fallecido nesse estado. 

3 unico. Esta ac~"a prescreve no esparo de quatro nlrnos. 
contados desde o fallecimento do filho. 

ARTIGO 113.0 

Em todos os casos em que a presump$io de legitimidade 
do filho for impugnada em juizo, sendo elle menor, ser-lhe-ha 
dado tutor, que sera escolhido d'entre os parentes cta m3e, se 
os liver ; r, clsta sera sempre ouvida em juizo. 



5 unico. A nomea~$io do tutor sera feita em conselho de fa- 
milia, c a t e  composto com parentes da m5e ou com pessoas 
da sua amizade, na falta daquelles. 

s~cc i io  Ir 

DA PROVA DA FILIA$xO LEGITIMA 

ARTIGO 114 

A filiagiio legitima prova-se pelos registos de nascimento, 
na sua falta por qualquer documento authentico el na falta 
deste pela posse d'estado, provada por escripto ou por teste- 
munhas. 

ARTIGO 115.0 

A posse d'estado, neste caso, consiste no facto de alguem 
haver sido reputado e tractado por filho, tanto pelos paes, 
como pela familia deste e pel0 publico. 

ARTIGO 116 

Na falta de registo de nascimento, documento authentico 
e posse de estado, a filia@o legitima p6de provar-se por qual- 
quer meio, havendo comeGo de prova por escripto, proveniente 
de ambos os paes, conjuncta ou separadamente. 

ARTlGO 117." 

Ninguem pode vindicar estado contrario ao que resulta dos 
registos de nascimento, achando-se estes confirmados com a 
posse do dicto estado; bem como ninguem pdde impugnar 
esse mesmo estado. 

ARTIGO 118 

P6de oppor-se Q vindicar$io d'estado qualquer especie de 
prova escripta ou testemunhal. 

s ~ c ~ A o  111 

DO5 FlLEOS LBGITIYADOS 

ARTIGO 119.0 

0 matrimonio legitima os filhos nascidos antes delle das 
pessoas clue o contrahem: 



1 .O Se os dictos filhos s3o reeonhecidos peios paes e m5es 
no assento do casamento ou o foram no do nascimento dos 
mesmos filhos ou em testamento ou escriptura publica, quer 
anteriores, quer posteriores ao matrimonio. 

"2 Se os filhos provarem a sua filiaqw por meio de acq3o 
e sentenp judicial. 

5 1 . O  0 rcconhecimento de que tracta o n.O 1 .O p6de ser 
impugnado por todos aquelles que nisso tiverem interesse. 

$ 2." As acqi3es de que tracta o n.O 2." d o  applicaveis as 
disposiqi3es dos artigos 130." e 133.O 

$ 3." 0s effeitos da legitima@o principiam, em todo o caso, 
desde a data do matrimonio. 

ARTIGO 190." 

A legitimaqzo aproveita tanto aos filhos como ao- seu. 1 l 1 8 i -  

cendentes, se os dictos filhos jd n%o existirem. 

ARTIGO 121.u 

0 s  legitimados por subsequente matrimonio s'lo en1 tudo 
equiparados aos filhos legitimos. 

SECCAO IV 

DO9 FILHOS PEBFILHADOS 

AHTIGO lB: 

Podem ser perfilhados todos os filhos illegitimos, excepto: 
1 .O 0 s  filhos adulterinos ; 
2." 0 s  filhos incestuosos. 
g i .O Filhos adulterinos s%o os havidos por qualquer pes- 

soa, casada ao tempo da concepeo, de outra que n'ao spja o 
seu consorte. 

$ 2." Entendem-se por incestuosos para o effeito s n t ~ r ~ ~ d ~ -  
cto : 

1 .O 0 s  filhos de parentes por consanguinidade ou affinidade 
em qualquer grau da linha recta ; 

2.' 0 s  filhos de parentes por consanguinidade at8 o se- 
gundo grau inclusivi! da linha transversal. 



AHTIGO 133.- 

A perfilhag50 p6de ser feita por ambos os paes de commum 
accordo ou por qualquer delles separadamente, comtantoque 
seja no registo do nascimento ou em escriptura, testamento 
ou auto publico. 

ARTIGO 134.0 

Quando o pae ou a m5e fuerem o reconhecimento separa- 
damente, nTio poder'io revelar no doc~~mento da perfilhag'ao o .. 
nome da pessoa de que houveram o filho reconhecido, nem 
indicar circumstancias por onde essa pessoa venha a conhe- 
cer-se. 

ARTIGO 125.0 

Basta, para que esta perfdhaqilo seja feita por urn dos paes 
separadamente, que o perfilhante fosse habil para contrahir 
rnatrimonio nos primeiros cento e vinte dias dos trezentos 
que precederam o nascimento do filho. 

ARTIGO 126.0 

0 filho maior nTio pode ser perfilhado sem consentimento 
seu. 

ARTIGO 1 W . o  

Se o perfilhado for menor, podera impugnar a perfilhaqilo, 
dentro de quatro annos immediatos 4 sua emancipa~Tio ou 
maioridade. 

ARTIGO 198.0 

Tanto o reconhecimento do pae ou da m5e, como a impu- 
gnaczo do filho podem ser contestados por todos aquelles 
que nisso tiverem interesse. 

ARTIGO 129 

0 s  perfllhados espontaneamente ou por sentenqa adquirem 
os direitos : 

i .O De usar do appellido de seus paes ; 
2.. De serem alimentados por elles; 
3 . O  De succederem a seus paes ou haverem part ,  na he- 

raga,  conforme o que vae disposto no titulo das success6es, 
nos artigos 1991.O a 1994." 



ARTIGO 130.<! 

E prohibida a ac~5o de investiga~50 de paternidade illegi- 
tima, except0 nos casos seguintes: 

1.' Existindo escripto do pae em que expressamente de- 
clare a sua paternidade; 

2 . O  Achantlo-se o filho em posse d'estado nos termos do 
artigo 115." 

3." No caso de estrupo violento ou de rapto, coincindindo a 
epocha do nascimento, nos termos indicados no artigo 101 .', 
com a epocha do facto criminoso. 

ARTIGO 131.0 

A acqzo de investiga~io de maternidade 8 permittida. Mas 
o filho deve provar, por qualquer dos meios ordinaries, que 
6 o proprio que se diz nascido da pretensa mae. 

ARTIGO 132.0 

A aq8o de investiga~go clr: paternidade ou de matern~rladc 
n'?o e, porem, admittida em juizo nos casos em que a 11c:rli- 
lhaqio 8 defesa. 

.iRTIGO 133." 

As acqties de investiga~50 dc paternidade ou de maternidade 
so podem ser intentadas em vida dos pretensos paes, salvas 
as seguintes excep$ties : 

1." Se os paes fallecerem durante a menoridade dos filhos ; 
porque, nesse caso, tbem estes o direito de intentar a ;iracRo 
ainda depois da morte dos paes, corntantoque o facam ant6ts 
que expirem os primeiros quatro annos da sua ma~oridade; 

2.' Se o filho obtiver, de novo, documento escripto e assi- 
gnado pelos paes, em que estes revelem a sua paternidade ; 
porque, neste caso, p6dc propor acq3o a todo o tempo em que 
haja alcanpdo o sobredicto documento; isto sem prejuizo das 
regras gsraes icerca da prescripf3a dos bens. 



ARTIGO 1 3 4 . O  

Dizem-se filhos espurios os que nIo podem ser perfdhados. 

ARTIGO 135.0 

0 s  filhos espurios s6 teem o direito de exigir de seus paes os 
alimentos necessarios ; em tudo o mais slo havidos por intei- 
ramente estranhos aos paes e A familia destes. 

ARTIGO 136.0 

0 filho espurio so podera demandar seus paes, para o ef- 
feito sobredicto, se o facto da paternidade ou da maternidade 
se achar provado em process0 civel ou criminal, controvertido 
entre seus paes ou outras partes; ou, no caso de n.O 3 . O  do 
artigo 130.O, se o facto tiver sido judicialmente provado. 

s ~ c ~ A o  VII 

DO PODER PATERNAL NA CONSTANCIA DO MATRIMONIO 

ARTIGO 137 

Aos paes compete reger as pessoas dos filhos menores, pro- 
tege-10s e adrninistrar os bens delles: o complexo destes di- 
reitos constit~le o poder paternal. 

ARTlGO 1 3 8 . O  

As mles participam do poder paternal, e devem ser ouvi- 
das em tudo o que diz respeito aos interesses dos filhos; mas 
e ao pae que especialmente compete durante o matrimonio, 
como chefe da familia, dirigir, representar e defender seus 
filhos menores, tanto em juizo, como f6ra delle. ' 

ARTIGO 139 

No caso da ausencia ou de outro impediment0 do pae, far6 
m5e as suas vezes. 



ARTlGO 140 

0 s  paes devem dar a seus filhos os necessarios alimentos e 
occupa~lio conveniente, conforme as suas posses e estado. 

ARTIGO 141.O 

0 poder dos paes, em quanto 6s pessoas dos filhos menores, 
nlio 13 sujeito a cautela alguma preventiva; mas, no caso de 
abuso, os paes poderk ser punidos, na conformidade da lei 
geral, e inhibidos de reger as pessoas e bens de seus filhos, 
a requerimento dos'parentes ou do ministerio publico. 

$ unico. Sendo o pae inhibido de reger a pessoa e os bens 
do menor, sera dado tutor ou administradar a este, por no- 
meaclio do conselho de familia. 

ARTIGO 142.0 

0 s  filhos devem, em todo o tempo, honrar e respeitar seus 
paes e cumprir, durante a menoridade, os seus preceitos em 
tudo o que nlio seja illicito. 

ARTIGO 143.0 

Se o filho for desobediente e incorrigivel, poderzo seus paes 
recorrer 6 auctoridade judicial, que o farA recolher A casa de 
correqlio para isso destinada, pel0 tempo que lhe parscer 
justo, o qua1 alias nio exceder6 o praso de trinta dias. 

$ unico. 0 pae tem, todavia, a faculdade de fazer cessar a 
prislio ordenada. 

ARTIGO 144 

Pertence aos paes a propriedade e usufructo dos bens que 
os filhos adquirem emquanto estZo em sua companhia, corn o 
emprego de meios ou capitaes pertencentes aos mesmos pat?s, 
salvo o direito de os remunerar, dando-lhes alguma parte dos 
dictos bens. 

ARTIGO 145 

Pertence aos paes s6 o usufructo dos bens que os filhos 
que estio em sua companhia adquirem por seu trabalho, in- 
dustria e recursos proprios ou por qualquer titulo gratuito. 



ARTIGO 146.0 

Pertence aos paes sb a administra@o: 
1 . O  Dos bens doados ou deixados aos filhos com exclus30 

do usufructo dos paes; 
2." Dos bens provenientes de successao de que os paes fo- 

rem excluidos por causa de indignidade. Mas esta disposi~30 
n b  abrange o conjuge nIo dedarado indigno. 

ARTIGO 147 O 

Nio pertence aos paes, nem o usufructo, nem a adminis- 
t r a ~ i o  : 

1." Dos bens que os filhos adquirem por seu trabalho e 
industria, vivendo sobre si corn permissgo dos paes; 

2: Dos bens que os filhos adquirem pelas armas, letras 
on artes libcraes, vivam, ou n50, em companhia dos paes; 

3." Dos hens que forem doados ou deixados aos filhos corn 
cxclus3o da adrninistra~io dos paes. 

ARTIGO 168.0 

0 s  encargos do usufructo pertencente aos paes s2o : 
1 .O Todos aquelles a que em geral estiio sujeitos os usufru- 

ctuarios, except0 a cau~Zo; 
2 . O  A decente sustenta~30 e educa~go dos filhos, conforme 

a sua condil.30 e os seus haveres ; 
3." 0 pagamento de quaesquer presta~Ioes ou interesses 

atrazados a que os bens usufruidos estejam obrigados. 
3 unico. A excep@o feita no n." 1 ." relativamente i cau~30 

cessari para o pae, se passar a segundas nupcias. 

ARTIGO 149.0 

0 direito de usufructo concedido aos paes extingue-se: 
1 .O Pela emancipal.50 ou maioridadc dos filhos ; 
2 . O  Por condemna~50 criminal dos paes, que envolva inter- 

dicNo do poder paternal ; 
3 . 9 e  a mie passa a segund* nupcias; 
4 . 9 e  o pae ou a m3e, por morte do outro conjuge, n'io pro- 

move inventario dentro do praso estabelecido no artigo 156."; 
5 . O  Pela renuncia 



$ unico. A renuncia feita em favor do filho serd tida c:m 1.4 1 1  11.1 
de doa~Ho. 

ARTIGO 150.0 

0 s  paes nHo podem alienar, hypothecar ou por qualqnel. 
outro mod0 obrigar os bens dos filhos, sendo meros usufru- 
ctuarios ou administradores dos dictos bens, except0 no caso 
de urgente necessidade ou de proveito evidente para o me- 
nor, precedendo auctorisa$io judicial, corn audiencia do mi- 
nisterio publico. 

ARTIGO 151.0 

Se, durante o exercicio do poder paternal, alguns bens re- 
cairem nos filhos, o juiz do inventario exigira dos paes, con- 
sistindo a heran~a em valores mobiliarios de consideravel im- 
portancia, que os dictos paes prestem cau~lao, sendo julgada 
necessaria. 

$ unico. Se os paes nHo podkrem prestar a sobredicta cau- 
~ H O  serio depositados os valores ou, se os paes o requere- 
rem, convertidos em outros valores ou collocados PI vllu 1 I \ . t -  

mente, com a possivel seguranGa, e receberiio os mesmob pacs 
o rendimento delles. 

ARTIGO 159.0 

0 s  paes nHo sHo obrigados a dar contas da sua gerencla, 
salvo pelo que toca aos bens de que forein meros adrnin~stra- 
dores. 

$ u~~ico.  Estas contas serlao tomadas pel0 juiz respectn o, tlc 
quatro em quatro annos e, observar-se-ha, a respeito do pro- 
ducto liquid0 ou do alcance, o disposto nos artigos ' 2 5 3 . O ,  254." 
e 265." 

ARTIGO 153." 

Se entre os paes e seus filhos menores se levantarem con- 
flictos de interesses cuja resolu@o dependa da auctoridade 
publica, sera dado aos filhos, por nomea@o do juiz compe- 
lente, tutor especial que os defenda. 

ARTIGO 154 

0 s  paes devem entregar a seus filhos, logoque se emanci- 
])em ou cheguem i maioridade, n3o sendo por outra causa 



incapazes. totlos os bens c rer~dimentos que Ihes pertencem, 
na fhrma clecl;rra(la nos artigos antecedentes. 

$ unico. 0 s  moveis de que o pae tiver o usufructo s e r k  
restituidos no estado em que se acharem; n'io existindo, pa- 
g31'5 ;ic~uellc o valor tielles, except0 se se tiverem consumitin 
em uso qlie fosse commum aos dictos filhos, ou tendo pere- 
cido por casn fortuito. 

1)O WIIFR PATERNAL, l)ISSOL\IDO 0 MATRIMONIU 

ARTIGO 15:; 

Dissolvido o matrimonio por morte tie nm tlos conjnges, o 
que sobrevive contini~a a exercer o poder paternal, deventlo 
conformar-se com as seguintes disposic6es. 

0 conjuge sobrevivo e obrigado a requerer, dcntro de ses- 
senta dias, contados desde o fallecimento do outro conjuge, 
que se proceda a inventhrio dos bens que pertencem ao me- 
nor 011 que deverem ser repartidos com elle. 

iinico. 0 conjuge que assim o n3o cumprir pertlerh o 
usufrocto dos bcns do filho. 

ARTIGO 157.0 

Se, ao tempo da morte do marido, a mulher se achnr gra- 
vida e n'io tiver oiitros filllos do mesmo marido, fara constar, 
dentro de vinte dias, o seu estado ao juiz dos orph'ios com- 
petente para que este nomeie curador ao ventre, que tome 
provisoriamente conta (10s bens que houverem de pertencer 
;lo nascituro. 

,$ unico. Esta curatela dura s6 emquanto durar a gestaq30. 

ARTIGO 1I 

0 curador dos orphIos promovera o andamento e conde- 
s5o do inventArlo e requererh o que for de direito a favor dos 
menores, snb per13 de perda.; e damnos. 

3 



4 R T l G O  159 

0 pat pbde noinear t:m seu testamento um ou mais consc- 
ltleiros que dirijarn t! aconselhem a m3c viuva em certos cn- 
sus ou em todvs aquelles em que o hem clos Blhos o exigir.. 

$ unico. Nil0 gosarh desta faculdade o pae qne, ao tempo 
do seu fallecimento, ostiver interdict0 do poder paternal. 

ARTIGO 160." 

S6 podem ser nornendos conselhriros 0s individuos que po- 
dem ser tutorcis. 

ARTI(1O 161 o 

A m b  que, em prejrrizo de sells filhos, deixar de seguir 
o parecer do conselheiro nomeado pelo pac ou, yor qualquer 
modo, ahusar da suil nurtoridade materna podn.6 srhr inhibi- 
da, por delibera~io tfo consclho de familia, a requerimento 
do dicto conselheiro, (lo curador ou de qualquer parento dos 
filhos, de reger as pcssoas e bens destes. 

unico. Ncste ('as0 nomeari o conselho de familia pessoa 
que sirva de tutor ;Ins filhos menorcs, nos termos dos artigos 
,185." e segnintc.;. 

,t RTIGO 169.0 

h m3e qnc passar 3 ~t~gunctas nupcias perderi, alem do 
us~ifrncto dos hens dos filhos mcnores, a administrac'io dos di- 
ctos belts, se nella nbo for mantida por delibera~iio do con- 
selho de fdmil~a; mas cor~,cr \ard o seu poder materno IIO que 
drsser respcito 3s pesscxrs 1 1 ~  seus filhos r, podera cxigir que 
o conselho de famllia lhes arhitre as nlezadas convenientes. 

5 u~~ico .  A 11151fi binuba qc~t? por del1I)eraq20 do conselho de 
fam~l~a lor rnant~da na atlministrac2o tlos hens dos filhos 6 
obrigada a dar ;I caupo qur ao Inesmn c.orisclho parecer ne- 
cessaria. 

ARTlGO 163 

Se a m'ie binuba for mantida na administraflo dos bens dos 
filhos, seri o rnarido solidariamente responsavel com ella pe- 
10s prejuizos que resultarem da sua gerencia. 

§ ur~ico. Se a mIe fix privada da adniinistraqio (10s I ~ n s  



dos fllhos, nornearti o conselho de familia pessoa que so encar- 
reglie dessa administrac'lo, com os mesmos tl~reitos e obriga- 
@es que teem os tutores relativamente aos bens (10s menores. 

ARTIGO 161." 

Se a mnk tornar a enviuvar, rcco1)rari o usufructo e a admi- 
nistraq50 dos beris dos fill~os, SO d ~ s t : ~  sc :ichasse egnalmente 
1,rivada. 

ARTIGO 1C:i.o 

Em caso dc annullac;30 de matrimonio ou de selraraqGo ju- 
dicial, obscrvar-se-ha a respeito dos filhos o disposto nos ti- 
tulos rcspectivos. 

DO POIIER PATEBNAI. EM R E L A F ~ O  AOS FILIIt1S ILLEGITIMOS 

I\ I1TIGO 166.' 

0 s  filllos menores perfilhados est5o sujeitos ao podor pa- 
ternal, da mesma fcirma que os filhos iegitimos; exc,epto sc 
os paes houvcrem contestado a sua paternidade e forem con- 
vencidos judicialmente. 0 s  paes n%o gosam, todavia, (lo usu- 
friicto dos bens rlos filhos pcrfilllados. 

$ unico. No caso excepcioual ind~catlo ilestc artigo, u rne- 
nor sera tutelado, segundo o d~sposto nos artigos 279.", 280." 
e 481 .O, se o outro progenitor r15o poder exercer o poder pa- 
tt.rrlal. 

ARTIUO 167.0 

0 s  filhos menores nlo perfilhados 1130 est3o sujeitos ao po- 
dcr paternal e ser3o tutelstios como adiante se dirti nos arti- 
80s 279.O e seguintes. 

s~cr,Ao x 
J)A S U S P E N S ~ O  E DO TERM0 DO PODEll PATERNAL 

ARTIGO 168 

0 poder paternal suspende-se : 
1 .O Pela incapacidade dos pries, judicialmente reconhecida; 
L 2 .  o Pela ausellcia dos paw, nos termos do artigo 92.O; 



3." Por condemna@o dos paes que envolvi* interclicfio tern- 
pornria daquclle potler. 

AllTlGO 169." 

0 pae conscrva, ~l(lr.i~ln. 1 1  .;rn tlire~to ao usufruclo do$ bens 
do filllo nlenor, no c:abo t l v  s11spens5o do seu poder patr1rno 
1101' rffv~lo tlt: clrrnchrrt-ia. 

ARTIGO 170 

O l)o(lcr p"tlrnal tc'lsmlr~a : 
." I'or nlorle tlos p;ies ou dos fill~os; 

2." ~ o r ' c o r ~ t l e ~ ~ ~ ~ r : i ~ ; ~ o  c.~*iminal dos paes que envolva intrr- 
cIict5o ~)cl'petun datlucllc poder ; 

3." l'ela cma~~cip;~qlo oil maioritladc clos filhos. 

ARTICO 1 i l . O  

l'or nlimentos entcndc-se tutlo o tine k intlispcnsnvcl ao sus- 
trnto, Ir,~hitaqiio e vcstuario. 

5 unico. 0 s  alimentos comprel~endem, tambom, a educa~iio 
do alimentado, serldo csto menola. 

ARTIGO 179.0 

ohl.ignr5o tlc :rlimentos i: reciproca entre desccnclentes e 
ascerde~~tes (: clllrt: irm5os, nos termos seguintes. 

Na falta dos paris, 011 s(! e s t ~ s  nso tlverem meios para pres- 
tar os devidos ali~ncl~~tos, 011 sc tlhstls meios nIo forcm suffi- 
cicntes, pode~n os lilllos legitimos ou legitimados petli-los aos 
ascendentes nlals l)l>orlmos cle rjualquor das linllas, segundo o 
seu direito succcsor 10. 

ARTICO lii 

Na falta dos paes e de outros ascentlt:nlcs, podem os fill~os 
lcgitimos ou legitimarlns ])ctl~r nl~mentos a stlus irm3os legi- 
tlrnos, gc3rmanos, utcbrino.; on consaoguinr~os, rilas subsidia- 
nanlente e Ila ordem ern quo \ao ~lon~cailos. 



ARTIGO 178.1> 

0 s  iill~os perfilhados sd podem pedir alimentos a seus 1)ac.s 
ou mles e a seus ~rmaos, s~g11nr10 a regra estahclecida no ai.- 

tigo precedente. 
ARTIGO 176 " 

A obrigaq50 tle prestar allrnentos trnnsmittc-so com a 111:- 
ranqa, tonclo siclo judicinlmentt! pctlidos ou ~)r*cslaclos 1olu11- 
tariamente por quem teriha ohrigalso (It: os prescar. 

0 s  filhos lcgitimos que se acharem sem l):~c, ~ri:c, :1v6s ou 
irbm50s ilue possam prcslar-llles alimcntos, seriio al~mentados 
ate a eilndc dc, dcz nnnos por quacscluc.i. outros parentes ate 
o decilno grau, ~rrofennda os mais proxlmos. 

ARTlGO 178.0 

0 s  alimcntos seriio proporcionados aos meios ilaquelle que 
houver de 1)resla-10s e ri nccess~dade dtlquelle que houver de 
recebe-10s. 

A11TIGO 179.0 

A otrriga$io de al~mentos ccssa : 
.l." Quando aquelle que os presta n2o pbde continuar a 

l~resta-los ou aquelle que os recell11 dcixa dc 1)reclsar ilelles: 
2." Nos casos em quc C: admitt~ila a dcsherdacso ; 
3." Quando a carcnci:~ dos alimentos resulta do procedi- 

mento reprelicnsivel dos alimc~~tados. 

0 s  alimentos taxados podem ser reduzidos, se il possihili- 
dade de presta-los ou a necessidade de recebe-lo$ se acharem 
minoradas. 

AKTICO 181.0 

0 direito 30s alimentos nso pcide ser renar~i-~atln, hem que 
cstes possanl dcisar tle ser pcdidos, e que possnm lSenunciar-se 
os alimentos vencidos. 

ARTIGO 182 

Se aquelle clue for ohrigatlo nos alimentos jnstificar qne os 



nSo p6de prestar como prns;io, mas t5o srimente em sua casa 
e companhia, assim podc~r5o scr decrctados. 

ARTI(;O 188.O 

0 s  alimentos taxados ou ronsistcntcs em presta@es perio- 
dicas seAo pagos no prlnclplo de catla period0 em que sc 
vc3ncerem. 

(;AjI'lrruLo 111 

Na falta ou impediment0 dos paes, e o poder paternal sup-  
prido pela tutela. 

ARTIGO 188.O 

,4 tutela E urn encargo dc, rpie ningudm p6de ser escuso, 
seri5o nos casos txpressos na lei. 

ARTlGO 186.0 

A tutela e esercida por urn tutor, um protutor, um curador 
e um conselho de familia. 

ARTIGO 187.0 

0 juiz do domicilio (lo menor e o competente para prover 
icerca (13 sua pessoa e bens. 

§ 1 ." N3o ohsta a doutrina deste artigo i s  providencias con- 
servatorias quc possam tornar-se necessarias icerca dos hens 
que o menor tentla em outros julgados. 

$ 2 . O  Neste caso serZo 3s providencias que se tomarcm com- 
~nunicadas officialmente ao juiz e ao curador do menor. 

AllTIGO 188.0 

Firllccendo algumu pcssoa cujos herdeiros sejam menores, 
ausentcs 011 iucapnzes de administrar seus hens, ser j  obi-I- 
gal111 o qne l i c i ~ t  c bra de casal e, na S U ~  falt,~, qrlalqnc[ pcs- 



*a que luorasse corn o falleaido, a dar parte do fallecirnento 
ao curador dos orphios no praso tie dea dias, soh pena de cinco 
mil rkis a cem mil rkis de multa. 

AH'I IGO 189 ,, 

0 curador dos orph3os requerera ao respectivo juiz que 
proveja provisoriamente no qoe for de urgencia quanto As pes- 
soas e bens dos menorcs, sc nlao for possivel convocar prom- 
ptamente, para esse fim, o consclho de familia e, hem assim, 
sollicitarri que se comece o inventirio dentro de um mez, ao 
mais tardar, contado desde a part,icipa@o mencionada no ar- 
t i ~ o  anteccdent~. que ira sempre juncta ao set1 requerimento. 

ARTIGO 190.' 

Se o juiz nfo for requerido e tiver noticia de que se d6 o 
caso de proceder judicialmente, assim o mandard desdc logo, 
corn citaqao do curador dos orphilos, qnc retjuerrrb o que for 
de justi~a rantra quem n8o tiwr fidn ;rs drlvidas participa- 
cijes. 

$ unico. Se o juiz achar que a negligencia proveiu do cura- 
tior dns orph%ns, assim o participara ao respectivo procurador 
rcyic, 

. \RTl ( iO 191.0 

0 curador dos orphios quc n'io promover o inventdrio, e o 
juiz que, sendo ~.ecluerido, 1150 proceder nos termos referidos 
serlo respolisavers pol7 Il)lr~. 0.: prejulzos que, por sua culpa 
011 neglig~ncia, os mcnolw \rlnl~am a padacer. 

AHTIGO 1s . 
0 pae p6de nomr.lr em testamento ou por acto authentic0 

entre vivos tutor ao filho menor ou interd~cto, se a mae e fal- 
lecida ou se acha inhibida de exercer o potier paternal. 

3 unico. Na falta nu no impdimnnto do pac. tam a m L  a 



mesma faculdadc; mas, se nomear seu segnndo marido, fical-6 
a nomeac5o dependenle da approvapi, (lo caonsclho de farnilia. 

ARTIGO 1 9 3 . O  

Tanto o pac, zomo a mie, na falta ou no impedimento delle, 
podem nomear um sb tutor para todtrs os filhos ou um tutor 
differente para cada um delles. 

ARTiGO 194.0 

Quando a m'ie nomear tutor a seus filhos, por impedimento 
do pae e este impedimento vier a cessar, ficara a dita nomea- 
 lo sem effeito. 

A R T 1 6 0  19!LU 

Se o pae ou a m5e nomearem mais de um tutor para se 
substituirem uns a outros, recairi a tutela em cada um dos 
nomeados pela ordem da nomea~50, se a prect3den~.~;t entre 
elles nPo for de outro modo especificada. 

ARTIGO 196 

As pessoas que deixarem ao menor qualquer Ilcrancba ou le- 
gad0 podeAo nomear-lbe tutor, se o pae ou a mZe o 1 1 5  live- 
rem nomeado, e se o dicto legado ou Iieranp forem cle maior 
valor que o patrirnonio damenor. Neste caso, porknl. n no- 
mea~5o depended da eonfirmaflo do conselho de fam~lia. 

!$ unico. Mas hem poderd aquelle que, por seu testamento, 
tleixar algnns bens ao menor nomear, cm todo o caso, admi- 
nistrador especial para os dictos bells, emquanto durar a me- 
noridnde. 

ARTIGO 197.0 

0 tutor tcstamentario que reeusar a tutela, ainda qoando 
tivesse, na conjunctura em que foi nomeado, legit~ma causa 
de escusa, perderh o ilireito a qualquer legado que Ihe haja 
sitlo deixado no mesmo testamento. 

ARTlGO 198.9 

0s tutores testnmentarios servirzo emquanto durar a me- 
noridatle ou intel-tlir:1;5o 



SECGAO III 
UA TUTELA LEGITIS4 

ARTIGO 199 

IIaverli. tutela legitima : 
I ." Nos casos de impedimenta, suspens30 ou perda do po- 

der paternal ; 
2 . O  Na falta de tutor testamentario. 

ARTIGO 200." 

A tutela legitima pertence aos parentes do menor na ordem 
seguinte : 

1 .O Ao avb paterno ; 
2 . O  Ao avi3 materno; 
3." Aos demais ascendentes em linha recta, preferindo sem- 

pre o paterno em egualdade de grau; 
4." Aos irmios vartjes, sendo preferidos os germanos aos 

consanguineos, estes aos uterinos e, em cada uma destas clas- 
ses, os de maior edade. 

5 . O  Aos irmsos do pae ou da mie, preferindo sempre os da 
linha paterna, excepto sendo menos idoneos. Em egualdade 
de circumstancias, preferira o mais velho. 

ARTIGO 201.0 

0 s  tutores legitimos servirio emquanto durar a menori- 
(lade. 

5 I." Se houver diversos parentes, no mesmo grau e 
egualmente idoneos, servirh cada um delles por espaqo de tres 
annos. 

$ 2 . O  Esta tutela 8 dependentc d~ confirma~Zo do conselhn 
de familia. 

SEC@O I\' 
DA TUTELA DATIVA 

ARTIGO 202 

A falta dos tutores testamentarios e legitimos suppre-se corn 
a tutela dativa. 



ARTlGO 903 a 

0 s  tntores dativos s"ao nomeados pelo conselho de familin. 

ARTlGO 904.O 

0 s  tutores dativos nlo sZo obrigados a servir por mais de 
trcs annos. 

sscqiio v 
DIM PR1)TUTORES 

ICrn todos oa casos tle tutela have15 um protutor, nomeado 
pelo conselho de familia na nlesma sess$o em qne nomaar ou 
confirmar o tutor. 

ARTIGO 9iOG." 

Se o tutor for parentr do menor, o protutor nlo podera >IT 

meado na nlesnia lintla, salvo sendo irmgo germano. 
$ unico. Se nio houvcr parentes sen30 em uma d a ~  Iinh;i-, 

c, o tutor for nomeddo nella, o protutor ser4 nomeadu de (In- 

Ire 04 cstr;~nhor, prrfrrindo os amigos dos paes do mr3nor 

ARTIGO 90: " 

0 conselho de familia compik-se dos cinco parentes mais 
proximos do menor, residentcs dentro dos limites da juris- 
dic@o do juiz do inventArio, tres da linha paterna e dous da 
materna, preferindo os mais velhos, em egualdade de grau. 

5 1." Se n3o houver parentps sen20 dt. uma das linhas, os 
outros vogaes seAo nomeados de entre os amigos dos paes do 
menor, corn a differen~a de que, neste caw, a~ndaque essa li- 
nha seja a materna, submin~strard lres vogaes. 

5 2." 0 s  irmiios germanos e os maridos das irmIs germ;- 
nas do menor podem ser todos conjunctamente membros do 
conselho de familia, aindaque sejam mais de cinco; mas, se 
fbrmarem numero par ser4 chamado mais um parente. 

5 3.O A ntlllidadc, rcvliltnnte (la inohservancia ck, fic.8 



disposto neste artigo p6de ser sanada pc:los tribunaes, se 1150 
intervier dolo ou n8o houver prejuizo dos menores. 

ARTlGO 'Ju8: 

Se os l~arentes que re.;iclirem no julgado do inventario n'lo 
forem em numero suficiente para :I forma~3o do conselho de 
familia, ser3o cllamadas pessoas rjuc tenham tido rela~Ioes de 
amizade com os pacs do menor e, na falta dellas, quaesquer 
outras pcssoas de probiclade. 

ARTIGO 909.0 

0 s  parentes que residirem em cliversa jurisdiq30 podem, 
quercndo, fazer parte do conselho cle familia. 

ARTIGO 010." 

0 conscll~o de familia sera convocado de oflicio dentro de 
oito dias contados desde a noticia do fdcto da o~.pllandatle ou 
da vacancia da tutela e, em todos os outros casos, no praso que 
piirecer necessario. 

ARTIGO 41 1 ." 
0 juiz fard sempre declarar no mandado convocatorio o ob- 

jecto que deve ser submettido d delibera$io do conselho. 

ARTIGO 419: 

0 tutclatlo maior de quatorze annos tom direito dc assistir 
is 1leliberaqi3es do conselllo de familia e de ser nellas ouvido, 
quando se tractarcm negocios dc maior importancia e, n5o 
est;~ndo aus~nte, seri convocatlo pcla forma dcterminada nos 
artigos preccdentes, para quc possa, iluerendo, usar daquelle 
direr to. 

ARTlGO ?IR. l l  

0 s  vogaes do conselho sIo ohrigados a comparecer pes- 
soalmente. 

ARTlGO 0 1 4 . O  

0 que n5o comparecer no tlia e hora design~tlos, niio alle- 
gando em tempo legitima causa de escusa, serti conclcmnado 
pelo juiz na multa de cluinhentos reis ate cinco mil reis para 
os estahelccimentos cle heneficenci:~ pupillar. 



ARTIGO 2lli.O 
0 s  curtldorcs dos orph50s e os tutores dcvem scmpre assis- 

tir aos consrll~os de f~milia, mas terzo tiio-sbmente voto con- 
sultivo. 

ARTIGO 216." 
0 juiz preside, sem voto, ao conselho de familia. 

ARTIGO 217.u 
0 zonselhu tlc familia nHo pGde deliberar com menos do 

tres rncmbros. 
ARTIGO 218.0 

Nenhum vogal do conselho tlc familia tern voto, nem pddc 
assist~r ti t1clil)c:ra~lo sol)rc! rr~~gorio em que elle ou os seus 
ascendentcs, tl~scentl~ntes ou cousorte tenharn intcresse pro- 
prio e opposto ao intcresse dos menore>; m,is p6de ser ou- 
vido, se o conselho o julgnr conveniente. 

A R T l G O  219.0 
As decis6es do conscllro de f~milia slo tornadas por maio- 

ria absoluta de votos. 

s~c$Ao VII 

DOS CUHADORLS DOS O R P H ~ O S  

.4RTIGO 220." 

0 s  curadorcs geraes dos orph3os e os magistrados do mi- 
nisteno publico que fdzem as vozes ctelles tdem a seu cargo 
velar pelos interesses e direitos dus menores. 

ARTIGO '221 

0 s  curadores clcvem ser oi~vitlos cm tudo o que diga res- 
peito aos d~reitos e interesses dos menores e podem exigir 
dos tutores e dos protutores todos os esclarecirnentos de que 
carepm a bcm dnc~urlles. 

ARTIOO 222.0 

0 curador B rcsponsnrcl, solidaritlmente corn o juiz. pelas 
perdas e (lamnos que rcsultarcm an menor de providencias 
~llegalmentc reclneritlas por ell(! ct o~~tlenadas pelo l u ~ z  nu or- 



denadas pelo juiz com ;I apprort11:50 e acqliiescencin tlo cu- 
rador. 

ARTIGO 9 2 3 . O  

0 juis! que n2o oiivir o curador nos seus dcspachos C: res- 
ponsavel por erro dc officio, aindac~ue dessc. clespacho nSo re- 
suite prejuizo aos menorcs. 

s ~ c ~ i i o  vIrI 

DAS A T T R I B U I ~ ~ E S  DO CORSELHO DE FAMILIA 

ARTIUO 921.0 

Pertence ao conselho de familia : 
1 ." Confirmar a m5e hinuba na administrnc:9o tlos l~ens do 

fill10 menor ou interdieto ; 
2.' Confirmar os tutores Ipgitimos; 
3." Nomear os tutores dativos; 
4." Nomear protutor, nos casos em quc deve l~aver esta no- 

mea~3o ; 
5 . O  Confirmar a tutelil cooIi;~da 1)1:1;1 m3e em test:lnlclnto ao 

seu seguntlo marldo ; 
6 . O  Remover o tutor nos casos ~ n o n c . i o ~ a l e  I I ; ~  sccc5o s ~ r ,  

nrtigos " L 3 6 . O  e seguintes, e nomr;u. oirtro cm logar tlelle; 
7 . O  Determiliar a profiss3o, ollicv~o o w  s1.n [yo a qu': o me- 

nor h;t-de detlicar-sc e resolver, ellrantlo o p a r  ou a inIe do 
menor euercessem i~lglima inclnstr-12 ou c o o ~ ~ n e r c . ~ ~ ,  sc esta 
industria 011 commcrc+io c1cvc.m continr~ar a sor t~scrcidos por 
ellc, nio tendo os paes disposto ;I tal rospcitn ou sc occorre- 
rem gravcs inconvenientcs no cumpr11nc:nto (la sua \c~nt;~tle; 

8." Tasar no comeco (la tlitela ;IS cluantias rlnc: o tutor po- 
rlerli despender com o mcnor e corn a ;1tlm1nrsti.;ly5o dos bens, 
scm prejuizo ilo dugmento I I ~ I  11i1 dlnlinulc2o qutb as I-ircum- 
stanciss exigirr~rn ; 

9." Espc1c*rlic-nr o valor rln hypc!lllcca quc ha-de licar one- 
ranclo os bens (11) Intor, com atterlcQo 6 importancia dos mo- 
veis c rcndimentos que cllc h,  1111 t~ tlc receber e poder accu- 
mular ate o fim da tutela; des~gnnr os bens em relac30 aos 
quaes deve ser I-egistada e assignar um praso razoavel dentro 



do qua1 seja feito o registo e, bnm assim, quando o julgar cnn- 
veniente, cscusar o tutor dn lrypotheca ou s6 do registo prGvio 
della e das mais formalidades, para que possa entrar logo no 
esercicio da tutela; 

10." Verificar a legalidade das dividas passivas do menor 
e auclorisar e regular o scu pagamento, nlo harendo opposi- 
~ 5 o  dos interessaclos ; 

11.O Designar a applicac50 que devem ter o clinheiro, as 
joias ou quaesqui3r outros ol~jectos preciosos do menor; 

12.O Alictorisar o tutor piIra fazer prender o menor, nos 
tt:rmos do artigo 143.O 

13." Auctoris;~r o tutor para proceder 6 venda dos moveis, 
cuja conserva@o n5o for convenicnte, e deliberar sobre a ap- 
plica~80 que lhes deve ~lar ,  1150 havendo comprador ; 

14.O Auctorisar o tutor para quaesquer bemfeitorias cx- 
traordiriarias e para dar os immoveis de arrendamento por 
mais dc tres annos, comtantoque o prnso nlao exceda a epocha 
da maioridade ; 

45.' liuctorisar o tutor para levantar os capitaes do menor 
dados a juros ; 

16.O Auctorisar o tutor para contrahir emprestimos, em- 
prestar dlnheiro do menor, hypothecar ou alienar bens immo- 
veis, em caso de urgente necessidade ou de utilidade reconhe- 
cida ; 

i7.O Auctorisar o tutor para acceitar doa$5es feitas ah me- 
nor, propor accloes persecutorias, fazer i-ornposrcfies amigaveis, 
transac~loes ou conlpromlssos, em terrnos detcrrninddos ; 

18.O huctorisar o casamcnto e as conven$loes ante-nupciaes 
do menor, n'io sendo tutor tlcste o avd; 

19.O Arbitwr, cjuando n8a haja opposi$%o, as rnezadas ou 
os alirnentos que deverem ser pagos por conta (lo menor a 
seus irmlos ou ascendentcs; 

20.O Examinar c approvar as contas da tutela nos prasos 
que elle proprio designar, os qunes n30 poderiio excctler a qua- 
tro annos; 

21 .O Auctorisar a subst1tui$8o ou reducq30 cla hypotheca a 
que os bens do tutor estejam sujeitos; 



d2.O Emancipnr o mennr rr:i f;~lt:~ do par1 r1 tla n15e. 

ARTIGO u', 

0 co~~sel l~o dr familia njn p'nle ntJmt:ar a0 menor inais de 
nm tulor simultancar~r~nte. Se a mt:nor tirer hens a grande 
d~slancia poderii ser enmrrtyada a sua administra@o a urn 
ntlminiatr-ador, qur scri nomeaclo pelo juiz dos orphZIos da 
localidatlr!, precedrndo requ~si@o do juiz do inventirio. 

ARTIGO ?PO " 
])as dr~c~~T,c:: 110 conscllio tle Snnlilia podem recorrer par:c 

I )  c~orrsell~o dc tuttlla o tutor, o protntor, o curador dos orph9os 
t 3  clunlq11c.r parente do rncnor ou outro ~nteressado na d~cic;io, 
balvo no caso cspecificaclo no nrtigo 1063.O 

$ 4." 0 conselho rle tutela C! composto do juiz de dire~to tia 
c,omarca, dos scus dolrs substitutes in~mediat,os c do curador 
410s orphJos, que t ~ r h  voto merampnt~ consulti\ro. 

3 2." Da decisZo do coliselho tle tuttlla que confirmar a do 
conselho de farnilia n30 llaverli rccurso. 

5 3 . O  Se a tlccisSo do conselllo de familia 1150 for confirma- 
(la, poder-se-ha rccorrer para a RelaqIo do districto, que re- 
solveri definitivamente. 

4.' Estcs rccursos t6em effeito suspensivo, salvo no4 ( ~ 4 -  

$0.; cm qtle R lei rupressamente ordcnar o contrario 

S E C $ ~ O  IS 

IIAS PESSOAS QUE PODEM ESCUSAB-SE DA TUTEI A E I>\ PIIOTIJTFI \ 

ARTIGO 2 9 i . O  

Podem escusar-se da tutela e da protuteln : 
I ." 0s ministros de estado effectivos ; 
2 . O  0s empregados de nomea@o do goveruz,. 
3." 0s militares, aindaque niio *jam dt. patente : os refor- 

mados n'To podergo, todavia, e:xmr-SP. se nio se acharem 
empregados em service actiro; 

5.* 6 s  ecclesiasticos que tivcrem cura de almas: 
:i." 0s que j i  tiverem a seu cargo alguma tutela ; 



6." 0 s  que tiverem cinco filhos legitimos-vivos, contando 
como taes os que morressem na guerra c os filhos destes que 
existirem ; 

7 . O  0 s  que tiverem setenta annos de edade ; 
8." 0 s  que padecerem molestia chronica que os impossibi- 

lite de sairem de casa e dc tractarem pessoalmente dos seus 
proprios negocios ; 

9 . O  0 s  que foreln t%o pohms, quo nIo possam occupar-se 
(la tutcla 011 da protulels. <em grave prejuizn scu. 

A R T I G O  228 

0 s  que nSo forem parcntes do menor n3o podem ser con- 
strangitlos a acceilar a (utela, havendo no jlilgado parentes 
q i e  3 poss;lm CXCI'CW. 

hRTIGO 229 O 

A escusa nIo scri attentlida, se o tutor 011 o protutor n30 a 
requererem na sessso em que forem nonlcbntlos, estando pre- 
sentes a ella, e, 1120 o estdndo, dentro dl. s1.1~ &as, contados 
descle aquelle em clue n nomca~9o lhes for intimada. 

ARTI(;O 230.0 
0 s  que forem esciisos da tut~la ou da prot,~~tcla podeq ser 

compellitlos a acceit,i-la, cessando o motivo dd  C S C Q S ~ .  1 

AIITIGO 231.0 

Se as causas da escusa forem supervenientes, dever6 esta 
ser requerida dentro de trinta dias, contados desde aquelle 
em que essas causas chegarem ao conhec.imento do reque- 
rente : fora desse tempo, n5o sor8o att~nrlidas. 

A R T I G O  $32.0 
Se o conselho de familia desattender a escusa do tubr ou 

tlo protutor em exerc~cio, e estes recorrerem da decisIo, se- 
r80 ohrigados a continuar a exercer os seus cargos emquanto 
o recurso n5o for resolvido. Se assim o 1130 fizerem, o conse- 
Iho de familla nomearii quem os snbstitua, ficando o revel res- 
ponsavel pela gerencla do sul)stituto, se n5o ohtiver provi- 
mento. 



ARTIGO 233.5 

0 tutor testamentario que recusa a tutela, scm legitima causa 
superveniente, ou que i! removido por sua mA gerencla perde 
o direito ao que lhe foi deisatlo pel0 nomeante em seu testa- 
mento. 

secpio x 
DAS PESSOAS QUE NIO PODEM SER TUTORES, PROTUTORBS NEM VOGAES 

DO CONSELHO DE PAMILIA 

ARTIGO 231 " 

M o  podem ser tutores, protutores, nem vogaes (lo conse- 
lho de familia : 

4 .O 0 s  interdictos ; 
8." 0 s  menores nZo emancipados ; 
3." As mulheres, excepto as ascendentes do menor ; 
4." 0s tlevedores de somma consideravel ao menor; 
5.. 0 s  que tiverem tlemanda com o menor, ou se a tlverem 

seus paes, filhos ou mulheres, por object0 importante, tb os 
que forem conhecidos como ~nimigos do menor ou dos paes 
delle ; 

6 . O  As pessoas de mail proced~mento e q w  n2o tiverem 
modo dt: vida conhecido; 

7." 0 s  que tivercm sido removidos de outra tutela por falta 
de cumprimento das suas obrigacijes ; 

8 . O  0 s  juizes singularcs c o curador dos orph'bs nos julga- 
dos do domicilio do menor oil em quc seus bens estiverem. 

s ~ c ~ h o  XI 

DOS QUE PODEY SER REMOVInOS DA TUTELA 

ARTIGO 285.0 

Podem ser rcmovidos da tutela : 
I ." 0 tutor t,estamerltario ou legitimo que comecar a exer- 

cer o seu cargo antes da convocaq30 do conselho de familia c 
da nomea~iio do protutor ; 

2.' 0 s  que nZo requererem nem promoverem o inventiirio 
nos tamos da lei : 

d 



3 . O  0 s  que procederem ma1 na su& gerencia, tanto t h I r  I - 

lac50 as pessoas, como em relac30 aos bens dos tutel;~~lo. 
4 . O  Aquefles a quPm sobrcvier algum dos motivos de 01- 

cluslo indicados na secq3o precedente. 

ARTIGO 236.0 

Ao conselho de familia pertence resolver a excluslo ou a 
remo~5o do tutor e do protutor, verificando as causas ou os 
impedimentos legaes corn audiencia do interessado, sempre 
que cbsta sc possa clnr sem grave inconveniente. 

A resoluC50 do conselho de familia sera scmpre fundamen- 
tada. 

ARTIGO 238.O 

Se o interessado acquiescer 6 resoluflo do conselho d 
milia, procedcr-se-ha immediatamente a sua substitoldo. 

ARTIGO 939 

Se o interessado recorrer da &u$40 do mmeho,  set . r  

esta sustentada custa do memrr. 0 c~eselho s6 poder5 st81 
condemnado nas custas no caso be caturnnia manifests. 

l R T l G 0  440." 

No caso de exclus80, provera o conselho provisoriamente, 
como convier, 6cerca da pessoa e dos bens do menor, em- 
quanto se nIo resolver definitivamente o recurso. 

ARTIGO Slll 

No caso de remo@o, se o removido estiver no exercicio de 
suas funqtjes, e houver grave inconveniente em que continue 
na gerencia emquanto se n lo  resoher o recurso, podera o 
curador requerer ao juiz a providencia provisoria que pare- 
cer indispensavel. 



ARTIGO 949.' 

0 tutor ou o protutor removido ficara ao mesmo tempo io- 
hibido de scr vogaltlo conselllo de familia. 

DOS DIREITOS E O B R I G A ~ ~ E S  DO TUTOB 

ARTIGO 38J.t3 

Pertence ao tutor: 
1 .O Reger e defender a pcssoa do menor e administrar seuc 

bens como bom pae de familia e representa-lo em todos os 
actos civis, except0 no casamento e na disposiq30 de ultima 
vontade ; 
2." Educar ou fazer educar, alimentar e tractar o menor, 

conforme a sua condi~30, da maneira ordenada pelo conselho 
de familia ; 

3 . O  Reprehender e corrigir moderadarnente o menor nas 
suas faltas, recorrendo, se elle nlo se emendar, ao conselho 
de ramilia, que procedera nos termos do artigo i45.O; 

Lo Requerer inventario (lo patrimonio do menor dentro de 
oito dias, desde aquelle em que lhe for defcr~do o juramento, 
e promover sollicitamente o seu andamento; 
5." Acquercr a convoca~Go e auctorisac,So do conseli~o cle fa- 

milia em todos os casos em quc esta auctorisa~30 i: nccessaria ; 
6." Arrendar os immoveis do mtmor por tcmpo que nlo 

enceda a tres annos ; 
7." Prover As repara~aes e despesas ordinarias dos immo- 

veis e fazcr cultivar os predios rusticos que n2o forem arren- 
dados ; 

8 . O  Receber as rendas, fbros, census, quinhaes e juros do 
menor e promover e receber o pagarnento de quaesquer di- 
vidas, salvo o que fica disposto no artigo 224.' n.O 45.'; 

9." Propor acfaes co~~>enatorias e as pesseeutorias que fo- 
rem auctorisadas pelo conselho de familia, e defeuder o menor 
em todas as ac@es intentadas contra rlle; 

f 0 . O  Pagar as dividas do mener, se para isso estiver auato- 
risado ; 



I 4 . O  Acceitar, a beneficio de invenurio, as heran~as que 
sobrevierem ao menor ; 

12." Promover a venda dos hens mobiliarios do menor, nos 
casos em que niio possam conservar-se, e a venda dos bens 
immobiliarios, nos casos em que esta p6de admittir-se. 

ARTIGO 944.0 

k absolutamente defosn n~ I tutor : 
1 . O  Dispor, por titulo gratuito, dos hens do menor; 
2." lirrendar, comprar e arrematar os hens (lo menor; 
3." Tornar-se cessionario de direitos ou de credit0 contra o 

seu pupillo, excepto nos casos de subroga~io legal; 
4." Receber doay,Ges clo menor, entre-v~vos ou por testa- 

mento, bu do ex-pupillo emancipado ou maior, salvo depois 
de ter dado contas tie sua administrac30 e de ter obtido clui- 
taq30 geral ; 

5." Fazer contractos em nome do pupillo qne obriguem . 
pessoalmente a practicar certos actos, ercepto nt I em-* em 11, 

essa obrigaqio for necessaria para se lb d m  educy50, e-ta- 
belecimento ou occupac'io. 

$ unico. 0 disposto no n.O 4.O n3o comprrhende os tatores 
que forem ascendentes ou inn- do meam. 

ARTIGO Us.* 

0 tutor B obrigado a declarar no invenario o clue o menor 
lhe deve ; se o n5o fizer, nIo poderri exigir o pagamento, du- 
rante a tatela ; e, se o exigir depois, deverh provar que antes 
tl~sso n'io t~vera conhecimento da divida. 

ARTIGO 246 

0 tutor dativo que serviu dous annos nio pode ser con- 
strangido a continuar na tutela contra sua vontade. 

ARTIGO 247 

0 tutor tem direito a ser gratificado, e esta gratificac30, se 
nio tiver sido designada pelos paes do menor em seu testa- 
mento, serh arbitrada pelo conselho de familia, comtantoque 



11io exceda ;i vintena dos rendimentos liquidos dos bens do 
menor. 

ARTIGO 248.0 

0 tutor i! responsavel pelos prejuizos que, por ddo, culpa 
ou negligencia, causou ao seu pupillo. 

SEC$&O XIV 

DAS CONT-IS D.4 TUTELA 

ARTIGO 249.0 

0 tutor t: obrigado a dar contas da sua gerencia, ou seja ao 
conselho de familia, ou seja ao ex-pupillo emancipado ou 
maior. 

ARTIGO 250.0 

As contas apresentadas ao conselho de familia ser3o exami- 
nadas por uma ou duas pessoas intelligentes, designadas pelo 
mesmo conselho d'entre os seus membros, sendo possivel, e 
serlao approvadas ou reprovadas, em todo ou em parte, como 
parecer direitamente. 

ARTIGO 251.. 

As contas devem ser acompanhadas dos documentos justi- 
ficativos, excepto pelo que tom a despesas de que nzo k cos- 
tume exigir recibo. 

ARTIGO 259.0 

Serge abonadas ao tutor todas as despesas legalmente fei- 
tas, aindaque dellas nlo tenha resultado proveito ao menor, se 
isso nlao acontecer por culpa do mesmo tutor. 

ARTIGO 253.0 

Se a vista das contas, o tutor ficar alcan~ado, a importaricia 
do alcance vencerd o juro da lei desde a approvaqio das mes- 
mas contas. 

. ARTIGO 251.O 

0 saldo a favor do tutor sera satisfeito pelos primeiros ren- 
dimontos do menor que o tutor receber ; mas se occorrerem 
tlespesas urgentes, de fbrma que o tutor se nao possa inteirar, 
venwri ji~ros o saldo, quando se lhe dever, se o conselho de 





ARTIGO 459: 

O protutor pbtlt! iissrstir 4s deliberages do conselho de fa- 
milia e tomar parte nellas, mas nlo pdde votar. 

ARTIGO %60.0 

0 prolutor p6de exigir do tutor, no mez de janeiro de cada 
anuo, uma nota do estado da atlministraqio dos bells do rnenor, 
c, a torlo o tempo, que o tutor llic tlt!ixt? vclr o sorl I~vro 011 qua- 
(lerno tle gerencia c quc Il~e prcste os csclarec,imento de qne a 
este rcsprito prezisar. 

. iRTIt iO 461.0 

0 protutor n3o phde acceitar procura$io do tutor em r d p  
cto (la gcrencia tleste. 

ARTIUO 262 ., 
Sio appllcavc~s ao protutor as disposi@es do artigo f 43." 

n.08 2 . O ,  3." c 'r .", P do ortigo 248." 

SEC(,:AO x VI 

DO AIIRENDAMENTO E DA \ RNDA DO8 BENS DOS YENORBS 

AllTlGO 963 

Os bcns immovels dos menores serlo dados de arrenda- 
inonto, se o consclho de familia n3o resolver, por achar nisw 
maior conveniencia, que sejam administrados pel0 tutor. 

nRTlGO '2bbI.o 

0s arrcriclamcnto~ a16 trcs annos se~;io fttitos lrc~lo tutor, tlo 
modo que parecer mais conveniente aos lt~leresses dos meno- 
res. 

ARTIGO 965.0 

0 s  arrrncliunenlos por mais de tres annos ser'io sernpre 
1eik)s (!ln l~asla publica, com assistencia do protutor e do cu- 
raJcrl*. 

hRTI1i0  466 - 
0 disposto nos tres artrgos antecetlent~s nZo i b  applicavel 

aos arrendamenlos tlos bens dos menorch ~ I I P  SII acharem de- 
haiao do poder paternal, os quaes se1.20 feitos ao prudente 



arlt~trio do pae, salvo no que diz respeito ao praso estabelv- 
cido no artigo 224.' n.O 14." 

ARTIGO 267.0 

A vonda dos bens mobiliarios, nos casos em que deva fazer- 
$I., serA feita em hasta publica, com assistencia do protutor e 
tlo curador, excepto se, por seu diminuto valor, o canselho de 
bmilia encarregar o tutor de realisar a venda particularmente. 

AIiTIGO 268." 

:i vcoda (10s bens immot)lliarios dos menores serri sempre 
fr:~ta eln'hasta publica, rln frirma sobfibdicta. 

A R T 1 0  1 6 9 . ~  

Se os bens lnoblliarios ou immobiliarios estiverem em jul- 
gad0 dit'ferentc daquelle ondc correr o inventdrio, serd a vt~r~tli~ 
delles eff(~c1uacia em hasta publ~ca no julgado onde estivel,cm, 
por. deprecada (lo juiz da tutela, com assistencia do I t:sp;pec.tivo 
curador e da pessoa que o conselho de familia auctul*isal~, sc 
t,iver por conveniente faze-lo, para requerer no acto Illdo 
quanto for a bam dos menorcs. 

§ unico. .4 tlisposiq5o dcste artigo n%o deroga a exceprIo 
do artigo 267.' 

ARTIGO 970." 

Sernpre qur, se honver de proceder a venda de bens de me- 
nores em hasta  public;^, serli o viilor de taes hens previamenle 
verilicatlo, e o conselho tic hmilia cstabel~c~rd o rnjnimo prem 
venal quc n30 poderli ser inferior ao sobredicto valor. 

ARTIGO 971.0 

S~ntlo postos os bcny em pracn con1 preqo superior ao da 
avaliap20, se nio honvct- nrremata~iio, far-se-ha segunda prapa 
corn o preCn da avaliay9o. 

ARTlGO 2i2 .r 

Se os bens forem dc.sc1e logo postos em praca con) o p r e y  
da a\laliiy?o e rilo Iiou\let- arrematante, 11do sc PdrS segunda 



p r a p  com o mesmo pre~o,  c o cor~sell~o clc tdrllrlia resolverii 
se ha tle sob1-ccslar lla alrena~3o, on se tIevc1.50 0s hens vol- 
.tar zi prap  corn preqo inferior, que nestc caso poderi ser de- 
terlniriado pclo mcsmo consclho. 

ARTIGO 273.0 

Ohscrvc1r.-se-h5o em tutlo o mais as formaliclatles ordinarias 
tlas arrernalac'ocs. 

ARTIGO 2 i i l . O  

0 que lica tlisposto nos artigos preccdentes e applicavel ii 
venda clos hens dos rnenores que se acharem debaixo do patrio 
poder, senclo, porem, ncstc caso, as attribui~5es do conselho 
tle familia exercidas pelo juiz com assistencia do curador dos 
ot~phIos. 

DA TUTELA DO8 FILHOS PERPILII.4I)OS 

ARTIGO 975.0 

A tutel,~ dos lilllos perfill~ados rege-se pelas mesmas regras 
t b  lulela clos lilt~os legitimos, corn as seguintes ~nodilica~bes. 

ARTIGO 876.0 

0 conselho dc familia ser4 substituillo por um conselho es- 
pecial, cornposlo de cinco vizinhos, que o juiz dos orph3os 
nomeari dc enlre os amigos ou parentes (lo pae ou da m'ae 
que houver recontlccido o filho menor. 

A n T l G O  277.0 

Sc o pae o t ~  a mic, quc houver perfilhado o filho illegitimo 
Ihe nomear tutor, esta nomeaq20 lerii effeito, aindaque o filho 
venba posteriormente a ser reconhpcido peio outro progenitor. 

ARTIGO 478.0 

NEo haverii tulela legilima pelo que respeila aos filhob per- 
tilhados. 



S E C ( ; ~  S V I l I  
Ib.4 TUTELA DOS FILHOS ESPUHlOb 

AR'llGO 2 7 9 . O  

O pae ou a mlac cio filho espurio menor pcide nomear-lhe 
lutor por acto entre \llvos ou em seu testamento, nos casos 
em que 15 obrigado a dar-lhc alimentos. 

ARTIGO 480.' 

1Va falla dc pnc I: tlv ~nlac, nomeara o respectivo juiz dos or- 
phlos pessoa idonea, quc sc encarregue do menor e proveja 
4 sua eduea~lao e rumo futuru com os meios que para esse fim 
os paes houverem applicado. 

ARTlGO 281.0 

Sc os p;~os ncnl~uns meios houverem applicado parql t 1. ,111- 

rrienlos (In filllo, o tutor, quc r~este caso set5 ~iomeadv 111~lo 
juiz, prorriovc~r;i, com asslstcncia do curador dos orphIos. {IS 

acq6es que (levam propor-ee contra os paes ou seus hcrd(irl~*. 

ARTIGO "22." 

Nesta especic de tulela exercerh o juiz toclas as aUrihui~T,c~s 
(Lo conselho de familia, e o curador dos orpl~aos as quc. co111- 1 
petem ao protutor. Das decis'ies do juiz recorrer-se-ha, quando 
cumprir, para a Relac,lao do distrlcto. 

ARTIGO 283." 

Sc o I)ii(: ou a m9e (lo rncnor fallecerem insolventes, o me- 
nor seri tldo por abantlonado, e observar-se-ha acerca dellc o 
mesmo cluc na se,c@o scguinte se determina dcerca dos ex- 
postos. 

SEC:C,~O X I 1  
DA TU rELA I)OS MENORES ABANDONADOS 

AKTIGO 284.0 

Os espostob ou menorcs ahandonados cujos paes nlao fo- 
rem conhec~tlos. emquanlo n30 cl~cgi~rem ii ed;lde rte scte an- 



rlos, c?slar'io d(:baixc~ (!a tutc?ln ( ?  administra~Io rlas respertivas 
camaras municipaos nu rlas pessoas que se houverem encar- 
regado voluntaria e pratuitamente da sua creaqiio. 

5 unico. 0 tlisposto nchste artigo nZo obsta A execuq'io dos 
regulamrntos cspeciaes cle qualquer estabdecimento pnblico 
de beneficencia pupillar auctorisado por lei. 

ARTIGO 98ii.o 

Logoquc os cspostos ou ahandonados perfacam sete annos 
cle edadc, scrzo postos a disposiq30 do conselho de l)c,neficcn- 
cia pupillar ou de qualquer outra magistratura a quc:m a lei 
administrativa incumbir desse mister. 

ARTIGO 286.O 

0 conselho de beneficencia pupillar ou a magistratura que 
o substituir darl aos expostos ou abandonados o rumo dc 
vida que lhes for mais vantajoso, fazendo-os entrar em algum 
cstubelecimento, ou entregando-os por contracto a pessoas q ue 
queiram encarregar-se da sua educac5o c ensino. 

ARTlGO 287.0 

As pessoas que tomarem a seu cargo os expostos ou aban- 
donados ficam sendo seus tutores, salva a superintendencia do 
conselho, ou da magistratura que o substituir, que p6de fazer 
resclndir o contracto e dar novo rumo ao rnenor, em caso de 
abuso ou de falta de cumprimento das obr~pa@es estipuiadas. 

ARTIGO 288.0 

0 conselho de beneficencia pupillar ou a magistratura que 
o subst~tu~r 1120 pbde impor ao esposto ou abandonado, nem 
estipular em nomr, delle obrigmes que ~ 5 0  alem dos quinze 
annos de sua edade. 

ARTIGO 289.0 

Cheganilo o exposto ou abandonado a esta edade, poderi 
ser emancipado pcllo sobredicto conselho ou pela magistratura 
yze o subst~tuir, SI? mostrar qm tern a capacidade necessaria 
para reger-so. 



ARTIGO 990.O 

0 exposto ou abandonado teld a propriedade e o usukucto 
de tudo o que adquirir por qualquer titulo durante a sua me- 
noridade. 

ARTIGO 991 

Logoque o exposto ou abandonado chegue aos dezoito an- 
nos de edade, ficari de direito emancipado e se lhe darii baixa 
no livro competente. 

ARTlGO 992.0 

Se o exposto ou abantlonado fallecer intestado e sem des- 
cendentes, herdarh seus bens o estabelecimento de beneficen- 
cia pupillar. 

ARTIGO 993.0 

Em tudo o mais que disser respeito aos direitos do exposto 
ou abandonado observar-se-ha, no que for applicavel. o dis- 
posto relativamente aos outros menores. 

DA TUTELA DOS FILHOS DE PESSOAS MISEEAVEIS 

ARTIGO 494.0 

0 s  filhos menores de pessoas miseraveis, que por morte, 
avan~ada edade, ou molestia de seus paes, ou por qualquer 
outro motivo justificado nlo podkrem ser alimentados e soc- 
corridos por elles ou por seus parentes, ser5o entregues ao 
cuidado e protec@o da respectiva municipaiidade, que os far% 
crear, allmentar e educar i custa das rendas do concelho ate 
a cdade em que possam ganhar sua vida. 

ARTIOO 995.0 

Se os paes melhorarem de condi~30 e adquirirem meios suf- 
ficientes, pagar30 as despesas feitas pel0 municipio e, se pedi- 
rem seus filhos, ser-lhes-h3o estes entregues. 

ARTIGO 996.0 

A municipalidade 6 considerada como legitima tutora dos 
meocionallos menores, emquanto estiverem a seu cargo, em 



tudo o que disser respeito ti sua crea~50 e edpca~iio, sem que- 
bra tlos direitos paternos, que em tudo o mais subsistem na 
fhma  da lei geral. 

s~cc,Ao xxr 
DA RESCISAO DO9 ACTOS PRACTICADOS PELOS MENORES 

ARTIGO 997.0 

0 s  menores nZo gosam do privilegio de restitui~'?~ por in- 
teiro. 

ARTIGO 298." 

0 s  actos e contractos que o menor p6de legalmente practicar 
e, hem assim, os que forem practicados com a devida auctor-isa- 
Go, tanto pelo menor, como pelo I ~ ~ t o r ,  rGo p6~lem ser res- 
cindidos pelos menores, sen30 110s casos em qutt a lei geral- 
mente 011 alguma disposi~30 especial della o permitte. 

ARTIGO 999.0 

0 s  actos practicados pelo menor sem a devida auctorisa~Io 
s'lo nullos, salvo o disposlo nos artigos 1058.O e 1059.O ; mas 
n'lo poderi o dicto menor valer-se desta nullidade nos casos 
seguintes : 

4 .O Nas obriga~tjes que tiver contrahido sobre cousas de 
arte ou profisslao em que seja perito; 

5 . O  Se tirer usado de dolo para se fazer passar por rnaior. 
$j unico. A simples declaragio ou inculca de maioridade ou 

de emancipa~Zo nZo 6 suEciente para neste caso caracterisar 
0 dolo. 

SEC@O XXiI 
DO REGISTO DE TUTELAS 

ARTIGO 300.0 

Em cada juizo orphanologico haverii um livro numerado, 
rubricado e encerrado pelo respectivo juiz, para serem regis- 
tadas as tutelas dos menores e interdictos. 

$ unico. 0 escriv3o que servir. o oficio n." 1 sera encarre- 
gado deste livro, no qua1 lan~ara n%o so as tutelas do seu car- 
torio, mas tambem as dos outros, para o que dever3o os res- 
pectivos escrivses transmittir-lhe as necessarias notas. 



.4RTI(;O 406.O 

A emancipa~io por casamento, porcm, sb produzirh os seus 
effeitos Iegaea, tendo o ~ a r 5 o  dezoito annos c;ompletos, e a 
mulher dezeseis, e tendo sido o casamento competentemente 
auctorisado. 

5 unico. Casando-se o menor sem a necessaria auctorisa- 
~ 5 o  continuari a scr considerado como menor c.mquanto ,i ad- 
ministrac:iio dc scus hens ati: a maioridade: mas sel--1tie-1130 
arbitrados dos rendimentos dos clictos bens os alimentos ne- 
cessarios ao se,u estado. 

ARTIGO 307.0 

A emancipacIo mencionada no artigo 304." n.O 2." so p6de 
verificar-se com aprazimento do menor, e depclis clue estc haja 
completado dezoito annos. 

ARTIGO 308 

h emancipa~so outorgada pelo pae ou pela rn5~  consistirh 
n'um simples auto ou termo assignado perante o juiz do do- 
micilio do emancipante, e a outorgacla pclo conselho de fa- 
milia consistird no auto de dehberacao tomadn na fbrma or- 
dinaria. 

$ unlco. 0 juiz mandari passar rm sepida o respectivo 
alvari, que s6 protluzirb o seu cffeito ern 1-elaq80 a terceiros 
dcsdc clue for registaclo no livro das tutelas. 

A R T l C O  309 

No caso tlo n.O 1.O do artigo 30k0, o menor emancipado re- 
querera ao juiz competcnte, ajunctando os documento.; conl- 
provativos do seu casamento, edade e respectiva licenca, clue 
o f a ~ a  entrar na administra~ao dos seus bens; c o juiz deferird 
como for justo sem aud~encia p r k a  de ;@em. 

$ unico. 0 despacho que mandar entregdr a administraqlo 
s6 produziri o seu eifeito, em relacPo a tercciros, desde que 
for registado no livro das tutelas. 

ARTIGO 310." 

Concedida a emanc~pa$i@ nPo pode ser revogada. 



I 
SECCAO xxrv ! 

DA MAIORIDAW e- . ?,.,--: Q! 
ARTIGO 3 1 1 P  

A epocha da maioridacle 6 assignada, sem distincqIo de 
sexo, aos vinte e um annos completos. 0 maior fica habilttado 
para dispor livremente de sua pessoa e Gens. 

ARTIGO 312 ." 
0 maior deve requerer, com a certidso de cdade, que lhe 

sejarn entregues os bens que tiverem estado em administra- 
~ 5 0 ,  e se lhe dB baixa no registo de tutelas. 

ARTIGO 31 4 . O  

0 juiz, porbm, sobreestari na entrega dos bens, havendo 
sentenqa de interdic~so proferida contra o requerente ou pro- 
cesso, s6 que seja, pendente para esse fim. 

TITULO X 

ARTIGO 8 1 4 . O  

SerZo interdictos do exercicio de seus direitos os menteca- 
ptos e todos aquelles que, pelo estado anormal de suas facul- 
dades mentaes, se mostrarem incapazes de governar suas pes- 
soas e seus bens. 

$ unico. Esta interdic~go p6de applicar-sc a maiores ou a 
menores, comtantoque, neste ultimo caso, seja requerida den- 
tro do anno proximo A maioritlade. 

ARTIGO 3 1 5 . O  

A interdicqBo pcide ser requerida por qualquer parente ou 
pelo conjuge do desassisado. 

3 unico. Em tal caso o ministerio public0 seri o defensor 
do arguido. 

ARTIGO 3 1 6  O 

A interdicqso sera requerida pel0 ministerio pnblico : 



1 . O  Na falla tlas pessons mencionadas no artigo antece- 
dente ; 

2." No caso cle clcmencia ncompanhada de furor, ou tendo 
o desnssisado filhos menores, se as sobredictas pessoas a n5o 
requererem. 

8 unico. Neste caso nomeard o juiz defensor ao arguido. 

A acc'io de intertliccZo sera proposta perante o juiz de di- 
reito (lo domicilio do desassisado pela f6rma seguinte : 

!$ 1 ." 0 requerentc! apresentara ao juiz o seu requerimento 
articulado e com elle o 1.01 das testemunhas e os documentos 
que devam comprovar a dernencia. 

$ 2." 0 juiz, ouvindo o ministerio yublico, se este nao for 
o requerente, ou, se o for, o defensor que nomear, convocara 
o coriselho de fan~ilia, que dad  o seu parecer. 

$j 3." Se, i vista closte parecer e de quaesqucr outras cir- 
cumstancias, acl~ar quc o requerimento I! infundado, este sera 
desde logo indeferdo. 

5 4." Se o parecer do conscllio de familia for a favor do re- 
querente, o juiz mandarh dar copla ao arguido ou ao seu de- 
fensor, tanto do requerimento como do parecer do conselho 
de farnilia e dos mais documentos que houver, e procederd ao 
interrogatorio do arguido e ao seu exame por dous facultati- 
vos, com assisu~ncia do competenrr m~gistrado do ministerio 
publico. 

$j 3." Sc dcste interrogatorio e exanle nRo resultar prova 
cabal da dernencia do argu~do, procederri o juiz ao inquerito 
das testemunhas indicadas, fazendo citar o arguido ou o seu 
defensor, que poderHo produzir em defesa testemunhas e do- 
cumentos. 

!$ 6." Seguiclamente o juiz profer~rd a sentenfa e deferirh 
a tulela, se esta tiver cabimento, a quem eompetir. 

$ 7." 0 ministerio pablico appellari sempre para aRelaq50 
do district0 da sentenp que decretar a iriterdic~ilo. 

!$ 8." Esta appella~go serd recebida si, corn effeito devo- 
lutivo; mas a tutela conferida neste caso deverh limitar-se, 

c 5 



emquanto sc n%o decide n rccurso, aos actos dc mclra pr~)trr.- 
q'ao da pessoa (lo arguiclo e de conscrva~Io dc scus bcns (> 111- 

reitos, salvo occorrendo urgento necessidiide tle ontros ac tn~ 
e precedendo para elks auctorisa$50 do juiz, com andienc~a 
do ministerio publico. 

9 9." A disposir'ao do § 6." i! applicavel nos casos em que o 
tribunal de appellacio, revogando a senten~a appellada, de- 
cretar a interdicc30, e t1t:lle se recorrer de revista. 

I\ RTIGO 318.O 

0 conseltio de familia serd formado conforme o que fica d~s -  
posto no titulo prucedentc, artigos 207.O e seguintes ; mas nzo 
podcrlo Pdzer partc dclle a!: pessoas que houverem requerido 
a interdiccao, as quacs; alih, poder3o assistir as delibera~6es 
do mesmo conselho, como mpros informadores. 

ARTIGO 319.0 

Proferida a sentenfa de interdic~30, ou seja em primeira ou 
em segunda instancia, sera rcgistada no registo de lutelas do 
domicilio do interdicto c puhlicada por extracto, no primeiro 
caso, em algum dos jornaes (la comarca e por editaes no logar 
do sobredicto dornicilio, e no segundo caso, na gazeta da res- 
pectiva Rela$;?o. 

9 unico. Este registo e puhlicaq30, ser3o promovidos pel0 
escrivlo do processo. 

ARTIGO 330." 

A tutela do interdicto sera deferida na ordem seguinte : 
4 ." Ao outro conjuge, sendo cnsado, salvo achando-se ju- 

clicialmente separado de pessoa e bens, ou separado de facto 
por suas desavenps, ou sendo por outra causa legalmente in- 
capaz ; 

2." Ao pae, ou 3 mle, na falta deste; 
3." Aos filhos maiores, se os tiver, prefermdo o mais ve- 

1110, salvo se o juiz, ouvindo o ministerio publien, entender 
que algum dos outros poderd melhor tlesempenhar este cn- 
cmgo ; 

4." A pessoa que for nomeada pelo conselho de familla. 



Ncste caso, porem, o cuidado e guarcla da pr.ssoa cio interdi- 
cto n'io serfio commeltidos a pessoa qur: tlcva succctler-lhe. 

$ unico. NIo p6de ser nomeado tutor quem por seus actos 
crirninosos ou meramente repretiensiveis, practicaclos em de- 
trimento do interdicto, tiver dado causa a demencia deste. 

ARTIGO 341 

0 interdicto e equiparado ao rnenor, c s'io-lhe applicaveis 
as regras que regdam a incapacitladt! por menc ridade, salvas 
as disposi@es dos artigos subsequentes. 

ARTIGO 392.0 

Nos casos dc tutela do pae ou da mie, exercer'ao os paes o 
poder paternal, como fica disposto nos artigos 101." e se- 
guintes. 

ARTIGO 3 3 . 0  

Nos casos de tutela do marido ou da mulher, ohservar-se- 
hIo as seguintes disposic6es. 

ARTIGO 324.0 

NIo se procedera a inventhrio sendo o casamento por com- 
munlrlao de bens, nem ainda no caso de separaq'io destes, 
achando-se os do interdicto descriptos em documento authen- 
tico. 

ARTIGO 325.0 

0 conjuge tutor nZo i! obrigado a prestacio de cantas. 

Sendo tutor o marido, continuare a exercer 6cerca de sua 
mulher interdicta os seus direitos conjugaes, salvas as seguin- 
tes modificacGes : 

$ 1  .O Nos casos em que os actos do marido dependem de 
consentimento da rnult~er, sera este supprido pelo juiz, com 
audicncia do ministerio public0 e do parente mais proximo 
della. 

# 2 . q o s  casos em que a mulher p6de requerer contra os 



actoh do mal-]do ou demandti-lo, para assegurar os seus dlrcl- 
tos violados ou postos em perigo, sera representada pel0 seu 
protutor ou por qualquer dos seus parentes. 

ARTIGO 327.0 

Nos casos em que a tutela for commettida mulher do in- 
terdict~, exercera esta os direitos que a elle competiam, como 
chefe de familia, salvas as segulntes declara~bes. 

3 I .O N3o podera alienar os bens immobiliarios do interdi- 
cto sem auctorisaC30, na fbrma indicada no ,$ 1 . O  do artigo 
prececlente. 

$ 2: Nns casos de maus tractamentos, de negligencia nos 
cuidados devidos ao estado do interdicto, ou de ruinosa ge- 
rencia de seus bens, poderti a mulher ser removida da tutela 
a requerimento do protutor ou de qualquer parente do inter- 
d i c t~ ,  precedendo autliencia do conselho de familia. 

Sendo tutor do interdicto alguma das pessoas ~ n d i  ,11ln\ r ! ~ )  
artigo 320.O, n.Os 3 . O  e 4.O, observar-se-hlo as regas quc. I I> -  

gem a lu  tela dos menores, em tudo aquillo a que forem appll- 
caveis. 

ABTIGO 329.0 

Se o intrrdlcto for solteiro ou viuvo e tiver filhos menores 
legitimos 011 pcrfilhados, sera tutor delles o tutor do mesmo 
intertlicto. 

ARTIGO 330.0 

Em todos os cases de ~r~terdic@o, excepto achando-se o 
lnterdicto entregue ao cuidado de seus paes, sera nomeado 
pelo conselho de familia urn protutor que vele pelos direitos 
e bom tractamento delle e informe o ministerio publico para 
clue este possa reqncrer o y e  for conveniente ao interdicto, 
ilentro dos limitcs legaes. 

ARTIGO 331 .O 

tutela dos conjuges, dos ascendentes ou dos descenden- 
les durard emc~uanto durar a interdicc;go. 



ARTIGO 339.O 

0 s  rendimentos do interdicto, e at6 os seus bens, se for 
necessario, ser30, com preferencia, applicados ao melhora- 
mento do seu estado. 

ARTIGO 333 O 

0 interdicto n'io pbde ser privado da sua liberdade pes- 
soal, nem clausurado em qualquer casa particular ou estabe- 
lecimento de qualquer natureza, nem transportado para f6ra 
do reino, ou ainda da provincia, sem que preceda auctorisa- 
$fo judicial, sendo ouvidos o ministerio publico e o conselho 
de farnilia. 

$ unico. 0 disposto nestc artigo deve entender-se de mod0 
que nla0 obste a recorrer-se i for@ quando seja necessario em- 
prcgi-la para conter o demente furioso ; mas esse recurso res- 
tringir-se-ha ao tempo absolutamente indispensavel para se re- 
querer A competente auctoridade. 

ARTIGO 334." 

Todos os actos e contractos celebrados pelo interdicto desde 
o d ~ a  em que a senten~a de interdic@o for registada e publi- 
cada, seAo nullos de direito, se a dicta senten@ passar em jul- 
gado. 

ARTIGO 338.O 

0 s  actos e contractos celebrados pelo interdicto antes da sen- 
ten$a de interdicqso sb pbdem ser annullados, provando-se 
que a esse tempo j i  existia e era notoria a causa da interdic- 
~ ' i o  ou era conhecida do outro estipulante. 

ARTIGO 336." 

Cessando a causa da interdicq'io, sera esta levantada por sen- 
tenqa, observando-se as mesmas formalidades prescriptas para 
o seu julgamcnto. 

TITULO XI 
DA INCAPACID,\DE DOS SURDOS-MUDOS 

ARTIGO 337 

0 s  surdos-mudos que n'io tiverem a capacidade necessaria 
para reger seus bens serlo postos em tutela. 



ARTIGO 3:!8.0 

A extensiio e os limites desta tutela seAo especificados na 
sentenw que a conferir, conforme o grau de incapacidade do 
surdo-mudo. 

ARTIGO 339.O 

Esta tutela prjde ser requeritla pelas pessoas designadas 
nos artigos 318." e 316.O, n.O I .". e ohservar-sr-hJo em tudo o 
mais, na parte ern que forcm applicaveis, as disposic,Ges do ti- 
tulo precedente. 

TITULO XI1 
DA INCAPACIDADE DOS PRODIGOS 

ARTIGO 8 4 0 . O  

As pessoas maiores ou emancipadas que por sua habitual 
prodigalidade sc mostrarem incapazes de administrar seus 
bens poderZo ser interdictas da administra@o dos dictos hens, 
sendo casadas ou existindo ascendentes ou descendentes legl- 
timos. 

3 unico. Ficari ao prudente arbitrio do juiz avaliar, confor- 
me as circumstancias, se os factos que se allegaram siio ou ntio 
sufficientes para caracter~sar a prodigalidade. 

ARTIGO 341 .O 

Esta interdic~50 p6de ser rcquorida pelos ascendentes ou 
descendentes do prodigo, por sua mulher, por qualquer pa- 
rente desta ou pelo ministerio publico, tendo o prodigo des- 
cendentes menores ou interdictos. 

A R T E O  342 " 
A interdic~so sera requerida perante o lu~z de direito da 

comarca onde o prodigo tiver domioilio. 

ARTIGO 3k4.O 

A ac@o de interdiccio ser6 processada summariamente, 
com assistencia do ministerio puhlico e audiencia do conselllo 
de familia. Esta ac@o n'io pode ser confessada. 



ARTIGO 344."  

0 juiz por sua sentenp, conforme a gravidade dos factos 
que resultarem das provas, privard o prodigo da administra- 
g50 geral dos seus bens, ou conservar-lha-ha, inhibindo-o sim- 
plesmente de certos actos, quando nio forem precedidos da 
approvaqZo do curador. 

5 unico. Esta senten~a serii registada no registo de tutelas 
e publicada por extract0 em algum dos jornaes da comarca, 
ou, 1-150 os havendo, por editaes no logar do domicilio do in- 
terdict~. 

ARTIGO 3 4 S  

0 prodigo conserva a livrc disposiAo de sua pessoa c to- 
dos os outros direitos civis. 

ARTIGO 346 ." 

Logoque a sentenca passar em julgado, se a administrag30 
for ordcnada, sera esta entregue ao pae do p~odigo ou a sua 
m3e, se o pae nZo existir, annuindo neste ultimo caso o con- 
selho de familia. Se nio tiver pae nem mie que della se encar- 
regue, nomeara o juiz administrador, ouvido o conselho de 
fmilia e o ministerio publico. 

$ unico. Se o prodigo administrar hens de seus filhos me- 
nores ou interdictos, ser3o esses hens comprehendidos na so- 
bredicta administracio. 

ARTIGO 347 " 

Se o prodigo for casado com separaeio de bens, a mulher 
conservari a administra~Zo de scus hens proprios, que n3o 
podcra alicnar sem auctorisac30 judicial, nos casos em que o 
consentimento do marido e necessario. 

ARTIGO 348.O 

No caso de interdice30 geral, ser3o postas a disposig30 do 
interdict0 as quantias que parecerem necessarias para as suas 
despesas ordinarias, conforme o seu estado e posses. 

§ 1." Estas quantias scr5o taxadas pel0 prudentc arbitrio 
do juiz, ouvido o ministerio publico e o conselho de familia. 

$2." 0 lnterdicto poderh wmtudo, occorrendo necessida- 



de imprevista, recorrer de novo ao juiz, que proverA nos ter- 
mos sobredictos, mmo parecer de j u s t i ~ .  . 

ARTIGO 349 o 

Publicada a sentenqa de interdimo, geral ou especial, sera 
nomeado ao interdicto um curador provisorio, que o auctorise 
para os actos de que estiver inhibido e que se tornarem ne- 
cessarios, podendo o interdicto, no caso de recusa da annuen- 
cia do curador, recorrer ao juiz, que resolveri definitiva- 
mente, ouvido o ministerio publico. 0 s  actos que o interdi- 
cto practicar sem a devida auctorisagio ser3o nullos de di- 
reito, se a sentenca passar em julgado. 

ARTl( i0-3r0 .0  

0 interdicto poderi recorrer ao juiz da interdim0 quar~tlo 
entender que os seus curadores abusam por alguma fbrrna do 
seu encargo. 0 'juiz decidiri como for de direito, ouvindo 
o ministerio publico e, sc cumprir, o conselho de familia. 1)as 
suas decis5es podera recorrer-se para a Relagio do districto, 
que resolvera definitivamente. 

ARTIGO 311.0 

0 s  administradores dos bens do prodigo them os mesmos 
direitos e est5o sujeitos As mesmas obrigafles que pertencem 
aos curadores provisorios dos bens dos ausentes, salvas as se- 
guintes modificacloes : 

1 .O Achando-sc a curatela n cargo do pae ou da m'ae, ngo 
haveri cauq5o. 

2.' As contas annuaes seAo prestadas com assistencia do 
interdicto. 

ARTIGO 389.0 

0 prodigo, passados cinco annos, podera requerer que a 
interdizr:&o lhe seja levantada, e assim se ordenara, convindo 
o conscltlo de familia e o ministerio publico. 

@ unico. Se o prodigo n'7o obtiver o levantamento da inter- 
d~c~Bo,  poderi requere-lo de novo, at6 que Ihe seja concedido ; 
corntantoque entre cada indeferimento que tenha e o novo re- 



querimento que fizer, medeie um intervallo de cinco annos, 
pelo menos. 

TITULO XI11 

DA INCAPAClDADE ACCIDENTAL 

ARTIGO 353.0 

0 s  actos e contractos celebrados por pessoas que accidental- 
mente se acharem privadas, ao tempo delles, de fazerem uso 
de sua raz'ao por algum access0 de delirio, embriaguez ou ou- 
tra causa similhante, pocler3o ser rescindidos, se dentro dos 
dez dias immediatos ao seu restabelecimento essas pessoas 
protestarem perante algum tabelliiio, na presenqa de duas tes- 
temunhas, e intentarem a ac~Io  competente dentro dos vinte 
dias seguintes. 

$j unico. Esta ac~ho s6 poded aproveitar aos herdeiros das 
pessoas mencionadas, fallecendo ellas sem recobrarern a ra- 
zLo, ou antes que hajam decorrido os dez dias em que devem 
protestar, comtanto, porem, que seja proposta dentro dos vinte 
dias subsequentes ao fallecimento. 

AHTIGO 356." 

0 disposto no artigo precedente n'ao obsta a quaesquer ou- 
tras acg5es que possam intentar-se contra a validade dos actos 
e coritractos mencionados nesse mesmo artigo. 

TITULO XIV 

DA INCAPAClDADE POR EFFEITO DE SENTENSA PENAL 

CONDEMNATORIA 

ARTIGO 355 

0s criminosos n30 pbdem ser interdictos de nenhum de 
seus direitos civis, senso por virtude de senten~a passada em 
ju1gado. 



ARTIGO 356.O 

Ao interdict0 de direitos civis por sentenca proferida em 
process0 ordinario criminal e passada em julgado sera dado 
urn curador. 

3 unico. A curatela sera deferida pela ordem da tutela dos 
dementes. 

ARTIGO 357.0 

A extensgo e os effeitos desta curatela deduzem-se dana- 
tureza dos direitos interdictos. 

ARTIGO 358.O 

A sobredicta curatela durari so emquanto durar a pena. 
$ unico. Se a pena for extinc,ta por effeito de revis20 e an- 

nullaflo de sentenqa, serlao validos os aetos que o condemnado 
tiver practicado na epocha em que delles estava intertlicto, 
corntantoque dessa validade nlao resulte offensa de direitos 
adquiridos. 



PARTE I1 
DA ACQUISISI;&O DOS DIREITOS 

LIVRO I 
DOS DIREITOS ORIGINARIOS E DOS QUE SE ADQUIREBI POR FACTO 

E VONTADE PKOPRlA 1NDEPENDENTElldENTE 
DA COOPERACBO DE OUTREIII 

TITULO I 

DOS DIREITOS ORIGINARIOS 

ARTIGO 359.0 

Dizem-se direitos originarios os que resultam da propria 
natureza do homem e que a lei civil reconhecc e protege como 
fonte e origem de todos os o u h s .  Estes direitos sZo : 

1 .O 0 direito de existencia; 
2 . O  0 direito de liberdade ; 
3." 0 direito de associagao ; 
h." 0 clireito de appropriagao; 
5." 0 direito de defesa. 

ARTIGO 860." 

0 direito de cxistencia n5o s6 comprehende a v~da e inte- 
gridade pessoal do homem, mas tarnbem o seu bom nome e 
reputago, em que consiste a sua dignidade moral. 



ARTIGO 361 O 

0 direito de liberdade consiste no 11vre exercicio das fa- 
culdades physicas e intellectuaes e comprehende o pensa- 
mento, a expresslo e a acqio. 

ARTIGO 369.0 

0 pensamento do homem 8 inviolavel. 

ARTIGO 363.0 

0 direito de express30 e livre, como o pensamento; mas o 
que delle abusar, em prejuizo da sociedade ou de outrem, 6 
responsavel na conformidade das leis. 

ARTIGO 364." 

0 direito de acciidconsiste na faculdade de practicar livre- 
mente quaesquer actos; mas o que delle abusar, attentando 
contra os direitos de outrem ou da sociedade, se& responsa- 
vel, nos termos das leis. 

ARTIGO 365.0 

0 direito de associa$io consiste na faculdade de par em 
commum os meios ou esfor~os individuaes para qualquer fim 
que n3o prejudique os direitos de outrem ou os da sociedade. 

ARTIGO 366." 

0 direito de apropria~io consiste na faculdade de adquirir 
tudo o que for conducente 6 conserva~io da existencia e i ma- 
nutenc30 e ao melhoramento da propria condiC3o. Este direito, 
considerado objectivamente, e o que se chama propriedade. 

3 unico. 0 direito civil s6 reconhece a apropria~lo quando 
6 feita por titulo ou mod0 legitimo. 

ARTIGO 367 .O 

0 direito de defesa consiste na faculdade de obstar 4 viola- 
q3o dos direitos naturaes ou adquiridos. 

ARTIGO 368.0 

0 s  direitos originarios s3o inalienaveis, e s6 podem ser li- 



mllados por lei formal c clxpressa. A vio1ac;'io delles produz a 
obrigaq'io dc reparar a offensa. 

TITULO I1 
1) \ S  COUSIS QUE PODEY SER OBJECT0 DE APROPRIA@O, E I)E 

S U A S  DIFFERENTES ESPECIES, EM RELA$;\OA NATI 'REZA DAS 

MESJIAS COUSAS OU DAS PESSOAS A Q U E M  I'EHTENCEM 

ARTlGO 369.0 

(husn diz-se em direito tudo aquillo que carece de perso- 
rl;~l~tlatlc. 

ARTIGO 370.0 

I'1'1tl18m ser objccto de apropriaq90 todas as cousas que n'io 
- 1  ;to f1'11.a do commercio. 

ARTIGO 371: 

-1s cousas podem estar fcira ilo commercio por sua natu- 
! . t 2 / , t  ou par disposip3o da lei. 

ARTIGO 372 

1:s130 fbra do commercio por sua natureza aquellas rlue n'io 
~ ~ ~ ' ~ l c r n  st.1- lwssuidas por algum indi\-icluo exclusivamente, e 
1 " ~  (11s~)osi~;Io cln lei ayuellas que a mesma lei dcclara irredu- 
L I \ I ' I >  ;I ~)ro[)ri~dnde part~cular. 

,\RTIGO 3 7 3 ~  

\ s cc s'io inlmovu~s ou moveis. 

ARTIGO 374 O 

SIao immoveis, ou naturalmentc ou mediante a aw'io do ho- 
mem, os predios rusticos e urbanos. 

fj unico. 1'01- predio rustico entende-se o solo ou terreno, 
e por predio nrbano quulquer ed~ficio incorporado no solo. 

.\RTIGO 475.1' 

1 SZo immove~s por d~sposi@o da le~:  .' 



1 ." 0 s  procluctos e partes integrantes dos prcdios rusticos, 
e as partes intcgrantes dos predios urbanos que n5o pcidem 
ser separadas sem prejuizo do serviqo util que clevem prestar, 
salvo sendn clistrahidas pelo proprio dono do predio; 

2." 0 s  direitos inl~ercnks aos immo~cis mencionados no 
artigo preccdente ; 

3." 0 s  fi~ndos consolidaclos quc se acllarcm immobilisaclos 
perpetua ou temporarianlcnte. 

§ unico. 0 disposto neste artigo nlo exclue 2s immohili- 
saqaes decretadas por lei especial para certos e clcterminados 
fins. 

ARTIGO 376." 

S5o moveis por natureza todos os objectos materiaes n'io 
comprehendidos nos dous artigos precedentes, e por disposi- 
~ ' a o  da lei toclos os direitos n'io comprehendidos em o n." 2." 
do artigo anterior. 

ARTlGO 3 3 7 . O  

Quando na lei civil ou nos actos e contractos se usar da ex- 
presslo - bens ou cousas immobiliarias -, sem outra quali- 
ticafio, comprcl~encler-se-1150 r~ella tanto os que s8o immoveis 
por natureza ou medeiante a ace50 do homem como os que o 
s8o por disposi@o da lei. Quando se usar simplesmente da 
expressao - immoveis, cousas ou bens immoveis - esta es- 
press30 significari sb os que o s5o por natureza. 

5 unico. Da mesrna sorte a express90- bens ou cousas mo- 
biliarias-abrangerli, tanto os moveis por natureza, como 
os que o s30 por disposiq30 da lei, e pelas palavras -mo- 
vel, cousas ou ]lens moveis-entender-se-h'io'so os objectos 
materiaes q ~ ~ c  por natureza slo moveis. 

ARTIGO 378." 

Todas as vezes que nos actos e contractos sc usar da cs- 
prcssTio - moveis de tal casa ou predio - comprehendcr-se-ha 
r t 1 l . r  SO o clue sc cl~ama mohilia, litcnsilios ou alfaias, salvo 

!' I for co~lltcciclamente a intenc5o das partes. 

ARTIGO 3 7 9 . O  

As cousas, em rela@o i s  pessoas a quem a sua propriedade 



pertence, ou que dellas se podem livremente aproveitar, di- 
zem-se publicas, communs e particulares. 

ARTIGO 8M.O 

SIo publicas as cousas natura~s ou artificiaes apropriadas 
ou produzidas pelo estado e corporac6es publicas e mantidas 
debaixo da sua administra~lao, das quaes e licito a todos in- 
div~dual ou collectivamente utilisar-se corn as restricq6es im- 
postas pela lei ou pelos regulamentos administrativos. Perten- 
cem a esta categoria : 

.O As estradas, pontes e viadnctos construidos e mantidos 
a espensas publicas, municipaes ou parochiaes; 

2 . O  As aguas salgadas das costas, enseadas, bahias, fozes, 
rias e esteiros, e o leito dellas ; 

3 . O  0s lagos e lagoas, e os canaes e correntes de agua doce 
navegaveis ou fluctuaveis corn os seus respectivos leitos ou 
alveos, e as fontes publicas. 

3 4 .O Entende-se por corrente navegavel a que, durante o 
decurso inteiro do anno, 6 acomrnodada A navegac'io, com fins 
commerciaes, de barcos de qualquer fdrma, construc$Io e di- 
mens30, e por corrente fluctuavel aquella por onde estiver 
effectivamente em costume, no act0 da promulgac,:'io desk co- 
digo fazer tlerivar objectos fluctuantes, durante o decurso do 
anno intciro, corn fins commerciaes, ou a que de futuro for 
declwada tal pela auctoridade competente. 

5 2." Quando todo o rio n'io for navegavel ou fluctuavel, 
mas sb parte delle, a esta parte unicamente pertencera a cor- 
respondente qualifica~30. 

3." Entende-se por leito ou alveo a porgio de superficie 
que a corrente cobre sem trasbordar para o solo natural e or- 
dinariamente enxuto. 

4 .O As faces ou rampas e os capellos dos comoros, vallados, 
tapadas, muros de terra ou de pedra e cimento, erguidos ar- 
tificialmcnte sobre a superfic~e datural do solo marginal, 1130 
pertencrm ao lerto ou alveo da corrente, nem est2o no domi- 
nio publico, se A data da promulga~50 do codigo civil 1130 
houverem entrado nesse dominio por modo legal. 



policia geral hajam de impor-lhes para a conserva~Io, desob- 
struceIo e limpeza dos mesmos leitos ou alveos. 

$ 7 . O  Aos lagos naturaes de agua d ~ ~ c e ,  circunldados de pre- 
dios particulares ou de predios partlcul:~rc,s e terrenos incul- 
tos publicos, municipaes ou parochiaes, szo applicaveis as dis- 
posi~5es de todos os $8 antecedentes que forem cornpaliveis 
corn a natureza clas suas aguas nIo correntias. 

ARTIGO 382." 

S3o particulares as cousas cuja propriedade pertence a pes- 
soas singulares ou collecti~as e de que ninguem p6de tirar 
proveito, sen20 essas pcssoas ou outras com seu consenti- 
mento. 

f$ unico. 0 estado, os municipios e as parochias, considera- 
dos como pessoas moraes, s2o capazes de propriedade parti- 
cular. 

TITULO 111 

CAPITULO I 
D I S P O S ~ C ~ O  GERAL 

ARTIGO 383 

I? licito a qualquer apropriar-se, pela occupa~50, dos ani- 
maes e outras cousas que nunca tiveram dono ou que foram 
abandonadas ou perdidas, salvas as declaraqbes e restricq5~s 
conlei~das nos capitulos seguintes. 

CAPITULO I1 

DA occuril~A0 DOS ANIIIAE< 

AKTIGO a. 
l? licito a todos, sem d~s t inmo  de pessoas, dar c a p  aos 

animars bravi.os, conformando-se corn os regulamentos admi- 
nistrativos que determinam o mod0 e tempo da caya: 

8 



I .O Nos lerrinos proprios, cliltivadns nu 11Zo cnltivarlos ; 
2 .O Nos terrenos publicos on concelllios nEo cultivados nem 

rnuradns ou n5o rsccptuados ndministrativamcr~tt:; 
3 . O  Nos terrcnos particulares n40 cultivntlns ncLm murn- 

clos. 
5 nnico. A disposi~40 (lo n.O 1 .O comprehende tnnto o pro- 

prietario, como aquelles clue delle houvrren~ licenca. 

AR'II  GO 389 

Nos torrenos cultivados, aht!rtos, ou sejam publicos, con- 
cclhios 011 particulares, estantlo scmeaclos de ccreaes, ou tenclo 
qualqllrr outra sementeira ou 1~la11tacZo aornlal, sti seri licito 
cya r  tlcpois (lo effectunila a coll~crla. 

A IiTI(i0 :38(;.0 

Nos tnrro~los que se acharcrn ilc vinhago ou clc outras plan- 
tas fructifcras, vivazcs, de pequeno porte, s~ ,  s r r i  11(:1to CiiCa1' 
no ltsn~l~o 11tic nwdeiar deslle a colheita dos fruclos att'; so tcjlnpo 
clrn q11e :IS plantas comeram de abrolhar. A:: carn:ras ~ni i r~ic~-  
paes assrgnal4o os limites do periodo em clue ar~nualmonte a 
.4ibei-tlacl(: (la caqa clevc cessar. 

ARTIGO 387 

Nos tcrren,)~ abertas, plantados rle oliveirn.; oa tle outrns 
arvorcs frnrtifcras de grancle porte, poder-se-h:~ racar em totlo 
o tempo escepto naquelle que medeia entrc o comcco da matu- 
1'af40 a1os fi'llc'tos e ;I sua coll~eita. 

ARTIGO 388." 

0 caqador aprnprin-se do animal pelo farto (la npprellens%o, 
mas adquirc direito ao animal qne ferir, cmquanto fur em seu 
seguirnento, salvo o disposto no artigo sogu~ntc. 

$ unico. Considera-so apprehentlitlo o an~mal clue 6 morto 
pelo caqador emquanto tlura o acto venatol*~~ ou clue i: retido 
nas suns artes dc c';lCa. 

ARTIGO 380 " 

Se o :lnimal ferido se rec.ct1her em pretlio vallado, murado 



00 tapado corn sehes, nZo poderi o cawdor segul-lo dentro 
do dito preclio sem 1icen~;a do dono. Mas, se o animal ahi cair 
morto, poderli o ca~ador esigir qlie o dono do predio ou quem 
Q representar, (>.;tando presente, Ill'o entrcgut! ou Ihr 1)crmirta 
que o ~;i buscar, ma; sem nenhurn seqaito. 

ARTIGO ::90.0 
lim totlo o caso, o caqador & responsavel pelo dantno quc 

causar, o rlu;~l scri pago el11 dobro, selldo o hcto ~)~.aclicado 
na ausencia tlo pruprictario uu dc qucm o repr.ehcbr~lal. 

5 1.' Ser~tlo rnais dc: um cafado~,, seAo totlos >i~l~cl:~r~a- 
mente responsavois pelos clictos damnos. 

$ 2 . O  0 facto da rntrada (10s cIcs tlc caqn no prerlio ti~patlo, 
irndepcnde~lt~n~cr~tc~ (la vonlacle do carador, cm sc!guimtl~~to de 
animal q11(! 11aja pt!netrado no diclo prcdro st\ protluz ;l obri- 
ga@o tle Inera rr~)ar.acGo dus dam~~os  quc1 causar-rm. 

3 3.' A ac@o para a rep:lrarSo do tlnmno prihsc:l*c:vtr pol. 
tr~nta tlias, rontados desde aclurlllc cm q l ~  o mesmo d m u ~ o  
foi commrtlido. 

ARTIGO 391 " 

0 propr~ctario ou possuidor tl11 predios mliratlos 011 tapn- 
I ~ ) S  c l t s  61 ma clur 05 auim,~r> n3o I)ossam h,tir e e111rar l~n-e- 
mente pGtle dar-llles c a y  por clualquer motlo e cm t l u : i l~ l l~ (~  
tempo. 

.41tTIGO 39; 

I?, permiltlclo nos 1)laoprit4arios e cultivrltlores tlostruir, em 
qualr[ner tempo, lras suas tcrras, os an~matls bravlos clue .sta 

to r r~a~ em prejudiciae's 6s suas scrnt.rlltl~r n> I rU plant;1(8rs. 
5 unico. Egual facu1tl;lde teem os proprlotar~os c c.ultivatln- 

res, com rrlac,So I s  avcs cl~)mtlsticas, 110 t,clnipo cm que 110s 
c,ampos Bouvcr teri-as semeadas I I I I  c.crcbat>x ou outros fructos 
pendentes em clue posaam calisar ~,r*c.juizo. 

A R T I G O  393 

k nhsolutanlc?~rte drfeso tlestruir nos predios allleinr os ni- 
rdlos, ovos or1 njnhadas de aves tle qnalqn~r csperlr. 



ARTIGO 396 

As leis e regulamentos aclm~rristrativos albm dos munici- 
paes, clesigna1.50 o tempo cm cloe a caCa oil certa caca deve 
ser prollibida nbsolutamrntc, o11 potB cortos rnotlos, bem como 
as nlulctas clue tlrvc!rn ser impostas, quer por contraven~Zo As 
dictas l e~s  c regulamentos, quer por viola$io dos direitos de- 
clarados neste titulo. 

DA PESCA 

ARTIGO 395." 

e prrmittido a todos, sem distincfio de pcssons, pescar nas 
aguas publicas e communs, salrns us rrstrlcr.i?cs postas pe- 
los regularna~tos administmtivos. 

AlillGO 396 0 

il'ing1113m ptjrle tlev,~ssar o.s tt:~.runos marglnacs para o exer- 
cicio do sou tllreito rlc l)esc.n, scil>o 110s cnsos c?m clue ahi e 
permilt~da s raca. 110s termos clcclarados nos artigos 384.O, 
38!i.", :IHG." e 387.') 

A R T I G O  397.0 

0 direito de pesca Ins ngn;l.; particulares pertence eut:lusi- 
vamente ,los t1o:los do5 p~-(:tl~oh c~n~le taes aguas estZo ou mr- 
rem. 

A RTIGO 398.0 

A pescaria, emcjuanto ao motlo, tempo e mulctas correccio- 
naes, scr:i rrgula~ln ndministrativamente no que respeita As 
aguas pnhlicns, c, relntiramente i s  aguas concelhias ou par- 
ticulares, pclns L ~ I M ~ ~ C I S  municipaes. 

A R T I G O  399:' 

A pescaria nos tanqoes e viveiros particulares, cujo peixe 
nio possa ter entrada e saida Ilvre, nHo 6 sujeita aos regula- 
'menlos rt~lministrativos ou municipaes. 



DA OCCUPACHO DOS ANIXAES BM\.IOS QUE JA TIVEHAM DON0 

ARTIGO 400." 

E licito a qualquer apropriar-se dos animacs bravios que, 
tentlo lido dono, voltaram a natural liberdade, sem prejuizo 
do tlispostona sec~5o I ." deste capitulo, artigos 38'1.": seguin- 
tes, e das restrlc~loes e declaraqloes esaradas na presente sec- 
$50. 

ARTIGO 401 ." 
0 s  ani~r~acs 1)ravios habituados a certa parida, ordenada 

por intlustria do homem, que se passaFem para outra guarida 
de diverso (lorlo ficar5o pertencendo a este, sc n5o podkrem 
individualmt~ntt: scr reconhecidos; pois neste caso p6de o an- 
tigo dono recuperh-los, comtantoque o f a ~ a  sem prejuizo tlo 
outro. 

3 unico. Provando-se, porkm, que os animaes foram attra- 
hidos por frautlc e artificio do (lorlo d ; ~  gunrida n que se ha- 
jam acolltido, serl este ol~rigatlo a rtrtr.cgi~r ao nr~ligo tlono os 
dictos aninlaps ou n pagar-lha em tlol~ro o v;~lor tlelles. he n'70 
podkr r~stitui-10s ; isto scm prejuizo das penas correcclonaes 
que possarii srr appl~cacl;~s. 

.IlITIGO 109 

k licito a qualc~uer occupitr os ensames que primeiro en- 
contrar : 

4 ." NIo sendo pcrseguidos pelo tlono (la colmeia de que 
houverem cnsamc~atlo ; 
4." Kio se n~handn pousados em predio (10 dono da mcsma 

colme~a ou em qualquer edificio ou dentro de predio em que 
n%o scja pern~ittido cafar. 

§ unico. Mas se o ensame for perseguido pelo dono da col- 
meia, seri o proprietario (lo pred~o obrigado a permittir-lhe 
que o recolha ou a pagar-lhe o valor delle. 

ARTIGO 4 0 3 . O  

0 s  auimaes ferozes e maleficos que se evadirem da clau- 



sura en1 clue sc!u tlono ns tiver podeAo ser destr~lidos ou oc- 
cupados Ilcremente por qualquer pessoa que os rrrcontre. 

DA OCCUPAF61) UUS ANlMAES DOMESTICOS ABANUOEADOS, 

PERIIIUOS OU EXTRAVIADOS 

A R T l G O  10'1 O 

0 s  nnirnaes domc?sticos qile iorem lnoc;~dos 6 ~nal~gcm ou 
abaotlon:rdos por sou dono poderao her. i ~ t  c,up,rtl~:, I~vremente 
pel0 prilnoiro que os encontrar. 

ARTIGO (02." 

0 s  ;t~lilnacs pclrtlitlos 011 cxtraviados so podem raer oectupa- 
(10s nos termos st?guintes. 

.\llTI(;O 406 o 

Se aquelle que encoi~trc~r qualquer animal perdido ou ex- 
trclviado souher cujo i:, dewrti restitui-lo ou fazcr 5al)er aseu 
dono como 6 achatlo, clentro em tres dias, ao mals tal>~l;ir, scndo 
o'dicto dono dom~~~iliatlo ou residente no mesmo concelho da 
nchada. 

ARTIGO 4 0 i . O  

Sc o dono 11Zo for tlomiciliado on reslcleute 110 mesmo con- 
(:elllo, t: o ;~cll;itlo~. 1120 potlr'ir satlsfazer ao clislbosto no artigo 
antecedonte, f i 1 r . i  s;il)rr ;i ;ruc.torirI;tc!c~ n : l ~ ~ ~ ~ n i ~ l t ~ ~ ! i \ ; ~  t l ; ~  f1.c- 
bwczia, 111, 111(.io prasc, cle ileb has, c;u~~o u ~ I I I I I ~ , I ~  i: ;~c:l~ado, a 
11m dc qul: o ~~:rrlic.ipe n seu (lono. 

ARTIGO 508 O 

Se aquello qutl cmconli.nr cl~ialtluer animal perdido ou cs- 
traviatlo lido sonber cujo 6, deyrri, scln demorn, apresent4-lo 
ri aucto~~itlatie admil~istrat~va da pal-ochia onde for encontrado. 

8 1 ." A auctoridade administrat~va mandarh tomar nota da 
rlualitl:icle, signaos, estado e valor :tpp:trrnte cln :lnimal, e do 
logar tmtle foi arllndo, e o fa14 (1~posil;n. ern potlcr da pessoa 
que u enco~ilrar 011 cle uutrem, se aquella se escusar. 



$ 2." Scndo volatil o anilnal encontrado, fa-lo-ha a dicta 
aut:toritlatle aprpguar no primeiro domingo consccutivo, ii 
porta tla (!gr~j:i pnrocl~ial, no t3ntrar (la missa convenlunl: r:, 
se dentro de quinzc dias 1120 Ihc apparecer dono, fit-ara o 
animal pertencendo ,i pessoa que o houver encontr.ado. 

3 3." Sendo o animal acliado ovelha, cabra, porco ou qual- 
quer uutro c~uadruprde das pspecles miudas ou alntla se~~clo 
de outras, se o v~lor  dellc n2o escader a sais mil rhs, 01)- 
servar-se-lla o clisposto no § a~~tocvtlente, corn a differc~nca dt! 
qne o praso assignatlo sera do tr~nta dias, e st! repetir3o os 
~)rcgi-,f:s do oito tbrn oito tlias. 

$ 11." SO o au~mal achatlo for tlo gatlo gross0 ou cluadru- 
p d c  tle grand(: cspccie, cujo valor cxt-cda a seis mil reis, ob- 
sctrvar-sc-ha egualmente o dispoet~t nos $3 i." c 2.", com as 
segu~ntrs modilicac:bcs : 

i." hlbm dos prcgaes, farl o achador inserir a noticia da 
achada tlo ar111ns1 na gazeta cla respectiva RelY~iio; 

2." 0 ani~nal achado s t  ficara pertencendo ao occupante 
passaclos tres mezes. 

$ 5 . O  0 s  prasos assignados contar-se-1120 desde o dia dos 
primeiros pregGes. 

§ 6.O As diligencias prescriptas ser2o sempre gratuitas, ex- 
cepto os pregloes, que serlao pagos pelo proprietario ou pelo 
achatlor, se aquelle sc nfio npresentar rm tempo util. 

5 7 . O  Sc a pessoa om cujo potlor o animal fir depositado 
n2o tiver meios para o snste~ltar, (111 se clle cstivcr em risco 
de padecer deterioril$io, poderA requerer que elle seja arre- 
mataclo e clepositado o producto. 

$ 8.' Seste cilso, serh applicado ti qunntia cm clcposito o 
que fica disposto nos 3s antec*cclentcs. 

ARTlGO $09 O 

0 dono do animal percl~do ou estraviado serh o1)rigado a 
pagar as despesas feitas com o animal, salvo o que fica disposto 
no artigo prccedentc, se 1130 prefer~r abandooa-lo. 



ARTIGO 4 1 0 . 0  

0 achador v ie  n3o cumprir cnm as obrigac6es que Ihe s3o 
impostas serd ohrigado, alem da responsahilidade civil e pe- 
nal, a rcstituir o animal ou o seu valor ao dono, a todo o 
tempo crn que este appareca, sem indemnisa~Jo alguma das 
despezas que haja feito corn o dicto animal. 

CAI'ITULO I11 

DA OCCUPASAO DAS COUqAS INANIMADAS 

s~cc,Bo I 

1)A OCI:I'I 'A<&O LJAb COUSAY MOVEIS ABANDONADAS 

ARTlGO 411." 

As cousas ~i~ovc~is abanclonadas podem ser livrcrncr~te oc- 
cupadas por qualqucr pessoa q l ~ c  primeiro as encontre. 

ARTlGO I 1  o " 

Na occupafio or1 na cntrcga tlas u m a s  movcis, allandona- 
das em estac6es rle transportc or1 viaPo ou em alfi~otlcgas ou 
quaesquer oritras casas fiscaes, 01)servar-sc-11;) o clue estlver 
determinado nos respectivos regulamentos ile caminhos de 
ferro, correios, mala-postas, alfandegas e outros. 

ARTlGO 4 1 3 . 0  

As ccrusas nlo~eis perdiclas podem ser oc~~upadas nos casos 
e termos declarados nos arStigos seguint~s. 

ARTlGO 414.0 

Quern achar cousa perdida, sabendo cuja 6, conformar-se- 
ha com o que fica disposto nos artigos 406." th 407." 

ARTlGO 415.0 

Quein achar cousa perdida, 1180 sabendo cuja 6,  deve, no 



praso de tres dias, dar disso conhecimento h auctoridade admi- 
niStrativa da parochia onde a cousa for achada, declarando a 
naturoza do ol)jecto, o seu valor approsimadamente e o (113 1: 
o logar ern clue a achou, para que a dicta auctoridadc I ~ ~ I I I ~ ! ~  

affisar nns portas tld cgrt-j,l lrdrocllial ,I 11otic1~1 tlo facto. 
$ unico. IInvcrd ern poilcr t ln  r8efi~r.itla :111c~torlcllttlt1 nnl (.:I- 

derno numcrado, rubricnclo e cncerrnrlo, ontle se coprem ;I> 

sobrcdictas noticias, declar;~ndo-se o tlrn en] cllro fora111 ai'ii~a- 
das, e pondo-lhes ;I auctoridadc o stlu visto e asslgnatnl.a. 

A R ' T I G O  416 

Sc o valor dil cousa cx(:edpr a tres mil r6is. u11\1:1ri n a~rr'tlt- 
ridado atl~l~in~stratlva pt~roc*lllal, no mrsmo ttbnlpo tinl (lire st: 
aflisar a notrci;~ me.ncio~~z\tla no artrgo precedentc, um;~  copia 
i gazetn da Rel;\c30 (lo respcc,tivo district0 para ser publicada. 

ARTIGO ' r l i  

As tliligencias mencionarlas nos dous artigos precedentes 
scr2o espeditlas official p, gratuitame~~te. 

A R T I G O  1 1 1 8 . O  

0 dono da cousa pagard, vindo pedi-la, todas as despesas 
que o achador tiver feito corn :I sun conservacIo. 

,iR8r1GO 41:) 

0 achador fard sua a cousa aclladn nos termns seguintes : 
5 1 . O  Se a musa nIo exceclcr o valor tlc, trrs mil reis, n80 

lhe apparecendo clono tlentro tle cllrarrnta e cinco dias, conta- 
dos destlc, a data da af1isac;ro da not~ria. 

!$ 2 . O  Sc a COUP:I I ? s c ( ~ ~ c ~  o valo~' 1111 tres mil reis ate seis 
mil reis, 1150 1l~e apparcbcendo dono der~tro de tres mezes, con- 
tados desdc a d a b  cla puh1ica~'T.o na gcrzeta dtt respectiva Rc- 
laclo. 

3 3." Se a cousa exceder o valor de sois m ~ l  reis at& doze 
mil rkis, n3o lhe appareccnrl~:, dono dentro de nic310 anno, con- 
tado desde a mesma data. 

8 6 . O  Se a cousa exceder o valor de doze mil reis, s6 poderd 



ficar pertencenclo ao achador passado um anno, contado desde 
a lnesma data, mas coln rcserva do valor da terqa parte, que 
ser i  appl~cado para as tlcspcsas do consolho de beneficencia 
pul~illar da comarca em quc a caousa for acllada ou da magis- 
traturn quo o substituir. 

ARTIGO 420 

0 s  que acliarem cjuacscluclr ot~jectos perdidos e 1'150 cumpri- 
rem com ; IS  tliligencias tlc cluc s2o encarregados ficarw obri- 
gados a rcstit~iir, a toclo o tempo, ao respective dono a cousa 
achada nu o sen valnr, sen1 qile se lhes abone qualquer despe- 
sa, l: r~~juitos, alhn disso, A responsabilidacle civil e penal. 

ARTlGO 4 P I . O  

Quando se nlo souber ao certo se a cousa B perdida ou 
abandonatla, presumir-se-ha perdida. 

DA O(:CUPA(:.~I) L)E THESOUROS E COUSAS ESCONDIDAS 

A R 1 1 G 0  'I2Z.o 

Quem encorltrar cnten>ado on cscontlldo algum deposito de 
ouro, prata on qiiarsrluer oiltros ol~joetos de algum valor, cujo 
dono ~ e j a  conl~~citlo, observarh o que fica disposto nos arti- 
gos 406." c 407." 

A R T 1 6 0  423 

Se o qiie achar o sobredicto dr:posito 1150 souber cujo 6, e 
n'ao se conhecer evidentemente que o dito deposito tem mais 
de tr111ta anno.; de antigu~tlade, fara anllunclar o achadoma 
gazcta (la I\eld(50 do respectlvo Jl~tricto, e se o dono da cousa 
ngo apparccer clentro de (low annos, licara csta sendo pro- 
priedadc do achador, no t,odo oil erll parte, conforme o que vai 
declarado no artigo seg~ti~lte. 

$ unico. Afbra ;i obrigac.50 esta1)clecitla neste artigo, tercl 
tanll~em o adlador a de particlpar ;i auctoridadc administra- 
tiva da r~arocli~;~ o a(:11;1do, (1t:ntro do praso tlc tres dias con- 
tados desdr c111o elle ;tcontecleu. A auctoridade administrativa 
:I nlwm 0 f;l~(o fC)l* 1l(,flc,indr~ fa..; iwrnrvli.trmggte constar 



aquelle achado por via dc? editaes c de annuncios em algum 
periodico, para que tlualquer pessoa que a elle tiver direitcr 
vcnlra rect!b6-lo dent180 tlr cloas annos, sob penii tle o perder, 
na f6rma do prrsente artigo. 

Se o dono da cousn for tlcsconliecido, c do proprio dcpo- 
sito se evidencinr que f o ~  foito inais clc trinta annos antes, B- 
carti pertcnccntlo i~~tcir;iinonto ao dorto clo predio onde a cousa 
foi enterracla 011 ew:orrdida, sc elle pcssonlmente a ac,har; e, 
achando-a outra pessoa, pertenccAo dous ter$os ao tlono do 
prt:tlio, r? llm terqo ao acllt~tloi.. 

.$ nnico. Sc o pretllo oride o deposit0 se ac,llou for ernplty- 
teutico 011 sul)-rrnpll!~teutico, o eml~lryteut;~ ou sul)-c~~~il)l~y- 
teuta ser'io equ~parados aos 1,roprictarios corn pleno dominio 
para os efreitos destt? nrtiyo. 

A R T l ( i 0  M . 0  

h ninguem k permittido procurar tl~cscruros em predio par- 
ticular alhrio, sem permlss5o tle sell tlono : o contraventor 
l)erdcr;i, ern proveito do proprietario, tudo o qae achar, e 
respontk~i  pol. prclas c damnos. 

, i l i , r l ( ;o  426.0 

A niogucln t: permitt~tlo procumr Elr~souros em predios 
lnur~icipaes ou do estatlo, por manrira tul que os possa dete- 
riorar, sem licen~a da municipahdacle ou da reparliq50 publica 
r-espectiva, debaiao da commina$iio do artigo precedenle. 

ARTIGO 427.<) 

hquelle qnc se apropriar tle theso1u.o ou cousa escondida, 
em prcjuizo (10s tlireitos de terceiro, tleclaradoh 110s artigos 
prece(lentcs, perder;i a parte clue alids Ihe perrenceria, a qua1 
ser i  applicada em plaoveito dos estabe1ecimc;ntos dc beneficen- 
cia puplllar da comarca em que o tllesouro tiver sido achdo ,  



s~c(;Ao rv 
DA O C C U P A ~ ~ ~ O  DAS EUBARCAFdES E DE OUTROS OBJECTOS KAUFRAGADOS 

ARTIGO 428.1~ 

Tudo o que diz rcsprito a cmbar-ca@(1s naufracarlas, li sua 
carga ou a quaesqucr fazcndas 011 o1)jcctos tlc doininlo p a r k  
cular que o mar arroje i s  pralas, ou quc se apprehcndcrem 
no alto mar, seri regulatlo pelas dispnsici3es do codigo com- 
rnerc~al e das leis adm~nistrntl~a~. 

DA O C C U P A ~ ~ ~  DO3 OBJECT05 E PRODUCTOS R'ATURAES, 
COIIIMCTNS OP  NXO APROPRIADOY 

A R T l G O  429 o 

E licito n tndos occuptrr cluaesc]ucr ol~jrctos ou productos 
naturaes, que nZo forem proprietlarle exclusiva Lie outrem, 
salvas as declara~5es e restric$Gcs inseridas no presente co- 
digo. 

s ~ c ~ A o  r r  
DAS AGCAS 

ARTIGO 430." 

E permittido a todos usar do quaesquer aguas publicas, 
conformando-se corn os regulam~ntos administrativos. 

ARTIGO 431.0 

Se as tlictas aguas forem navegaveis ou fluctuaveis, este uso 
dcve ser esercido sem prejuizo dos interesses da navegaflo 
ou da fluctuac50. 

f$ unico. 0 s  conflictos quc possam levantar-se entre os in- 



teresses geraes da navegacao ou da fluctuacZo e os interesses 
da agricultura ou da industria serzo resolvidos administrati- 
vamente. 

A R T I G O  432." 

Se o uso clue SP pretendtlr fuer  tlas ;rgnas publicas, nave- 
gaveis ou fluctnaveis, depentler dl? obra ou constnlcc5o per- 
manente, n30 poderd esta ser ft:~tn smn prkv~n licenca (la au- 
ctoridade administrativa competente. 

ARTlGO d33.0 

Quando, para se tornar cffectivo o ilireito dc occupac,3o, for 
necessario fazer ohras permanentes, se o uso tlestas vier a ser 
depois abandonado por mais de cinco annos, prrscreverh tal 
direito em beneficio de quem fizer obras analogni, ~ncon~pati- 
veis com aquellas. 

SUB-SEC$dO I I  

DAS COnnEXTES D E  AGUAS ax0 N A V E G A V E I S  NUN FI UCTUAVEIS 

ARTIGO 434.- 

0s donos ou possuidores de predios r411e sGo atravessados 
por quiiesquer aguas correntes nGo rinvegare~s nem fluctua- 
veis them o d~reito tle usar dellas cut proverto dos mcsmos 
predios, comtnntorlue do refluso das d~rtas H ~ ~ I ; I S  1150 resulte 
prejuizo nos predios que ficam super~orn~entc: s~tuados, e que 
inferiormentc., se n'io altere o pontc, din saida (1~s apuas rema- 
nescentes. 

5 nnico. Entende-se por ponto cln snida aquelle onde uma 
das duas margens do alvco delxa prlmcrramente de pertencer 
ao predio. 

A R ~ I C O  43!i 

0 dono do predio atravcssado 1,ola corrcnte tem o direito 
de alterar ou muclar o leito ou nlreo della, sob as mesmas 
condicaes estabelecidas no art~go antecedente para o uso das 
aguas. 

ARTIGO 436 

Quando as correntes passarem por entre dous ou mais pre- 
dios, o uso rial; aguas sera regulado pelo modo seguinte: 



$ I ." Se a agua for soheja, cada um (10s tlonos 011 possuitlo- 
res dos predios adjacentes A corrente, de um e tle outro lado, 
podera usar da porc.30 della clue lhe convier. 

$j 2.O Se a agua n5o for soheja, cada urn dos donos ou pos- 
suidores dos predios frorlteiros teri direito de usar de uma 
partc das agnas proporc~onnl d eater~slao e precis&s do seu 
predio. 

'$ 3: Cada uin dos donos ou possuidores dos predios tle 
que tl-ata 0 5 nnlec:eclt?nte, pr~tlt>rA derivar d por~ao (la agun 
c~uc lhc couber em qoalqnor ponto da sua linha marginal, sern 
que o ontro, corn o pretexlo de a derivar superiormente, haja 
de privi-lo tlcssa por~80, no todo ou em parte. 

5 4 . O  A saitla das aguas remanescentes, sc as houver, 8 
applicavel o qlie ficn d~sposto no artigo 434.' 

ARTIGO 637.0 

0 s  tlonos ou possiiitlores dos predios adjacentes ou atra- 
vcssados pelas correntes, quando ajunctarem aos dictos pre- 
dios outros tluc n8o tivessem o mesmo direito, n3o poder'ao 
cmpregar nestes as sobredictas aguas, em pejuizo do direito 
quc sobre ell,~s tiverem os seus vizinhos. 

AHTIGO 438.0 

0 cIue fica tlisposto nos artigos precedentes ngo ptejudlear6 
os dircitos atlqn~ritfns, ao trmpo da puhlic,a$io desk codi- 
go, sobre ccrtas e tlnternlir~atlas aguas por uso e costume, 
coneess9o c?spressa, srntmfn ou pr.cscrip$'ao, comtantoque 
&a rectiia sobrc npposi~3o n'io seguida, ou sobre a construc- 
G o  dct ohras 110 prctlio superior, de que possa inferir-ee abaa- 
dono (lo prim~tivo direito. 

ARTIGO 439.O 

0 dlreito, porkm, que teem 0.; proprietaries ao uso dag 
aguas rlue alrnvessam 011 banham os s ~ u s  predios serh de fu- 
turo imprescr~ptivel e so poder4 ser alienado por escriptura 
ou auto publ~co.. 



ARTIGO 4lO.a 

0 s  proprietarios marginaes de cluaesquer corrcntes de agua 
nIo podem impedir os seus vizinhos de aprovrit~r a necessa- 
ria para os sells gastos domesticos, comtantoqur: sejam inde- 
mnisados do prejuizo quc padeccrem corn o transit0 pelos 
seus predios. 

.$ 1 .O Esta servidso s6 se darh verificando-se que os dictos 
vizinhos nlo podem haver agua de outra parte sem grande in- 
commode ou dificuldade. 

5 %:is rluesti3es que a este respeito sc alevantarem, ex- 
cepto no tocante a indemnisa~ijes, ser2o rcsolvidas atlminis- 
tr;ilivamente. 

3 3." 0 direito do uso de aguas a rluc este artigo sc 18cferc 
nIo prescrevc e p6de cessar logoclnr:, pc:Ln consl.r~~cc:.So de al- 
guma fonte pnblica, as pessoas a qr~crn elle i: conceditlo 110s- 
sam haver sem grande difficultlade ou incornmodo a agua de 
que carccerem. 

ARTIGO 411 

0 s  CIUC t&cm direito a servir-se de 14uarsqner aguas corren- 
tes niio podem alterar uu corromper a:, clue 115u consomem, 
de f6nna que se tornem irisalubrcs, muteis on prejudiciaes 
aquelles que egualn~ente tCem tlireito ao seu uso. 

ARTIGO Ill'? 

0 s  donos ou possuidores dos pretl~os atrnvessados ou ba- 
nharlos por quaesquer aguas corrc.~~t;xs Go olrigados a ab- 
ster-se de factos que embarscem o ~ I I I Y !  curso d3s dictas aguas 
c a ~cmovrr os obstac,ulos a estc I~vre c:~~rso, quartdo tirerem 
origem nos seus predios, tlc fcirrna que desses factos e obsta- 
culos n5o resulte prejuizo a scus \lzinl~os, quer pela estagna- 
$30 e refluxo das aguas, quer pelo sell retardamento e perda, 
a nIo ser, nestes dous ultimos casos, por causa da sua licita 
applica@o. 

$ uriico. Quar~do o obstaculo ao llvre curso das aguas nao 
tiver origem em certo predio marginal ou em facto do dono 
delle, n modo da sua rp,moc,3o ser6 regulado pela legislag20 
administrativa. 



ARTlGO 4i3 

Faltando os proprietaries, com prejuizo de terceiro, As ohri- 
ga~aes  ~ I I C  llics sSo impostas nos tloi~s arttgos precedentes, 
os trabalho.; tanto de salubridade corno tle conservag30 ser5o 
exenlta(1os A sua custa: e elles rrsponder30 tambem por per- 
das e damnos, alkm das mulctas que lhes forem comminadas 
nas posturas municipaes. 

SUB-SECl,iO 111 

D A S  F O n T E S  E NASCEXTBS 

ARTIGO 4 k 4 . O  

0 dono do predio onde houver alguma fonte ou nascente 
de ngua p6de servir-se della e dispor do scu uso livremente, 
salvo o direito clue algum terceiro tenha adquirido a esse uso 
por titulo justo. 

3 unico. S5o applicaveis As aguas de que tracta este artigo as 
disposi~fies tlos artigos 438.' e 439." 

ARTIGO 443.0 

Se as sohredictas aguas forem medicinaes, podera ser o seu 
nso regulado atln~inist~~alivamente, conforme o exigir o inte- 
ressc publico, corntantoque o proprietario seja indemnisado 
do prejuizo que por isso padear. 

ARTIGO 466 

0 proprietar~o quc por industria descobrir no seu predio 
alglirna nova nsscente s6 poderi encaminhar as vertentes 
della sobre os predios illl~eios, contra a ~ontade de seus do- 
nos, sendo auctorisado por decreto judicial e mediante inde- 
rnnisa~go. 

ARTIGO kdT.* 

0 proprietario tle qualquer nascente nao podera mudar o 
seu curso costumado, sc tlrlla se abastecerem os habitantes 
de qualquer povoa@o on rasal. 

ARTIGO 448 o 

Se os habitantes mencionados no artigo precedentenilo hou- 



verenl atlquirido por titulo justo o uso dau aguas de que ahi 
se tracta, 1)oilrrti n proprietario exigir a ilevida intlrrn111saq50. 

3 unico. Estn irldenlnisa~30 sera proporcionada ao pre-juizo 
que resulrar para o proprietario de ser privado do l~vre  uso 
tlas aguas, scm ntten~fio ao prove~to que de tal uso pbde tirar 
a povoac80. 

ARTIGO 419." 

Se o dono do predio onde as agllas ~lascenl mudnr. o curso 
scguitlo por ellas durante os ultimos telnc:o alttlos, clrrig~udo-as 
sobre prcdios tltl ontros vizinllos: 1)otlcrio estns obrigi-lo a 
restituir as ;rguns ao sell c:ur'so anl.cbrlor~. 

$ unico. Esta ac(i5o si) poderi SCI' trlterltada clurante dous 
annos, contados desde o dia (la innovacIo. 

AII'CIGO 450 

l? licito a clualquer procurar aguas no seu predio por meio 
de po~os ,  minns ou quaesquer excavacfies, comtantoque n5o 
~rejuclique direitos que terceiro haja adquirido, 1101. justo ti- 
tnlo, sobre aguas desse precl~o. 

ARTIGO 451 " 
Aquello quepur qualquer ftirma alterar ou diminuiras aguas 

tle fontc 011 dr, qualqucr ~,rl;ervator~o, d~stinadas a uso pu- 
hlico, seri olwigado n repor ;IS consas no seu estado anterior. 

ARTIGO 45" 

k perinittido a todos fazer minas o t ~  ~ O C O S  nos terrenos pn- 
I)licos, munlclpacs ou parochiaes em busca tle aguas subter- 
rarleas, preccdendo licen~a da respectiva auctoridade adminis- 
trativa ou muni~:ipal. 

sull-sscc,i\o I V  

D A S  AOUAS P L U V I A E S  

ARTIGO 453.0 

-4s aguas pluvlaes das torreutes e enxurros que covrem per 
,I as, na lrbrrenos, estradas ou ruas puhlicas podem scr occup. d 

sua passagem, por qualquer prnprietar~o confinante, na con- 
formidade dos regulamerltos administratiuos. 

7 



§ unico. Este direito s6 pdde ser prescript0 nos termos 30 
artigo 438." 

ARTIGO 454 " 

As aguas pllrviaes que caem directamente sobre qualquer 
predio rustic0 ou urbano podem ser livremente occupadas e 
usufruidas pelos donos clos dictos predios ; mas estes nio teem 
direito a desvia-las do seu curso natural para lhes darem ou- 
tro, sem consentimento express0 dos donos dos predios a 
quem tal mudan~a causar prejuizo. 

ARTIGO 455.0 

0 s  donos dos predios servientes nIo podem adquirir por 
prescrip~50 a posse de receber as clictas aguas. 

DOS CANAES, AQUBDUCTOS P A n T l C U L A n E S  E OUTRAS UBRAS 

RELATIVAS A 0  IJSO DAS AQUAS 

ARTIGO 6 5 6 . O  

I? permittido a qualquer encanar subterraneamente ou a 
descuberto, em proveito da agricultura ou da industria, as 
aguas a que tenha direito, atraves dos predios rusticos alheios, 
nlo sendo quintas muradas ou quintaes, jardins, hortas ou 
pateos adjacentes a predios urbanos, precedendo indemnisa- 
~ 3 o  do prejuizo que disso resultar para os dictos predios. 

# unico. 0 s  donos dos predios servientes teem tambem o 
direito de serem indemnisados dos prejuizos que de futuro 
vierem a resultar da infiltra~lo ou erup~go das aguas ou da 
deteriora~30 das obras feitas para a conduct$io destas. 

ARTIGO 487.0 

As questiks relativas d direc~go, natureza e f6rma do aque- 
duct~.  e ao valor da indemnisago serlo resoividas summaria- 
rnente, pelo poder judicial, se as partes se nlo concerbarem 
amigavelmente. 

ARTIGO 418.0 

Pertence aos donos dos predios servientes tudo o que os 



marachhs ou motas produzem naturalmente. 0 s  dictos do- 
nos96 s b  obrigados a dar passagem para a inspec650 do aque- 
dueto ou para nelle se fazerem os concertos necessaries, G bem 
assim a nZo fazer cousa que de qualquer fbrma prejudique o 
aqueducto ou o curso das aguas. 

ARTIGO l59." 

0 s  donos dos predios servientes podem outrosim, em qual- 
quer tempo, ex~gir a mudan~a do aqueducto para outra parte 
do mesmo predio, se esta mudan~a lhes for conveniente e n'ao 
prejudicar os interesses do dono do aqueducto, corntantoque 
facam a dicta mudanqa A propria ousta. 

ARTIGO 460.0 

Se, constrniclo o aquetlucto, nb fbrem toclas as aguas neces- 
sarias a seus donos, e outro proprietario quizer ter parte no 
excedente, ser-lhe-ha conced~da essa parte, pagando a quota 
proporcional i despesa feita corn a conduc@io dellas ate o ponto 
donde se pretendem derivar. 

unico. Concorrendo diversos pretendentes ao dicto exce- 
dcnte, sera0 preferidos os donos 30s 1)stxlios servientes. 

A R T l W  461.O 

0 s  donos dos predios inferiores aquelle a que se brige o 
aqueduc.to sBo obrigados a receber as aguas vertentes on a 
dar-lhes passagem, corntantoque sejam indemnisados dos pre- 
juizos que d'ahi lhes venham a resultar. 

5 tlnlco. b estes predlos e tambem applicavel o que fica dis- 
posto no 5 unico do artigo 456.' 

ARTIGO 462.0 

As disposiqijes dos artigos precedentes s'ao applicaveis 4s 
aguas provenientes de gaivagem, canos falsos, vallas, garda-  
matos, alcorcas, ou de qualquer outro mod0 de ensugo de pre- 
dios, quando essas aguas houverem de atravessar predio ou 
pred~os de diverso dono para chegarem a alguma cor~ente ou 
a outra via de escoamento. 



ARTIGO 463.0 

Quando o possuidor de urn pr~rlio sito na margem de qual- 
quer corrente, ao use dc cuias aguas tenha direito, sb poder 
aproveita-las Sazendo prcs:~, ;r(uclc ou obra semelhante que vb 
travar no pretl~o de outro \ ~ z ~ n l ~ o ,  1130 poderi este obstar ti 
dicta obra, urna vez quo se,ja previamerite indemnisado, se 
algum prejulzo tl'ahi 1 1 ~ :  prov1t.r. 

5 unico. 0 s  pr~tlios urttar~os nHo ficam sujeitos i servidzo 
mencionada neste artlgo. 

ARTIGO 4Gi.O 

Mas, se o vizinho sujeito i srrrld80 mcncionada no artigo 
precederite quuer aproveititr-se tla dicta ol~ra,  p o d ~ r i  tornti-la 
commum, pagando uma part(. da tlrspesa proporcional ao be- 
neficio cpe receher. 

s ~ c ~ A o  111 

Todos teem o dircito clc pcsquisar c lavrar minas, indepen- 
dentemente de auctorisa~fio do governo, 110s l ~ r e d ~ o s  susticos 
que poesuirern. 

IIITIGO 406." 

tambein coriccdido o d~reito de pcscluisa em prcictios rus- 
ticos allielos corn o conscnt~mento do dono, col~st!ntimento quo 
aligs, em caso de rpmsa, pbde ser competentcnlente supprido. 
Porem a lavra, nessc caso, fica depcndente de concessIo pre- 
via. 

AHTIGO 467.0 

A designag30 das substandas clue devern scr consideradas 
como mineraes, para que a sua pescluisa e lavra fiquem sujeitas 
& legislaq50 relativa a este assumpto, as I~rnita~iies dos direi- 
tos mencionados nos artigos prclcc~tleritcs, a designa~8o das for- 
malidades prkvias e das condiq5es para o sell cscrcirio e o modo 
delle, bem como a especifica~30 dos direitos dos possuidores 
do solo e dos descubridores das minas, no caso de concess30, 
ficam reservarlos para Irgislaqio especial. 



SECGAO IV 
DAS SUBSTANCIAS VEGETAES, AQUATICAS OU TERRESTRES 

ARTIGO 4 6 8 . O  

As suhstancias vegetaes de qualquer natureza, produzidas 
nas aguas publ~cas, ou se achem as dlctas suhstancias no spin 
das aguas, ou vrnham arroladns ks margens ou praias, potlrrn 
ser livremente occiipadas por rlualquer pcssoa qoc dcllas quni- 
ra aproveltar-se, salvo o tlisposto nos rcgula~ncntos admin~s- 
trativos. 

AHTIGO 469 

As substancias vegctaes produzidas nas aguas vommuns, ou 
se achem nn seio (135 dict,as sguas ou arroladas 6s suas mar- 
gens, sb podem ser oc-cupatlas pelos vizinhos (lo rcspect~vo 
municipio ou parocllia, salvo com permissb) tl;i cnrnara ma- , 
nicipal, ou havendo antigo uso e costume em contrario. 

AHTIGO 470.O 

As substancias vegetaes mencionndas nos dous artigos pre- 
cedentes qlxe forem arroladas ou arremessadas pelas agr~as so- 
bre qualquer pred~o particular ficar'io pertencendo ao dono do 
dicto predio. 

A R ~ I G O  471.11 

0 governo ou as camaras municipacs, conforme as aguas fo- 
rem do dominio publico ou do tlomin~o cornmum, farso os re- 
gula~nentos necessarios para qur o (lire110 de occupa~%o se 
eseiya dl: mode que as dictas sul~stancias vegetacs sejarn con- 
venientemente aproveitadas, e n3o se prcjudiclue a propaga- 
fa0 c crcbac:30 do peixe, ou qualiluer outro mteresse publico. 

srrn-s~c$Ao 1 1  

UAS b C B . T A N C l A 6  VliGETAl,.i TEIIRMTBES 

AKTIGO 472.' 

0 s  pastos, mntos, lcnhas e nutras substancias vegetaes pro- 
dilzidos nos terrenos do estado so podem ser occupados corn 



permissgo do governo, na f6rma dos regulamentos relativos 
a este assumpto. 

ARTIGO 473.0 

0 s  pastos, matos, lenhas e outras substancias vegetaes pro- 
duzidos nos baldios ou terrenos municipaes ou parochiaes per- 
tencem exclusivamente aos vizinhos dos respectivos concelhos 
ou parochias, mas sd podem ser occupados em conformidade 
dos antigos usos e costumes ou dos regulamentos que as ca- 
maras mnnicipaes fi zerem. 

TITULO IV 
DOS DIRElTOS QUE SE ADQUIREhl I'OR &!ERA POSSE 

E PRESCRIPGAO 

CAPITULO I 

DA POSSE 

ARTIGO 4 i i . o  

Diz-se posse a reten~go ou fruy8o de qualquer cousa ou 
direito. 

$ 1 .O 0s actos facultativos ou de mera tolerancia 1150 consti- 
tuem posse. 

$2." A posse conserva-se emquanto dura a retenqHo ou h i -  
qio da cousa ou direito ou a possibilidade de a continuar. 

A posse, como melo dr! adquirir, pdde ser de boa ou de 
ma fe. 

ARTIGO 476.0 

Posse de boa fe 6 aquella que procede de titulo cujos vi- 
cios n3o sHo conhecid~s do possuidor. Posse de mA fe 6 a 
que sc da na hypothese inversa. 

ARTIGO 177.0 

A posse produz em favor do possuidor a presumpy.lao de 



propriedade, quc p6de ser mais ou menos attendivel, con- 
farme as circumstanc,ias. 

ARTIGO 478.0 

A posse presume-se de boa fe ctmquanto o contrario se n5o 
provar, salvo nos casos em que a lei expressamentc n"a admit- 
tir tal presump~Zo. 

ARTlGO 879.0 

So podem ser objecto de posse cousas e direitos certos e 
determinados e que sejam susceptiveis de apropr~a~Zo. 

ARTIGO 480.0 

Podem adquirir posse todos aquelles que them uso de ra- 
280, e ainda os que nlao o teem, nas cousas que podem ser 
objecto de livre occupa~lao. 

$j unico. Pelo que respeita as cousas apropriadas, os que 
ntio teem uso de razJo podem, apesar disso, adquirir posse 
pelas pessoas que legalmente os representam. 

ARTIGO 481 

A posse phde ser adquirida e exercida, tanto em proprio 
nome, como em nome de outrem. 

3 1 ." Em caso de duvida presume-se que o possuidor pos- 
sue em proprio nome. 

$ 2 . O  Presume-se que a posse continua em nome de quem 
a cometou. 

ARTIGO 489.O 

0 possuidor p6de perder a posse: 
I .O Pelo albandono ; 
4." Pela ceclencia a outrem por titulo onereso ou gratuito; 
3 . O  Pela destrui~so ou perda da cousa, ou por esta ser 

posta fora do commercio; 
4 . O  Pela posse de outrem, ainda coritra vontade do antigo 

possuidor se a nova posse houver durado por mais de urn 
anno. 

$ unico. 0 anno corre clzsde o facto de ser a nova posse to- 
mnada publicamente,~~~, se t~ver sido tornada clandestinamen- 
te, desde que isso conste ao esbulhado. 



I'or mortt! do possn~clor a p o w  rl(1lle passa por virtilde da 
lei com os rnesmos clyeitos de poqsc: cfl(xtiva aos seus herdei- 
ros ou successores, desde o morncnto em quc o dicto possui- 
dor fallecer. 

.4RTIG0 481 " 

0 possu~dor adquilnc o tl~reito tle ser mant,ido ou restituido 
i! sua posse, contra qunlrluer tur.hac30 ou esbulho, 110s termos 
scguintes. 

AHTIGO 485.0 

0 possuidor, que tivcr justo rt:ceio tle ser pertur1)ado ou 
esbultiado por outrem ])tide implorar a intel.vcnc5o da justica, 
4 fim de ser intimado o que o anleafa, para que se ahskmh;~ 
de l i~e  fazer aggravo, sob pena de tiez mil reis a tr~nta milrb~s 
de rnulcta, alem de perdas e damtios. 

0 possuidor quei! perturbado 011 esbulhado etjtle mantcr-se 
ou restitnir-se por sua propna f o r ~ a  e auctoridade, comtanto- 
qpe o faca em acto conseciilivo, ou recorrer a justi~a para qne 
esta o mantenha ou rest~tua. 

ARTIGO 6 8 7 . O  

Se o possuitlor l'o~ esbulhado vlolentamente, tern direito a 
ser restituido sempre quc o requeira dentro do prnso de urn 
anno ; nem o ~sbulhador srrd ouvido em juizo, sem clue a dicta 
restltui@o sc tcnlla offeituado. 

AIITlGO 488 

Se a posse i: cle menos de urn anno, ninguem pbde ser man- 
tido on restituido judlcialmente, sen50 contra aquelles que nio 
tenham melhor posse,. 

$ 1 .O I? melhor a posse que se abona corn tit111o Icg~limo; 
falta de t~tnlo ,ou na prescnca rle titulos egnacs, 6 melhnr 

posse a inais antiga ; se as posses Ibr-em P ~ I I ; I P S ,  prefcrfk :t 
actual; se amhas as'posscs forcm tlnvldosas, solS;i a r:ousn ~ N I S I J  
em deposito, emt~oanto sc n5o ( l i ' t ' ~ f l ~ l '  ;i q~l rm p c r t ~ n c ~ )  

3 2 . O  Esta ncm@o i. summari;~. 



ARTIGO 489.0 

Se a posse liver dnrado por mais tic nm anno, sera o pos- 
su+dor summariamente mantido ou restituido, emquanto n3o 
for convencido na quest30 de propriedade. 

ARTIGO 490.O 

As aqToes mencionadas nos artigos antecedent~s n3o sGo 
applicaveis As servid6es con tinuas n3o apparentes, nem 6s des- 
continuas, salvo fundantlo-bc ;I posse em titulo provindo do 
proprictario do prcdio ser,vicntc ou daquelles de quem este o 
I10wc. 

ARTIGO 491 ."  

I? l~arido cnmo nunca perturhnrlo nem esbulhado da posse 
o qrle nr!lla foi ~liarrliilo ou restituido judicialmente. 

ARTIGO 492 .O 

0 mantiilo ou rSestitnido deve ser indrrnnisado dos prejui- 
zos que teve pclo facto da turba@o ou (lo esbult~o, 110s termos 
deelarados nos artigos seguintes. 

ARTIGO 493." 

A restituil.30 sori feita no logar do esbulho e ;i custa does- 
bulhntlor. 

ART100 494.O 

0 possrlitlor de 1)oa fe n5o responde pelas deteriora~fies on 
l)orcla da 4-ousa, 1150 tendo dado causa a isso. 

ARTIGO 4 9 i i . O  

0 l)ossuirlor rle boa fk fax SPW 0s fructos naturaes c indas- 
trial.< cpict a ccwlsa produzil~ ( >  (pul foram colhidos ate o dia 
clm qr~r: c'~sson a boa fe, c B  os fructos civis correspondent~s ii 
durac:5o ila mesma posse de I)o;l f i b  ; mas, se ao tempo em qrle 
crssar a boa fe se acharem ~wrtdrrrtrs alguns fructos n. d t uraes 
ou irrdustriaes, tera o possnitlor dirrito as despesas que tiver 
fvito com Pssa producc3o t3, illkm disso, a uma parte (lo pro- 
ducto liquid0 proporc.iona1 a0 tempo d ;~  sua posse corn relaqZio 
ao da c.olheita. 



3 1 ." 0 s  encargos ser'io do mesmo inodo rateiados entre os 
dous possuidores. 

$ 2." Pode ser concedida ao possuidor de boa fe afaculdade 
de concluir a cultura e colhe~ta dos fructos pendentes, como 
indemnisac30 da parte das despesas da cultura e do producto 
liquido que lhe pertencia. 

$3.' Dizem-se fructos naturaes os que a cousa produz es- 
pontaneamente; industriaes os que produz mediante a indus- 
tria do homem; civis as rendas ou interesses provenientes da 
mesma cousa. 

$ 4 . O  Reputa-se ter cessado a boa fe desde o momento em 
que os vicios da posse sHo judicialmente denunciados ao pos- 
suidor pela proposi~50 da acC20, ou em que se prove terem 
sido conhecidos do mesmo possuidor. 

3 5 . O  0 esbulhador violento sempre se presume de ma 6. 

ARTIGO 196.0 

0 possuidor de mA fe responde por perdas e damnos, ex- 
cepto provando que n"a procederam de culpa ou negligencia 
sua, e responde tambem por perdas e damnos accidentaes, 
provando-se quo estes n20 se teriam dado se a cousa esti- 
vesse na posse do vencedor. 

ARTIGO 497 " 
0 possuidor de m i  fe i: obrigado a restituir os fructos que 

a cousa produziu ou podia produzlr duranto a retenc2o. 

ARTIGO 498." 

Tanto o possuidor de boa fk, como o de mA fi! teem direito 
a serem indemnisados das despesas que houverem feito para 
a conservac30 da cousa; mas sb o powuidor dc boa fe gosa do 
direito de reten~lao cmquanto nBo for pago. 

1 ." Na importancia das dcspesas necessarias serA encon- 
trado o rendimento liquido dos fructos recebidos. 

8 2." Abrangendo a restituiq20 cousas diversas, SO 6 admit- 
tida a retenqZo no que toea as que foram bemfeitorisadas. 



ARTIGO 499.0 

Tanto o possuidor de boa fb, como o de mA f6 them direito 
de levantar as bemfeitorias uteis que hajam feito na cousa, po- 
dendo faze-lo sem detrimento della. 

5 1 .O Uizem-se bemfeitor~as uteis aquellas que, n50 sendo 
indispensaveis para a conserva~ao da cousa, Ihe augmentam, 
todavia, o valor. 

S2.O Quando possa dar-se detrimento no levantamento das 
bemfeitorias, satisfarA o vencedor ao evicto, no mmento da 
entrega da cousa, o valor dellas ; nlo o fazendo, o evicto go- 
sarA do direito de reten@o, se tivcr possuido de boa f6. 

3 3." A possibilidade do detrimento sera apreciada pelo 
vencedor. 

$ 4 . O  0 valor das bemfeitorias ser6 calculado pel0 custo 
dellas, se este n'io exceder o valor do beneficio ao tempo da 
entrega. No caso contrario, nIo podera o evicto haver mais do 
que esse valor. 

ARTIGO 800.0 

0 possuidor de boa fe p6de levantar as bemfeitorios volu- 
ptuarias que haja feito, nZo se dando detrimento da cousa. No . 
caso contrario, n5o pbdc levanta-las, nem haver o valor dellas. 

§ 1." S5o bemfeitorias voluptuarias aquellas que sem au- 
gmentarem o valor da cousa a que slo adherentes, se desti- 
nam s6 ao recreio do possuidor. 

$2: A possihilidade do detrimento sera apreciada por lou- 
vados escolhidos a aprazimento das partes. 

ARTICIO 501.0 

As bemfeitorias compensam-se com as deterioraws. 

ARTIGO 60e.0 

0 ~)ossuldo~' de mi fk pertlc em beneficio (lo vencedor as 
bemfeitorias voluptuarlas quq fez na cousa evicta. 

ARTIGO 503 a 

0s melhoramentos estranhos intervenc50 do e*to revq-A 
tern em proveito do vencedor. 



ARTlGO 5 0 4 . O  

A a c ~ I o  de manuten~lao e a de restituiclao de posse podem ser 
intentadas pelo perturbado ou esbulhado, ou pelos seus her- 
deiros e representantes, a primeira sd contra o perturbador, 
salva a ac@o de perdas e damnos contra os seus herdeiros ou 
representantes; a segunda, nio sb contra o esbulhador, mas 
tarnbem contra os seus hcrrleiros e rcpresentantes, ou contra 
terceiro para quem aquelle haja transferido a cousa por qual- 
quer titulo. 

@ unico. A ac@o de manutenclao prescreve por um anno 
contado tlesde o facto da turbac30; a acg3o de rc?stituicAo pre- 
screve pelo mesmo tempo, contado desde o facto do esbulho, 
ou de ter noticia dellr o interessado, no caso tlr tlaver siclo 
practicado clandestinamonte. 

CAPITULO 11 

A R T l C O  805.1' 

I'elo facto da posse adquirem-se cousas e direitos, assim 
como se extinguem obriga~aes pelo facto de nlao ser exigido 
o sell cumprirncnto. A lei deteriina as condi@es e o lapso 
de tempo quc s3o noccssarlos tanlo para uma como para ou- 
tra coustt. Ch;rnia-so ;I ~ s t o  prescripc:;iu. 

$ unico. .Z accluis1y50 dc cousas ou d~reitos pel3 possc dlz- 
se prescrrp~5o positlva; a deso11era~8o de olrriga~Ges pcla 
n5o-cxigencia do scu c~irnl~rirnento diz-se presc'rip(:30 nega- 
tiva. 

ARTlGO 506.0 

Pollcln ser ot~jecto cle prescrip@o todas as cousas, direitos 
e obr1gac5es que est3o em commercio, e que m3o forem exce- 
ptuadas por lei. 



A R T I ( i 0  SOT (, 

A prescrip~5o aprovcita n toclos os que podcm atlqoirir, e 
at6 aos incapazcs, sendo negativn. 

5 unrco. No caso de prescripq20 positiva, os incapazes po- 
dem adquirir pelas pessoas que legalmente os represcntam. 

ARTIGO ii08.' 

N7io t: permittido reriunc1;lr antclc.~l~adamente ao dri*crto tlf: 
adquirir ou dr: se desonerar peln pr~lscripc:.'io ; p6de porem n:- 
nunciar-se ao direito adquirido pot8 meio ilella. 

ARTIGO 509 

0 s  credores e todos os que tiverem legitimo interosse rkm 
rIue a prescrip~20 se torne cffcctiva podem faze-la valer, ainda 
clue o devedor ou o proprietario hajam rcnlinciado ;I ella. 

A R T I G O  510 

Quem possue em norne (le outrem n3o pcidtl :~dquirir por 
prescrip@io a cousa possulcla: ruc*opto a(:h:~~~do-st: 111vt~tl~lo o 
titulo da posse, quer por facto de tercerro, qurl par o[)po~i~;to 
feita pelo possuidor an dirt?lto daquelle em cujo  nome possum 
e n5o repellida por esle; mas, em tal c t~su ,  a prr,scrip$20 co- 
rnecarh a correr dcstla a dicta inversh de titulo. 

fj unico. Diz-se invcrt~tlo o titulo qne e substituido por 011- 
tro, capaz dr transftmr a posse ou o dominlo. 

ARTIGO 511.0 

A prescrip~io atltluiritla por um corn-possuidor, com rola- 
(:lo iro object0 princ,ipal da posse e aos actos extensrvos desta, 
nproveita aos outros. 

ARTIGO 612.0 

Da mcsm;r f6rma nprovuita aos outros a prescripq30 adqui- 
rida por um com-proprietario, corn relacso aos actos eatensi- 
vos da proprietlntle. 

ARTIGO 513 

A prescripc5o adrluirida por um corn-devedor solidario 
aprovaita aos outros, except0 aquelles a respeito dos quaes 



n3o se derem todas as condiq5es necessarias para a prescri- 
p@a. Destes, porem, o credor t60-sbmente pbde exigir a pres- 
ta@o da obriga~90 com cxclos3o cla parte que caberia ao de- 
vedor desonerado pela p1.escripc3o st: a divida fosse rateada. 

§ unico. A prescripcIo adquirida pel0 devedor principal 
aproveita sempre aos fiadores. 

ARTIGO 514.0 

A prescripc50 como melo de defesa si, prjde ser allegada 
por via de excepc30, nos termos do codigo de promsso. 

ARTIGO 515.0 

0 s  juizes n3o podem supprir, de officio, a prescrip~"a, 1-160 
sendo esta invocada pelas parks. 

ARTlGO 5 1 6 . O  

0 estado, as camaras municipaes e quaesquer est,ll~eleci- 
mentos publicos ou pessoas moraes s3o considerados como 
particulares, relativamente d prescripq30 dos hens e dlreitos 
susceptiveis de dominio privado. 

UA P R E S C R I P C ~ O  D B S  COUSAS IYMOVBIS E DOS DIHEITOS IYYOBILIARIOS 

ARTIGO Bli.o 

A posse para o effeito da prescripc30 deve ser: 
1 .O Titulada ; 
2 . O  De boa fe ; 
3," Pacifica ; 
4.' Continua ; 
5 . O  Publica. 
Qlunico. A disposiqlao tlcste altigo 1-60 tem excepcw que 

Mo seja expressa na lei. 



ARTlClO 1118.0 

posse titulada a que se funda em justo titulo; e diz-se 
justo titulo qualquer mod0 legitimo de adquirir, independen- 
temente do direito do transmittente. 

ARTIGO 619.0 

0 titulo n3o se presume: a ma existencia deve ser provada 
por aquelle que o invoca. 

ARTIGO 520.0 

A boa fk s6 k necessaria no momento da acquisigo. 

ARTIGO Y21.0 

Posse pacifica C a que se adquire sem violencia. 

ARTIGO 592.0 

Posse continua 8 a y e  n'io tem sido interrompida, na con- 
formidade dos artigos 552." e seguintes. 

ARTlGO 693 

Posse publica diz-se aquella que foi devidamente registada 
ou tam sido exercida de mod0 que p6de ser conhecida pelos 
~nteressados. 

ARTIGO 894.0 

A mera posse s6 p6de ser registada B vista de senten~a pas- 
sada em julgado, com audiencia do ministerio public0 e dos 
interessados inc,ertos citados por editos, donde conste que o 
possuidor tem possuido pacifica, pliblica e continuadamente 
por tempo de cinco annos. 

ARTIGO 598.0 

0 registo da mera posse pdde ser feito pro~isoriamente 
quando for requerida a justificag30, sendo convertido em de- 
finitho pelo averbarnento da senten~a, cujos effeitos se retro- 
trahir5o ti data do registo provisorio. 



ARTIGO 536." 

0 s  immoveis e direitos immobiliarios podem ser prescri- 
plos : 

1 .O No caso do registo de mera posse, por tempo de cinco 
annos ; 

2." No caso do registo do titulo de acquisi@o, por tempo 
de dez annos, contados em ambos os casos desde a data do 
rogisto. 

ARTIGO 527 

Tanto n'uri como n'outro clos dms  casos especificados no 
artigo ;u~tt~cc~lenfr, se a posse thvcl- duratlo por milis de dez 
annos, albm dos prasos estabelezidos no mccmo artigo, dar- 
se-ha ;I prescrip~30, sen1 q11e poss:~ ; I I I P ~ ; I I ' - s ~  a ~ n i  fe ou a 
falta de titulo, salvo o que fica disposto no arl~go 810.O 

ARTIGO 528.0 

0s  immovcis on os clllseitos immobiliarios, raja posse nBo ti- 
ver siclo rcg~stada, so podem SPI. prescriptos pela posse de 
quinze annos, salva a prova da hoa fi! e do justo titulo. 

hRTI(i0 !i" 

, Se a posse (10s immoveis ou dos direitos immobiliarios tiver 
durado pelo tempo de trintn annos dar-se-ha a presc:ripc3o, 
scln clue possa allcgaia-se n md Sit oil a falta tle titulo, salvo o 
que fica disposto no artigo 540." 

As disposi$6es dos artigos anteccdentes com relaq5o A pre- 
scrip~ao dos direitos immobiliarios, so podem ter excep~lao 
nos casos em que a lei expressamente o declarar. 

ART160 531 

0 s  direitos que, por sua natureza, se exercem raramentc? po- 
dem ser 1)rescriptos pela fbrma e no praso designados para a 
prr:scrip@o, provantlo-se que durante esse tempo foram eser- 
cidos sem o~)posic%o tod:~s ns yezes que foi necessarlo para o 
goso normal c complcto daquillo para que, confol-me n sua na- 
tllrcza on inrlole. a cousa prestava. 



ARTIGO 532 

As cousas movcis podem spr prescripttis ptbla possc tle trcs 
annos, sendo conlinua, paclfica e acompanliada de justo tttulo 
e boa fc, ou pels dc dm, ~ndepei~dentcmcntc da boa fb. 

$ unico. O justo titulo e a hod f(: sempre sc prcsumem. 

AllTlGO 533 

Sc a cousa movcl foi perilitla por seu dono, ou obtida por 
algurn crime ou deliclo e passou a terceiro de boa fh, si, pre- 
screla passados seis annos. 

ARTICO 5 3 4 . 1 ~  

0 clue esige a cousa, no praso em qur o pbdtl firzcs, dacluclle 
que a comprou em mercado ou praca publica ou ;I mercador 
que negoeeia em cousas do mesmo gcnrso ou slmilbantes i: 
ol~rigatlo a paga-la ao terceiro de 11oa f6 pelo preco que este 
llouver dado por clla, salvo o rcgresso contra o auctos tfo furto 
ou (la violencia, ou contri~ o nchador. 

DA PRESCI~IP@O NEGATIVA 

A R I ' I G O  585 

Aq~icllr cluc se ncl~ar ronstiluido para corn outrem na obri- 
gaqio de prcsta~~ ou f;lzcr alguma cousa p6de livrar-se dessa 
obrigaqilo, se n2o tiver stdo cxigidii por espacn de vinte an- 
nos, e o dr~~etlor se achar o n ~  boa fk quando lindar o tempo 
da prescript,3o, ou por trinta annos, sem distincqao de boa ou 
m i  f6, salvo nos casos cm que a lei rstatrrlecer prescripci5es 
especiaes. 

5 unico. A hoa f6 na prescrip~io ntgativa consiste na igno- 
rancia (la o t~riga~io.  Esta ignorancia nIo sc presuma nos que 
ol~~ginar~arnentc colltraltiram a obrigaqIo. 

8 



ARTIGO 536.0 

0 tempo desta presc,rip~io conta-se desde o momento em 
que a obriga~io se torno11 es~g~vcl,  salvo se outra data for es- 
pecialmentc ns>ig~i,~tL,~ n d  lai 30 c,om(:co rlo praso. 

ARTlGO 097.0 

Nio s2o prescriptivels as obriga~"os quc correspondem a 
direitos alienaveis ou qua nzo estzo sujeitas a limita@o de 
tcmpo. 

ARTlGO 538." 

Prescrevem pelo lapso do seis mezes: 
I." As dividas de estalagens, hospedarias, casas de pasto, 

acougucs ou quaesquer lojas de mercearias ou tle bebidas, 
procedendo dc gasalhado, tle alimentos ou de bebidas fiadas; 

2." 0 s  ve~icimcntos dos trabalhadores e de quaesquer of- 
ficiaes mechanicos clue trabalhem tle jornal; 

3." As soldadas dos creados que servem por mez. 

ARTlGO 539.0 

Prcscrevem pelo lapso de um anno: 
,I ." 11 ratribuiczo (10s professores o mestres particulares de 

quacsqner artcs ou sciencias qut: ellsinem por mez; 
2." A retribm$io ilos metlicos c c~rurgiges por suas visitas 

ou opera~6es ; 
3." 0s c,rnoh~mentos dos funccionarios publicos : 
4." As divltlas 110s mercadores de retalllo, pelos objectos 

vendidos a pessoas que n"a forem mercadores; 
5." As soldadas dos creados que servem por anno; 
6." A ol~rigaf3o de repara~8o civil por injuria verbal ou por 

cscripto, ou rlr! qualquer damno feito por animal ou por pes- 
soa pol- clllem o devcdor seja responsavtll ; 

7." .\ obriga~50 de reparar o damno por simples cluebra de 
posturas municipacs. 

§ I ." A prescripck das visitas dos medicos c cirurgices, 
seguidas e relatibas Q mesma pessoa e molestia, corre desde 
o dia da oltima visita, e a prescripq50 das visitas avulsas desde 
o dia ern que cada uma e feita. 



5 2." A prescripgZo dos emolumentos dos funccionarios pu- 
hlicos corre dcsde a sentenqa ou decisJo final, ou desde o acto 
respcctivo, sendo avulso. 

$ 3." X prescrip~fio das soldadas dos creados que servem 
por anno corre desdt! o tlin em que o creado sae (la casa do 
3mo. 

ARTIGO 540.0 

Prescrevem pelo lapso de dous annos as retribaiq5es dos 
advogados, os salarios dos procuradores judiciaes e os adian- 
tamentos feitos por cstes. 

$ nnico. Esta prescripc30 comefa a correr contra os advo- 
gados e procuradores desde o dia em que cessa a procura~9o. 

ARTIGO 5ll.O 

Prescrevem pelo lapso de tres annos : 
1 .O As retribui@es dos mestres c professores particulares, 

de qualquer arte ou sciencia, que ensinem por ajustc annual ; 
2." 0 s  orclenados ou outras retribui~i7es annuaes pela Ires- 

ta@o de quacsquer serviyos, salvo os casos em que houver 
prcscrip~30 espe~ial. 

ARTICO S I 9  0 

Aquelle a qnem for opposta algllma das prescrip@es men- 
cionadas ncstcs arligos poderi requercr que n pessoa que a op- 
p8e d~c1ar.c sol) juramento sc a d~vitla foi ou n3o paga, e neste 
caso se julgue cotiformc o juramento, %em que este possa ser 
rofer~llo. 

A R T l ( i 0  543 a 

1'l.oscrevern pelo lapso dc cinco annos : 
1 ." As pcnsUes empl~yteuticas, sub-emphyteuticas ou censl- 

ticds, renclds, d10gua1 I:S, Juros e quaesquer presta~5es venci- 
clas quc sc costurnam pagar ern certos e deterrninados tempos ; 

2.' As pcnsi-,cs aliment~cias ver~ciclas; 
3.O A ol~r~g;t~:;?o de reparar os prejuizos resultantes de de- 

lictos correccionaes, ou de pagar quacsquer muictas judiciaes ; 

Contra ;is prescripc.6~~ mcncionadas nos artigos 538." e se- I 

guintes n3o pode ser opposta a ma f%. 



ARTIGO Sib 

Nas ohrignc.'ies corn jliro ou renda, o tempo da prescrip~20 
do capital comcca a conacr tlcsde o tlia do ultimo pagamento. 

A K r I t i O  5'16.0 

A prescrip~go da obrigac5o rlc tlar contas comeca a correr 
desdc o tlia ern cjuo os nl)l*igados cessam d;i sua gcrrrlci;~, c a 
prescl i p ~ i o  do resultatlo Ilrjrlido dcssas cnntas, destle o dia (1s 
liquida~iio, por consenso 011 par sentenqa passada em julgado. 

ARTIGO 547.O 

0 disposto nestn sec~5o t l e~e  ontender-se sem prejuizo de 
quaesquer oritras ~)rcscripc:rit~s especiacs estabelecidas por lei. 

ARTlCO S1u.n 

A prescripc:Zo p6tlc comccar c corrcr contra toda e qual-s 
quer pessoa, salvas as segu~ntes rcstric@es. 

AnTlGO 319.0 

A prescripclo n3o p6ilc comthqal. nem correr contra os me- 
nores ou clementcs, emqnanto 1130 t~rerc~m quem os repre- 
sente ou atlmlnistre seus bclns. 

ARTlGO 5:jO 

A prescrip~30 s6 c,orre contra os nlerioros, nos termos se- 
gumtes : 

5 I .O A prescrip@o positiva nZo se completa antes de pas- 
sar urn anno depois de fintlo o impediment0 da menoridade, 
salvo se acjuelle que dclla quer aprovcitar-se ji tinha posse 
de urn anno quantlo aquelle imp~dirnento corneCou. 

5 2." A presr:r~p@o negativa rrZo se completarA, excepto 



nos casos dos artigos 538.", 339.", 54O.O, 544 ." e S K I . " ,  an- 
tes de pnssar um anno depois de findo o imped~mento da me- 
noridad(:, s a l ~ o  sc n obriga~So se tivesse tornatlo c\igivel em 
relac50 ao antecessor do menor por tempo dc dous annos, 
pelo menos. 

5 3." 0 disposto nos 55 antecede~~tes E! applicavel aos de- 
mcntes, com a cliffelen~~ de que se haverh por terminado o 
impedimcnlo para o cffcito da prescrip~Io passados trcs an- 
nos, clepois de tlccorrido o praso ordinario della, sc o impe- 
dimento nio tivcr cessado antes. 

ARTIGO B5l .O 

A prescrip~zo nlao pdde comecar nem correr : 
1 .O Entre casados ; 
2." Entre tutelatlos e administrados, e seus lulores e atlmi- 

nistradores emquanto a tutela c a adrniriistrafio durani; nem 
subsistlndo o patno podel., nos casos em clue a ac@o do me- 
nor reverte contra seus pdes ; 

3." Entrc tercciro e a mulhcr cai;ailir: 1 .O, rclativamente aos 
bens dotaes, se n prescripcso nlao tiver come~ado a correr an- 
tcs do matrimonio ; 2.", cnlquanto aos bens immoveis do ca- 
st1 alienados pelo marido sen) consentimento da mulher, mas 
$0 na parte clue tocar a esta nos dictos bens; 3.", nos casos 
em c/ue a ac'y3o da rnull~cr contra tercciro reverter contra o 
lnarido : 

k ' C ~ I I I I . ~ .  ~lcluelles que se acham nnscntcs do reino em ser- 
1 I ~ O  IIJ 11iir2i1 

3.'' Contra os militares em servi~o activo no tempo de guer- 
ra, t.;lnto fbra como dentro do reino, excepto nos casos com- 
prehc?nd~dos nos art~gos 838.", 339.", 540.O, S44.1.Q 5$3." 

6." Entrc a heran~a e o herdeiro a beneficio de inventtirio, 
que sc acha nn posse effilctiva da mesma hercrnc;), cn~cl~~anto 
o dicto inventhr~o 1120 sc concliur. 



A R T l G O  359 

A prescrip$Zo interrompe-se : 
I ." Se o possuidor for privatlo, por espaqo de um anno, da 

posse da cousa ou do direito; 
2.' Por cita~30 judicial feita ao povsuidor ou devcdor, salvo 

se o auctor tlesistir da acflo intentada, ou se o rku for nbsol- 
vido cla instancia ou sc :I ~nstancia estiver pcrempta; 

3.' Yor arrestu, citacao para concilia~30 ou protest0 judi- 
cial, contantlo-sc dcsde o din em que t,,,corrert:nl, SO dentro 
dc urn mez, ccmla(lo d ~ s d c  o auto nu twmo r('sl)ecti~i~, o au- 
ctor propozcr a tlc@io mo juizo conl~~ncioso; 

6 . O  Pelo reconhecimento explwo,  quer seja clc pnlavra, 
quer por escripto, clo direito da pessoa a quem R prt,scripy20 
p6de prejudicar ou por' facros de que se deduza neccssnria- 
mente tal reconhecimento. 

ARTIGO 553." 

Se a c i ta~ io  mencionada no artigo preced~ntc for anuullada 
por incompetencia do jlxizo ou por \ icio clt: f~ir~nn, 1120 tleixari 
de protluzir n seu effeito, se a nullitlntle fir snnadn compcten- 
temenle clentru de urn mez, contado desde o tlia em que o de- 
feito for legalinente reconliecido. 

ARTIGO 551.0 

As causas que interrompem a prescrip~3o em rela~iio a um 
dos deveilores solitiarios intermmpem-na a respeito dos ou- 
tros co-devedores. 

S unico. Mas, se o credor, consentin110 na dl\ isZo da divida 
com relay80 a urn (10s clevedores solidarinh, c~ ig i r  delle so n 
parte que Ihe tuca, nIo se haverj a prescripq2o por rnterrom- 
pidn cm rcla$:o aos outros d e v e d o r e s .  

ARTIGO 552.0 

0 disposto no nrtigo antecedente C applicav(.l 30s herdeiros 
d s  clevedor, quer elle fossc solidario, quer ldo. 
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ARTIGO Z i 5 G . O  

A interrup~zo da prescripq30 contra o devedor principal 
tem eguaes effeitos contra o seu fiador. 

AR'rIGO 557." 

Para que a prescrip$Go tle qualquer obrigaq'io se interrompa 
em rela@o a todos os de~cdores 1130 solidarios i: necessario o 
reconhectmento ou cita~ao de todos clles. 

ARTIGO 558.0 

A intcrrupqGo da prescripqiio em favor de algum d ~ 6  qe- 
clores solidarios aproveita, egualmente, a todos. 

ART1 GO 559.0 

0 effeito da interrup~Io i: inutilisar para a prescripq50 ttodo 
o tempo decorrido anteriorrnentc. 

ARTIGO 5 6 0 . O  

0 tempo da prescripq'io conta-se por annos, mezes c: dias, 
e a80 de momento a momento, except0 nos casos em que a 
lei, expressamente o determinar. 

$ I .O 0 anno regula-se pelo calendario Gregoriano. 
$ 3." 0 mez i: sempre computado em trinta dias. 

ARTIGO 561 

Quando a prescrip~30 se conta por dias, entende-se que es- 
tcs siio de vinte e quatro lioras, comeqando-se a contar (la pri- 
meira hora depois da meia noute. 

ARTIGO W 4 . 0  

0 dia em que comeqa a correr a prescripcZo conta-se por 
i~~teiro, aindaque nIo seja completo, mas o dia em que a pre- 
scripGo finda deve ser cornpleto. 



A RTJGO 5G3.O 

Sendo feriado o ultimo dia da prescripc30, csta s6 se con- 
sidera finda no primeiro dia seguinte n8o feriado. 

ARTIGO 566.0 

As prescrip@es que tiverem come~ado a correr antes cla 
promulga!.io deste codigo ser5o reguladas pclas Ic~s :~ntcrio- 
res com as seguintes modifiraciirs. 

A R'I'IGO 5 6 5 . ~  

Nio se dh prescr-ipylo quando o clireito comec*ado a pre- 
screver se dcrlaron imprescriptivel. 

ARl'lGO 56G." 

Se, para se completarem, as prescrip~aes anteriores li pro- 
mulga~lao deste codigo exigirem respectivamentc praso maior 
do que o assignado nelle, completar-se-hi0 cm conformidade 
das suas disposic:'oes. 

!$ unico. Se as prescrip~fics comtb$adas csigirem menos tem- 
po, nnnca poderio concluir-se sem clue pel0 menos decorra o 
praso cle tres mezes, contados desile a promulga~tlo do mesmo 
cod1go. 

TITULO V 
I)O TRABALIIO 

ARTtGO 567.O 

k Iicito a todos applicar o seu trabalho t: industria 6 pro- 
duc@o, 6 transforma~Io e ao commerciq dc quaesquer obje- 
ctos. 



Sj unico. Estc cliroito sG pGde ser limitado por lei cxpressa 
ou pelos regulamentos administrativos auctorisados por lei. 

A R T I G O  :;(;8.@ 

Mas sc qualqucr, no esercicio (lo scu dircito dc trabalho e 
industrid, lesar os direitos de outrem, seri  responsavol, na 
confnrmidade das leis, pclos damnos quc causar. 

A R T l G  0 5 6 9 . O  

0 producto ou o valor do trabalho e industria licitos cla (pal- 
quer pessoa k propriedaile sua, absoluta e inviolavt.l, clue sc 
rege pclas le~s  relativas d propriedade em geral, n5o havendo 
escep(50 exIjressn cm contrario. 

CAPITULO I1 

DO TRARALNO LITTERARIO E AllTISTICO 

s~ccAo I 
110 TRABALHO LITTERARIO EM GERAL 

E licilo em Portugal a todos os ~jortuguezes c estrangeiras 
pllk~licar pols imprensa, litliograpt~ia, arte scenira ou outra 
arte similllante, qualquer trabalho I~ttcrario seu, independen- 
lemenlc dc censura previa, dc cauc9o ou dc nlgnma restricqio 
mais, cple directa ou indirectamcntc ern11arac.e o Ilvrt: cxerci- 
( i t ,  tll-lc clireito, sem prejuizo Ja responsatilicla~le n que lizarn 
suje~tos em collformidtldc cla lci. 

8 unico. 0 tlisposto llcsle artigo B ;rpplicavel ao direito de 
traducq5o. 

A R T I ( i 0  571." 

$ permittido a todos imprimir e publicar as leis e regula- 
mentos e quac!scIucr outros actos publ~cos officiaes, confor- 
mando-se pontualmt!~~ t c b  (.tom a ei l il.50 authcntica, se esses 
ac to~  j i  tiverem sidu puhllcados pelo governo. 

ARTlGO 372 

SBo comprehendidos na disposir50 do artigo antecedent0 09 



discursos feitos nas camaras legislativas ou quaesquer outros 
proferidos oficialmente. A dleg 'ao ,  porem, dos discursos ou 
de uma p o r ~ l o  de discursos de certo e determinado orador s6 
pbile ser feita por elle ou corn licen~a sua. 

ARTIGO 873." 

As prelec~iies dos mestres e professores publicos e os ser- 
m6es sci podcm scr rcpmduzidos por outrem, clue d o  seja o 
seu auctor, ern forma cle extractos, mas n'io integralmentc, sal- 
vo corn permiss50 sua. 

ARTIGO 374.0 

A obra manuscripla k propriedadc do seu auctor, e n5o 
pdde em nenhuin caso scr publicada sem conscntimento deste. 

ARTIGO 575.0 

As cartas missivas n5o podem ser publicadas sem permis- 
s8o de scus auctores ou de quem os representa, escepto se 
for para ajunctar a algum processo. 

ARTIGO :j76.u 

0 auctor portugucz tlc urn esciaiplo publ~catlo pcla imprcn- 
sa, litliographia, ou por. qnalrlucr outro rnodo sirnilh;lnte, cm 
territorio portupcz, gosa tlurante a sua v~tla (13 propriedadc 
c do direito csclusivo de reproduz~r c ncgociar a sua obra. 

3 1." 0 s  auc,torcs cle quaesquer cscl.il~los teem, todavia, o 
direito dc citar-se reciprocamente, c clc coplar os artigos ou 
passagens qnc fizcrem a hem do scu proposito, corntantoque 
indicluem o auctor, o livro ou o periodic0 a clue as citac:loes ou 
os artigos pertencem. 

$ 2 . O  0 s  artigos inseridos prirnitivamcnte nos pcriotlicos 
ou como park CIC algurna olra on collec~%o podem ser im- 
1)rcssos por seus auctorcs, n8o l~avcr~clo estipula~50 em con- 
trario. 

ARTIGO T i 7  

As clispohiriGes do artigc~ anteceilente comprehendem o cli- 
~ . e ~ t o  de traducq3o. Mas sc o auctor for estrange~ro, nEo gosari 
em Portugal deste direito alem de dez annos, contaclos desde 



a publica~5o da sua obra, e uma vez que use delle antes dc findo 
o terceiro anno da dicta publica~iio. 

3 1 .O No caso de cessZio, todos os direitos do auctor se trans- 
mittem ao traductor, salvu ostipulnc~o en1 contrnrio. 

3 2.' 0 traductor, quer seja portngucz, quer cstrangeiro, 
clc obra qnc tcnha caido no dominio publico gosn durante 
trinta nnnos do direito esclusivo dc, rrproth~zir a sua tratluo 
~ i o ,  salva a qualqucr outro indiciiluo ;I fiialldatlc ile trada- 
zir de novo a mesma obra. 

ARTIGO 578 

fi equiparado aos auctores portiiguezes o escriptor estran- 
geiro em cujo paiz o alictor portuguez for ecluiparado aos na- 
cionaes. 

ARTIGO t i in  o 

Depois da mortc de qualqucr auctor, conservam os seus 
lierdeiros, cessiunarios ou relresentantes o direito de proprie- 
dade de quc tracta o artigo 576.O, por espaGo de cincoerrta an- 
nos. 

ARTIGO 580 

0 estado ou quacsquer eslabelecirncrltos publicos ( 1 1 ~ 1  fizc- 
rem publicar por sua conta alguma olra littc~.;lria gosat.3~ do 
sobredicto direito por cspaco de cincocnla annos, conlndns 
dcscle a publica~Io do volume ou fasciculo que complctar a 
obra. 

5 nnico. Se estn consistis em collec~Io de escriptos ou me- 
morias sobre diversos assumptos, os cincoenta annos ser'ao 
contactos desde a publicaq5o rle cada volume. 

ARTIGO 

Quando uma obra tiver mais de urn auctor e cada urn des- 
tes collaborar nella sob as mesmas cond~fies e em seu proprio 
nome, permanecer6 a propriedade da obra nas pessoas de 
totlos os seus co-auctorcs, e o primeiro periodo da durac'io 
tlest;i proprierladc se estcnderh at& a morte (lo ultimo collabo- 
rador que sobreviver aos outros, quinhoanclo, porkm, este 
os proventos cla dicta proprieclndt? corn os lrerdeiros dos col- 



laboradores fallecidos, e o segundo periodo comeprl quando 
fallecer aquelle ultimo collahorador. 

3 unico. Se a obra collectiva em cuja composic,'io estiver 
empcnhado mais de nm cscriptor for emprehendida, redigida 
e publicada por nma unica pcssn:) n em nome desta, s6 por 
mortc dtllla comecar6 a contar-sc I )  >(:gundo periodo a que este 
artigo sc rcsli,rr. 

A R T I G O  582 

0 quo fica dctermtnado nos artigos antecedentes com rela- 
~ 3 0  aos auct,ores t! applicnvel aos editores para quem aquelles, 
houvcrem transfcritlo a propriedade das suas obras, em har- 
monia corn os respectivos contractos. 

5 unico. Neste caso, l)nrbm, o periodo a que se refere o ar- 
tigo 579." contar-se-ha destlc a ~norte do auctor. 

As disposici3es quc regcm as obras publicadas corn o nome 
do auctor sio applicaveis tanto as obras anonymas, corno as 
pseudonymas, logoque se reconheca e prove a existencia do 
auctor ou a dos seus herdeiros e reprcsentantes. 

ARTIGO 884.0 

0 augnlcnto dado pelo artigo F i i 9 . O  d durdc;io (la proprie- 
dade litteraria depois da morte do auctor, duraylao que era me- 
nor n n  legisla$5o anterior ao presente codigo, ~.erelte em bene- 
fic,io dos l~erdeiros do mesmo auctor, embora tenha sido trans- 
ferida para outrem, em todo ou em parte, a propriedade litte- 
rxin (10s seus escriptos. 

ARTIGO 585 " 

0 editor de obra posthuma de auctor certo gosa dos direi- 
tos dc auctor por tempo de cincoenta annos contados desde a 
publica~So da ohra. 

ARTlGO 586.O 

0 editor tle qualquer obra inedita, cujo proprietario 1190 8. 
j6 conhecido, nem yenha a reconhecer-se legalmente, gosa dos 
tlireitos de auctor por espaqo de trinta annos, contados desde 
;I completa publicaqZo da obra. 



ARTIGO 587 

E permittida a expropria@o dtl qnnlqner olra jA publicada, 
cuja edi~iio csteja esgolatln e qncS o i~uctor ou seus herdeiros 
1130 queiram reimprimir, ql~nr~tlo ;I rcferida obra n"a tenha 
caido ainda no dominio publlco. 

$ unico. SG o estado pbdc: eaplopriar um cscripto, prece- 
dendo lci que nuctorisc a expropr~a~lao, ~ndcmnihando previa- 
mer~tc o auctor c conformando-se ern tudo o mals cnm os prin- 
cipios geraes da cxpropria$io por utilidade publica. 

ARTIGO 588.O 

0 edltor de uma obra, quer inedita, qncr imprc:,: '55 1 , mas 
ainda n3o caida no dominio publ~co, nao ~ ~ b d e  altcrar-lhe ou 
modificar-lhe o texto durante a vida clo auctor ou do5 >eus her- 
deiros e dcve conservar o titulo tl ;~ obra que o auctor Ihe deu 
e o nome deste, salvo estipulac'ao em contrario. 

ARTICO 589.0 

0 editor que contractou a publicac5o dr: ulna obra k obri- 
gado, na falta de estipula~lo em contrario, a comecar a publi- 
ca@o dentro de um anno, contado destle a clat:~ tlo (:ontracto, 
e a prosegui-la regularmcnte, soh pena de pagar perdas e da- 
mnos A pessoa corn quem contrac;tou. 

$ unico. 0 etlitor clue contractou edl~iies succ.essivas tle uma 
nbm n3opode interromper a puhlira~3o dell:~s, escepto quando 
provar clue ha ,~bstaculo insnperavel ri extmc@o da obrn. 

ARTICO 590 

A propriedade litteraria 6 consideratla e regidn como qnal- 
quer outra propriedade inovel, corn as rnodlticac6rs qur, pela 
sua natureza especial, a lei cxlressamclnte Ill(? ~rnpfie. 

ARTIGO 531 

Nos casos 3e heranca jacente, n5n succede o estado na pro- 
priedade dos cscriptos, clue todos poderiio puhlicar e rcimpri- 
mir, salvo o direito dos credores da herang. 



ARTIGO 5 E . O  

A propriedade littcraria 6 imprescriptivel. 

ARTIGO 593.0 

Nlao i? reconllccida a propriedade dos escriptos prohibidos 
por lei e que por sentenp forem mandados tirar da circula- 
qzo. 

S E C G ~ O  I1 

DOS DIREITOS DOS AUCTORES DRIMATICOS 

ARTIGO 598 

0 s  auctores dramaticos gosam, alem da propriedade litte- 
raria de seus escriptos, conforme o que fica disposto na sec- 
($0 precedeate, clos Seguintes direitos. 

ARTIGO 595.0 

Nenliuma obra dramatica p6de ser representada cm thea- 
tro publico, em quc sc pague cntrada, scm consentimento, 
por escripto, do auctor ou dos seus Ilerdciros, cessionarios 
ou representantes, na f6rma segninte : 

5 1 ." Sc a obra estA impressa, este conscntimento s6 i? ne- 
cessario sendo o auctor vivo, e. sendo o auctor falle~~ido, du- 
rante o tempo em que os seus herdciros, cesslonarios ou re- 
prescntantes tivcrcm a propriedade della. 

$ 2." Sc a obra e posthuma, n5o podc ser reprcscntada sem 
consentimento de qualquer llcrdeiro ou outra pessoa a quem 
perten~a a proprieclade do manuscripto. 

$ 3." A auctorisacZo para representar uma obra dramatica 
p6de ser ou illimitada ou restricta a c ~ r t o  praso, a certa terra 
ou terras ou a certo numero de thcatros. 

ARTIGO 596 

Quando, scndo restricta a auctorisacfio, a obra dramatica for 
levada A scena em theatro nao auctorisado, revertcrj em be- 
neficio daquelle ou daquelles cuja l~cerrca e para isso necessa- 
ria o product0 liquido da rec.ita ou rkc~tas. 



ARTIGO 5 9 7 . O  

A parte y e  pertence aos auctores no producto das rbcitas 
nio pOde ser pcnhorada pelos credores de qualquer emprrza 
do thcatro. 

ARTlCO 598 " 

0 auctor dramatic0 quc contractou a reprcscnta~3o da sua 
obra gosa dos seguintes direitos, sc os n'io tiver renunciado 
expressamente : 

4." Dc fazer na sua obra as alterafles e emendas que en- 
tender serem necessarias, corntantoque n5o altere nlguma parte 
essncial della, sem consentimcnto (lo omprcz;~rio ; 

2 . O  De exigir quc o drama, sendo manuscripto, n3o seja 
communicado a pcssoas estranhas ao tlleatro. 

ARTIGO 1199 " 

0 auctor quc contrnctar com qualquer empreza n represen- 
tnfio (la sua ohra 1150 pbde na mesma localidade cede-la, ncm 
alguma imitaq'io della, a outra ernprcza, emquanto rlurar o 
contracto. 

ARTIGO 6 0 0 . O  

Se a peqa n3o foi representada no tempo ajustado ou, n50 
havendo sobre isso express0 accordo, dentro rle urn anno, 
1)Ode o auctor retirar livremente a sua obra. 

ARTIGO 601 

Tollas as qucst6es que sc suscit,arcm entre os auctores e 
03 ~nq)rrz:\rin~ ser50 resolvidas no fdro civil. 

DA PIIOPHIEDADF. ARTISTICA 

ARTIGO 602." 

0 auctor dc clualqucr obra de musica, desknho, pintura, 
csculptura on gravura tem o direito esclusivo de fazer repro? 
duzir a sua o1)l.a pela grawra, lithographia, moldagem ou por 
qualquer outro modo, em conform~dadc do quc fica estabele- 
cido para a propricdade litteraria. 



$ unico. As rlisposicZes a favor dos auctores dramaticos con- 
tidas na segBo anteceilcnte siio inteiramente applicaveis aos 
auctorcs rle ohras musiras, pelo que respeita d sua execuqlio 
nos thcatros ou em outros quaesquer logares onde o public0 
seja ;ltlmittrdo por dinhciro. 

SEC@O IV 

Dl? AI.GUIMAS OBRIGA(;~ES COMMUNS AOS AUCTORES DE OBRAS 

LITTHHARIAS, DRAYATICAS E ARTISTICAS 

ARTIGO 603." 

Para haver de gosar do hencficio concedido neste capitulo, 
o auctor ou o proprietario de rlualquer obra reproduzida pela 
typographla, litllngrapl~ia, gravura, moltlagem ou por qualquer 
outro modo e obrigado a conformar-se corn as disposi@es se- 
guintes. 

AHTIGO 604 

Antes de se verificar a puhlicarlao de qualquer obra littera- 
ria pela distribui~50 dos exemplares della, dous destes serio 
depositados na Bibliotheca Pubfica de Lisboa; passando o bi- 
bliolhecario recibo da entrega, que sera averbada no livro de 
registo estabelecido para esse fim, sem que por isso se pague 
cmolumento algum. 

$ 1." Se a obra for dramatics ou musicn nu se versar so- 
brc litteratura clramatica ou sohre 3 artc miisica, a entrega 
dos esemplares e o registo srr3o feitos no Conservatorio Real 
de Lisboa pela forma sobredicta. 

$ 2." Se a ohra for de li tl~ograpl~~tl, gravura ou moldagem, 
ou versar sobre alguma destas artes, a entrega e o registo se- 
1.20 feitos, peld mesma fhr~na, ria Azadem~a de Bellas-artes de 
Lisboa. Neste caso, poriim, o auctor poderi substituir o depo- 
sito dos dous excmplarcs pelo dos dcscnhos originaes. 

AHTIGO t i O 5 . O  

A Ribliotheca Publica dc Lisboa c os outros estabelecimen- 
tos nomeados no artigo precedente s"a obrigados a publicar 
mensalmente na folha oficial os seus respectivos registos. 



ARTlGO 606.0 

As certidEes extrahidas dos registos mencionados nesta sec- 
(50, fazem presumir a proprirdada da obra com os effeitos 
quc rlessa propriedade derivam, salvo havendo prova em con- 
lrario. 

DA RESPOlVSABILIDADR DOS CONTRAFACTORES OU USURPADORES 

I)A PROPRIEDADE LITTERAHIA OU AHT1STlr.h 

ARTIGO 607.0 

A lei denomina contrafactores os que lesam os tlireitos re- 
conhecidos e mantidos neste capitulo. 0 s  contrafhctores res- 
pondem, nos termos seguintas, pelas usurpa~6es litterarias ou 
adsticas que perpetrarem. 

ARTIGO 608.O 

Quem reproduzir uma obra, quer em via de publica@o, quer 
jB publicada, pertencente a outrem, sem sua auctorisaq50 ou 
consentimento, perderd, em beneficio do auctor ou proprieta- 
rio da obra, todos os exemplares da reproducqgo fraudulenta 
que lhe forem apprehendidos, e pagar-lhe-ha, al6m disso, o 
valor de toda a edi~50, menos os dictos exemplares, pelo p r q o  
por que os exemplares legaes estiverem a venda ou em que 
forem avaliados. 

fi unico. N'io sendo conhecido o numero de exemplares 
lmpressos fraudulentamente e distribuidos, pagari o contrafa- 
ctor o valor de mil exemplares, alem dos apprehendidob 

A H'l IGO 609.O 

Quem vender ou exposer venda qualquer obra fraudulen- 
tamentc impressa, sera solidariamente responsavel com o edi- 
tor, nos termos declarados no artigo precedente, e se a obra 
for impressa f6ra do reino, serli o vendedor responsavel como 
se fbra editor. 

ARTIGO 610.0 

Quem publicar qualquer manuscripto, no que se compre- 
hendem cartas particulares, sem permissgo do auctor, durante 

9 



a sua vida ou a de seus herdeiros ou representantes, seri res- 
ponsavci por perdas e damnos. 

$ unico. A disposic,fio dcstc artigo n5o obsta 3. faculdade 
conccdida no artigo 573.' rel:rt~vamente As cartas particulares. 

- i I ~ r l ~ ; O  61 1."  

0 auctor ou proprictar~o crlja ohm for reproduzida fraudu- 
lentamentc pbde, logoque tcr~ha conhecimento (lo facto, re- 
querer embargo nos esemplares reproduz~dos, sem prejuizo 
da ac@o tlr perdas e damnos a que tenha direito, aindaque 
nenhuns exernplares scjam achados. 

ARTIGO 612.0 

0 disposto nesta sec~50, relativamente ;i reparaC5o civil, 
n2o obsta i s  ac~Gcs criminacs conlpetentes, quc o auctor ou 
l~roprietario podera intentar contra o contrafactor ou usur- 
pador. 

CAPITULO I11 

DA PROPHlEDADE DOS INVENTOS 

s~ccAo I 

~ I S P O S ~ F ~ E S  GBRAES 

ARTIGO 613 

Aquelle que inventa algum artefact0 ou producto, material 
commerci;lveI, aperfeicoa e melhora algum producto ou ark- 
Bcto,conhecido (la mesma n:~tureza ou clescobrc algum meio 
mais ftlcil c menos tlispentl~oso do o obter, gosa tla pl.ol~rie- 
(lade (lo sen invcnto ou clcscol)nrnento, por tempo de quinze 
annos, nos termos declarados neslc cap~tulo. 

5 unico. Todo o inventor clue rm paiz estrangeiro obteve 
carta de llr~vilegio n3o pbde oljtcb-la no reino, sen5n nos ter- 
mos deste codigo e pelo tcmpo rluc nesse paiz faltar ao invento 
para cair no dominio puhlico. 

ARTIGO 614.U 

Da propriedade do inyento deriva o direito exclusive de pro- 



duzir ou de fabricar os objectos clue constituem o dicto in- 
vento ou em que este st? manifesta. 

t 

ARTIGO 615.0 
N5o slao susccptiveis de authenticac20 os inventos ou des- 

cubrimentos relativos a industrias 011 oljjectos illicitos. \ 

ARTIGO 616." 
A cluracao da propriedade exclusiva clo invent0 comm a 

contar-se destle a data da respectiva carta. 

ARTIGO 617.0 

A prqriedade exclusiva B limitada 30 object0 espccificado 
e jhmais poderd tornar-se extensiva a outros com o prcjtexto 
de intima relaq5o ou connexio. 

ARTIGO 61N 

A cxpropria~iio dos inventos sb p6dc ser decretada por lei, 
nos casos em que for exigida por utilidade publica. 

. ARTIGO 619.0 
0 privilegiado ou os seus represcntantss podem, durante a 

I i..;t ~ ~ c . i < i  do s~?u privilegio, ajunctar dos seus inventos os me- 
Illo~..r~~~r~~los e modifica~Tocs clue entenderem. 

ARTI(i0 620.0 

0 addicionador gosa, pelo que toca aos melhoramentos ad- 
dicionnes, dos mesmos direitos que ll~e confere o privilegio 
princil)aI, mas s6 pelo tempo que eate durar. 

ARTlGO 621.1~ 

0 atldicionador pdde, comt~ldo, requerer novo privilegio 
pelos melhoramentos, sujeitando-se i s  disposi~Ioes qne regu- 
lam o ,privilegio principal. 



ARTIGO 699 O 

A concess5o de privilegio de mellloramento n3o p6de ser 
fcita tlurante o prjmeiro anno (lo privilegio concedido ao in- 
wnto correlntivo, scnlo tiql~elle quih obteve esse privilegio. 

O terceiro que pretender s~milhante privilegio poderh, an- 
tes do fim do anno, entregar o seu requerimento, cerradn e 
lacrado, na repartig30 competente, e ahi se tomar4 nota (13 
dicta entrega. 

5 unico. 0 deposito mencionado neste artigo serve para 
conferir ao depositante preferencia corltrn qualqucr odro  que 
posteriormente se apresente, a n5o ser o privilegiado, clue em 
todo o caso 6 preferido, comtantoque ~~eclueira dentro do mes- 
mo anno. 

ARTIGO 624.0 

0 terceiro que requer carta de mell~oramento 6 I~avido, 
para a expedi@o do seu titulo, como pr~nclpal inventor. 

ARTlGO 625.0 

AS leis e regulamentos atlministrativos compete al~tl~cnticar 
r! assegorar a propriedade exclusiva dos inventos. 

ARTIGO 646." 

A propriedade dos inventos 8 regida pelas leis gcracs que 
regulam a propriedade movel, salvas as seguintes declara$bs. 

ARTIGO 617 

A cessco do privilegio, ou seja por titulo gratuito, ou por 
titulo oneroso, s6 pcide ser feita pol. oscr~ptura publica. 

ARTIGO 628.O 
1 i 

0 s  cessionarios de qualquer privilegio principal gosam do 
privilegio add~cional concedido ao auctor ou aos seus repre- 



sentantrs e reciprocamente, nos casos em que isso possa oc- 
currer. salvo havendo estipula~50 em c,ontrario. 

DA PuBLIcAC~O DOS INVENTOS 

ARTIGO 629 a 

As descripqloes, desenlros, modelos e espe6ficaqbs exigi- 
das para a concessZo da carta ser2o mastradas gratuitamente 
a todas as pcssoas que o pretenderem, bem como lhes ser5o 
facilitadas quaesquer copias, pagando a sua importancia. Per- 
lence ao governo fazer Acerca disso os regulamentos necessa- 
nos. 

ARTIGO 630.O 

Findo o s e p d o  anno do privilegio, publicar-se-1130 os de- 
senhos e descrip~'oes, integralmente ou por extraclo. 

ARTIGO 631 

Incumbe ao governo deckarar officialmente os inventos que 
Mem caido no dominio publico. 

DA NULLlDADE E PERDA DO PHlVILEGlO 

ARTIGO 634.0 

SZo nullos os privilegios concedidos nos casos seguintes : 
1 .O Se os inventos ou descobrimentos forem conhecidos do 

publico, prictica ou theoricamentc, por alguma descnpq50 te- 
chnica, divulgada em escriptos nacionaes ou estrangeiros, ou 
por outro qualquer modo; 

2: Havendo carta anteriormente concedida sobre o mesmo 
objecto ; 

3." So o invent0 ou descobrimento for julgado prejudicial 
li schguraaca ou ti saude publicas, ou c,ontrario as leis; 

4." Se o titulo dado ao inventor abranger fraudulentamente 
objeeto differente ; 



c 5." Se a descrip~30 apresentada n30 indicar tiido o c11ile 6 
necessario para a cxecu~8o do invento, ou os verdadeiros 
meios do inventor ; 

6." Se o privilegio for obtido com preteric30 das formali- 
dades prescriptas na lei ; 

7." Se o privilegio dc aperfei~oamento ou melhoramento 
n3o consistir em cousa que facilitc o trabalho e amplie a sua 
utilidade, mas simplesmente em mudanr,a de fbrma ou de pro- 
porG6es ou em meros ornatos. 

ARTIGO 633." 

Quem n'io der A execu~3o o seu invento dentro de dous an- 
nos, contados desde o dia da assignatura do privilegio, ou ces- 
sar de se aproveitar deste por dous annos consecutivos, exce- 
pto justificando legitimo impedimento, perder6 o d~cto privi- 
legio. 

SEC@O VI 
DAS A C F ~ E S  Db hCLI.IDII)R E RESCISAO DO PRIVlLEGlO 

ARTlGO 635." 

Tanto o ininisterio publico, como as pessoas que tiverem 
interessc direct0 n;l rescisZo (lo privilegio, podem intentar as 
acc;Ges coinpetcntes. Sendo a ac@o proposta pelo rn~nisterio 
publico, a partt: interessada scri al~nlttida a intervir nella 
como assistentc; ao passo que o ministerio publico (lever6 
semprc intcrvir. nas ac$5es que as partes intcressadas propo- 
serem. 

ARTFGO 635 " 

,2 a c r h  dc nullidade, no caso do n." 4." do artigo GZ.", 
prescreve pel0 lnpso de um anno sem opposig50 dos ~ntercs- 
sados; nos mais casos, dura emquanto subsistc o exclusivo da 
inven~so. 

s ~ c ~ A o  v11 
DA RESPONSABILIDADE DOS COhTRAFACTORES 

ARTIGO 636.0 

Quem durante o exclusivo da invencZo lesa o enartado no 
exercicio doseu direito, reproduz~ndo, sem auctorisa$io delle, 



o obiecto da mesma invenflo ou vendendo, occultando ou in-. 
trodwindo, de proposito deliberado, ohra dcssn espccie fabri- 
 cad;^ f6r;r do reino, e responsavel pela reparac50 dos tlamnos 
causados, alhm de ficar sujeito As commina~fies do codigo pe- 
nal. 

ARTIGO 637.O 

0 s  encartados ou os seus representantes podem requerer, 
em caso de suspeita de contrafac~Io, arrcsto nos objectos con- 
tmfeitos ou nos instrumentos que sh possam servir para a sua 
fabricagio, prestando previamente cau~so. 

$ unico. Neste caso porkm, se o arrestante n3o propoz a 
sua acp5o dentro de quinze dias, fca o t~rresto nullo de direito, 
e p6de o arrestado demandar o arrestante por perdas e da- 
rnnos. 

ARTIGO 638.0 

Se a acc;5o For contrafac~go for julgada a final procedente, 
em acclao, quer criminal, quer civel, sera0 os objectos arresta- 
dos adjudicados ao queixoso, 5 conta da indemnisapso que lhe 
for davrda; mas, sendo a adjudica~Io feita em aqZo criminal, 
si, podcrj o queixoso pedie psr a m o  civel o que Ihe faltar 
para sua lnteira indemnisa~io. 

ARTIGO 639.0 

0 lesado pcla cgntrafac~50 p6de usar ou de ac@o criminal 
cm simplcsn~ente de ac@o civel de perdas e damnos ; em qual- 
quer (10s casos sera ouvirlo o ministerio publico. 

ARTICO 640." 

0 tr~bunal que conhecer criminalmente da contrafat$;io pro- 
nunciara sobre as excepcfies que o reu opposer, com o funda- 
mcnto de nullidadc ou da perda do tl~reito do :I uc.Lor.. 



UOS DlHElTOS QUE SE ADQUIREM POR FACT0 E FORT.4DL PI1OPRlA 
E I)E OUTREM CONJUNCTAMEMTE 

TITULO I 

CAMTULO 1 

DISPOSIC~ES PRELIMINARE'; 

AKTIGO Gkl " 

Contract0 d o accortlo por que duas ou mais pessoas tr;nih- 
ferem entre si algum direito, ou se su,jeitam a alguma obri- 
ga~5o. 

A R T l G O  643 O 

0 contracto 13 unilateral ou gratuito, bilateral ou oneroso. 
E unilateral ou gratuito quando uma parte promette e a outra 
acceita; d bilateral ou oneroso quando as partes transferem 
mutuamente alguns direitos e mutuamente os acceitam. 

ARTIGO 643.0 

Para o contracto ser d i d o  devem dar-se nclle as seguintes 
cond1~6es : 

1 .O Capacidadc dos contrahentes ; 
2." Mutuo consenso ; 
3." Objecto possivel. 



CAPITULO I1 

DA CAI'ACIDADE DOS CONTRAHENTES 

ARTIGO 644." 

S3o habeis para contractar todas as pessoas n3o exceptua- 
das pela lei. 

ARTIGO 646.0 

0 s  contractos podem ser feitos pelos outorgantes pessoal- 
mente, ou por interposta pessoa devidamente auctorisada. 

ARTIGO 646.O 

0 s  contractos feitos em nome de outrem, sem a devida au- 
ctorisaHo, produzem o seu effeibo, sendo ratjficados antes que 
a outra parte se retracte. 

DO MUTUO CONSENSO 

ARTIGO 647.0 

O consentimento dos estipulantes deve ser claramente ma- 
nifestado. 

AHTIGO 648.0 

A manifesta~30 do consentimento p6de ser feita de palavra, 
por escripto ou pol. factos donde elle necessariamente se de- 
duza. 

ARTIGO 649." 

Logoque a proposta seja acceita, fica o contract0 perfeito, 
except0 nos casos em que a lei exige mais alguma formali- 
dade. 

ARTIGO 650.0 

Se os estipulantes estiverem presentes, a acceita~50 serh 
feita no mesmo acto da proposta, salvo se ehtre si concords- 
rem n'outra cousa. 

ARTIGO 651.0 

Se os estipulantes n8o estiverem presentes, a acceita~ao serd 
feita dentro do praso assignado pelo proponente. I 
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ARTIGO 659: 

nta falta de praso assignado, consirlrrar-so-Ba como n5o ac- 
ceita a proposta se a outra parte nBo responder dentro de oito 
dias, alern do tempo nccessarlo A ida e volta regular do correio 
publico ou, nGo havendo correio, dentro do tempo quc parecer 
razoavel, conforme as distancias, a facilidade 011 a difliculdade 
das cornrnunica$8es. 

ARTIGO 0 3 . 0  

0 proponente i! ohrigado a manter a sua proposta emquanto 
nZo receber respostn da outra parte, nos termos declarados 
no artigo precedente, aliis i: responsavel pelas perdas e da- 
mnos que possam resultar da sua retracta~lo. 

ARTIGO 681 

Quando a resposta envolver modifica~Bo na proposta, con- 
siderar-se-ha csta modifica$Go como nora proposta. 

ARTIGO 6 W . O  

Se ao tempo tl;r acccit,a(50 tiver fallecido o proponente, sem 
que o acceita~ite fosse sabedor da sun morte, serlo os herdei- 
ros do proponente obrigados a manter a proposta, nos termos 
do artigo 653.O 

ARTIGO 686.0 

0 conscntimerlto prestado por erro ou coac@o produz a 
null id ad^ do contl acto, nos termos seguintes. 

hRTIGO 6 1 1 7 . O  

0 erro do consentimento @de recair : 
1 .O Sobrc? a causa do contracto ; 
2." Sobrc o objecto ou as qualidadcs do objecto do contra- 

cto ; 
3." Sobre a pessoa com quem se contracta ou em conside- 

ra$Zo da qua1 se contraeta. 

ARTICO 658 

0 erro sobre a c.ausa do contracto p6de ser de direito ou 
do facto. 



ARTIGO 684 

8 erro dc direito icarca da causa produz nullidade, salvo 
nos casos em que a lei ordenar o eontrario. 

ARTIGO 660.O 

Se o erro Bcerca da causa for de facto, s6 produzira nullidade 
se o contrahente enganado houver declarado cspressamente 
que s6 em rasBo dessa causa contractha, e csta declara~ao 
tiver sido eapressamente acceita pela outra parte. 

ARTIGO 661.0 

0 err0 sobre o objecto do contracto ou sobre as qualidades 
(lo mesmo objecto so procluz nullidade havendo o enganado 
declarado ou provando-se pelas circumstancias do Inesmo con- 
t r ac t~  egualmcntc conheciclas da outra parte, que sci por essa 
raz'io c n5o por outra contrackira. 

ARTIGO 669 

Sendo relativo o erro A pcssoa com quem se contracts, ob- 
servar-se-ha o quc no artigo antecedent0 ficn disposto acerca 
do ohjecto do contracto; mas, se o erro disscr rcsl~c~to a pes- 
soa que 1150 figure no contracto, observar-se-11a o clue fica (1;s- 
posto no artigo 660." 

ARTlGO 563." 

0 erro que procede de dolo ou de md fk dc urn dos contra- 
henres ou tlc tcrceiro que tenha interessc direct0 no contracto 
procluz null~claclc. 

3 unico. Enter~de-se por dolo nos contractos qualquer sug- 
gest% ou artificio que se cmpregue para induzir em erro ou 
mnntrr ~lcllo algurn dos contrahentes, e por m i  f@ a dissimu- 
la@o do erro do outro contrahente depois de conhecido. 

ARTIGO 666." 

0 erro commum c geral n5o produz nullidade. 

ARTIGO 6a.0 

0 simples erro de calculo arithmetic0 ou de escripta sd &ti 
direito a sua rectifxa~Bo. 



ARTlGO 666." 

E nullo o contracto sendo o consentimento extorquid0 por 
coacflo, ou esta provenha de algum dos contrahentes ou de 
terceiro. 

fj unico. A coac~zo consistc no emprego de for~a  physica 
ou de quaesquer meios que produzam damnos ou fortes re- 
ceios delles relativamente ri pessoa, honra ou fazenda do con- 
trahente ou de terceiros. 

ARTIGO 667.0 

As consideraG5es vagas ou geraes quc os contrahentes fa- 
zem entre si sobre os proveitos ou prejuizos que naturalmente 
possam resultar da celebraqio ou nio celebra~Io do contracto 
nio slao tomadas em considera$io na qualificac,go do dolo ou 
da coaccHo. 

ARTIGO 668 

NZo i: licito renunciar de futuro d nullidade resultante do 
dolo ou da coacqlao. Mas se, tendo cessado a v~olencia, ou sendo 
conhecido o dolo, o contracto for ratificado pelo coagido o d  
cnganado, cste nIo poderd deste entio impugnClo por simi- 
lhantes vicios. 

CAPITULO IV 

DO OBJECT0 DOS CONTRACTOS 

ARTIGO 669.O 

E nullo o contracto cujo objecto nio seja pl~ysica e legal- 
merite possivel. 

ARTIGO 670.0 

Nos contractos s6 se considera como physicamente impos- 
sivel o que o e absolutamente em rela@o ao objecto do con- 
tracto, mas n3o em relacio d pessoa que se obriga. 

ARTIGO 671.0 

Nio podem legalmente ser objecto de contracto : 
1 ." As cousas que est'io f6ra do commercio por disposiGo 

da lei ; 
2." As cousas ou actos que nao se podem reduzir a um va- 

lor exigivel ; 



3 . O  As cousas cuja especie nIo i! ou n3o pdde ser determi- 
nada ; 
4.' 0 s  actos contrarios a moral publica DU As obrigams 

impostas por lei. 
CAPITULO V 

ARTIGO 679.0 

0 s  contrahentes podem ajunctar aos seus contractos as con- 
difies ou dausulas que bem lhes parecerem. Estas condi~loes 
e clausulas formam parte integrante dos mesmos contractos 
e governam-se pelas mesmas regras, except0 nos casos em 
que a lei ordenar o contrario. 

!$ unico. Exceptua-se da regra deste artigo o caso previsto 
no artigo . . . 

ARTIUO 673.0 

Se os contrahentes estipularam certa prestaqzo em pena do 
n'i0 cumprimento do contracto, essa estipula@o nn"a terh vali- 
dade se o contracto for nullo, mas a nullidade da pena nIo 
produz a nullidade do contracto. 

ARTIGO 674.0 

A importancia da condi@o ou da clausula penal fica de- 
pendente da convenq50 das partes, salvo o que fica disposto 
no 5 unico do artigo 672." 

ARTIGO 675." 

Sc a obriga~3o foi cumprida em parte, p6de a penti ser mo- 
dificada na parte proportional. 

ARTIGO 676.O 

0 pactuante que satisfez iquillo a que se obrigou pbde exi- 
gir do que nlo houver sat~sfeito, n5o s6 o quc pt!la sua parte 
prestou ou a correspondente indemnisa$io, mas tambem a 
pena convencional estipulada. 

$ 1 .O Sc nenhum dospactuantes tiver cumprido o contracto, 
e s6 um delles se prestar a cumpri-lo, este pbde exigir do ou- 



tro ou s6 a cxecufio do contncto ou a correspondente in- 
demnisa~io ou sb a pena convei~cional; mas nunca uma e ou- 
tra cousa simultmeamente. 
$2.' 0 direito de ettigir a pena conventional nasce da sim- 

ples mom 113 csecugio do contracto. 

ARTIGO 677.0 

A pena n'io p6de tornar-se effectiva, se o que contrahiu a 
obrigac'io foi impedido de a cumprir por facto do credor, por 
caso fortuito ou por for~a maior. 

ARTIGO 678.0 

Se o contracto ficou dependente de alguma condiqBo do fa- 
cto ou de tempo, vexificada a condic'ao considera-se o contra- 
cto pcrfeito desde a sua celebra~Zio, mas logoque haja certeza 
cle que a condi~To se nlo p6de verificar, haver-se-ha por nZo 
verificada. 

ARTIGO 679.0 

Julgar-se-ha preenchida a condiq3o que nao se verificar por 
facto daquelle que se obrigon condicionahnente, salvo se este 
obrar nos limites do seu direito. 

ARTIGO 680 

Se o contracto for feito corn a condiq50 de que, desde certo 
fact0 ou acontecimento, se haveripor desfeito, verificada a con- 
tliqio, sera cada urn dos contrahentes restituido aos direitos 
que tinha no momento do contracto, se outra cousa n8o tivcr 
sido estipulada. 

ARTIGO 681.0 

Se a resolu$Zo do contracto depender de terceiro, e este for 
induzido clolosamente a resolve-lo, julgar-se-ha nIo resolvido. 

ARTIGO 689 

0s  pactuantes cujos contractos dependem de alguma con- 
di$%o podem, ainda antes de esta so verificar, exercer os actos 
lioitos, necessaries conserva$'ao do seu direito. 



ARTIGO 883." 

A nullidade da condi~50, por impossibilidade physlca ou 1e- 
gal, produz a nullidadt: da 0brigd~i0 que dessa condiflo de- 
pendia. 

CAPITULO VI 

DA I N T E ~ P R E T A C ~ O  DOS CONTRACTOS 

r iRTl( i0  686.' 

E nu110 o contracto sempre que dos seus termos, natureza 
e circumstancias ou do uso, costnmo on loi se n'io possa 
deprel~endcr qua1 fosse a intcn~io ou vontatlc ilos contrahen- 
tcs sobrc o obj ecto principal do mesmo contracto. 

ARTlCiO 685 

Se a duvicla recair sobre os accessorlos do c,ontracto e n5o 
se ~)o(lOr resolver pela regra cstabelcr~drr no artigo antece- 
dente, obscrvar-sc-hzo as seguintes regras: 

1." Se o contracto for ~ r i ~ t u ~ t o ,  resolver-se-lia a dfivida 
pela menor transmiss50 de clircitos e interesses; 

2.' Se o contracto for oneroso, resolver-se-ha a tluvida 
1)t:la maior reciprocidade de intcresses. 

CAPITULO VII 

DA F ~ R M A  EXTERNA DOS CONTRACTOS 

ARTIGO 686 O 

.I \alidade dos contractos niio tlcptlntlc tie forrnalidade al- 
guma externa, s lvn  daqucllas quc s3n prescriptas na lei piIra 
a prova delles, ou qile a lei, por tl~spos~$io especial, declara 
~nbslanciaes. 

CAPITULO VIII 

DA RESCISAO DOS CONTRACTOS 

ABTItiO 687." 

A ac@o tlr, rascisgo por nullidade, resultante (la incapaci- 
tlade dvs contrahentes, nos casos em que e permittida nos ti- 



tulos deste codigo respectivos aos mesmos incapazes, e admis- 
sivel pela f6rma declarada no artigo seguinte. 

ARTIGO 688.O 

A ac~Go de resciszo por incapacidade prescreve contra os 
incapazes pelo lapso de cinco annos, os quaes principiam a 
contar-se : 

1 .O No caso de incapacidade por menoridade, desde o dia 
em que o incapaz chega A maioridade ou se emancipa; 

2: No caso de incapacidade por interdic~ao, desde o dia 
em que ella cessa. 

ARTIGO 689." 

A ac@o de rescisa por causa de erro prescreve pelo praso 
de um anno, contado desde o dia em que o enganado teve co- 
nhecimento do erro. 

ARTIGO 690 

A ac@o de rescis3o por causa de coac~5o prescreve se o 
coagido a nZo propoz dentro de urn anno, contado desde o dia 
em que a coac@o haja cessado. 

ARTIGO 6 9 1 . O  

A acq3o de rescisgo por nullidade resultante de achar-se a 
cousa que faz objecto do contracto fora do commcrcio e im- 
prescriptivel, salvo nos casos em que a lei disposer expressa- 
mente o contrario. 

ARTIGO 692.0 

Se o contracto tiver por causa ou fm algum facto criminoso 
ou reprovado em que amhos os contrahentes sejanl conniven- 
tes, nenhum delles seri ou~ido em juizo icerca de tal con- 
tracto; mas, se s6 um dos contrahentes fbr de mi  fey niio seid 
o outro ohrigado a cumprir o que llouver promettido, nem a 
restituir o que houver recebido, c podera exigir o que houver 
prestado. 

5 unico. Na hypothese da primeira pnrte clcste artigo, e 
sendo a causa ou o fim do contracto urn facto, qualquer recom- 
pensa dada ou promettida serh perdida em favor dos estabe- 
lhimentos de beneficencia pupillar. 



nl~ll~dade do contracto 1161 hb ser opposta, por via de ex- 
ccp$30, a todo o tempo em quo o cumprimento ilo c,ontracto 
nullo for pedido. 

ARTIGO 695 " 

P6tlt: scr proposta a acq3o uu tletluzitla a esccpyZo tle nulli- 
dade t:tnlo pelos clueixosos e s ~ u s  rrpr-thsenta~~tcs, como pelos 
seus fiadores, salvo nos casos em quc a lei espressamente or- 
clenar o contrario. 

ARTIGO 695 " 

Nenhum ~ontrahenle pode soccorrer-sl: A nullidatle resul- 
tnnte &a incapacidade do outro contrahente, nem allegar erro 
ou coac~3o para que haja contrihuido. 

ARTIGO ti96 ' 

0 contracto nullo por incapacitlaclc, t>rro ou coacqio pbcle 
ser ratificado, tendo cessado o vicio ou motivo da nullitlade, 
c 1130 uccorrcndo outro quc invalide a mesma ratificaqzo. 

ARTIGO 697." 

Rcscind~do o contracto, Ila~erd cada urn dos contrahentes o 
ilno tiver prestatlo, ou o seu valor, sc ;I restituiq2o em cspecie 
rBo for possi\cl. 

5 1." Nos caso~ dc csro quc n3o procptln ilc dolo ou dc ma 
fil. n;io 11.1 obrigacSu dc restituir fructos ou ~nteresses. 

1 \ ( I >  ~ ~ i s o s  em que trinll;~ havitlo dolo ou m6 f6. Ila 
0111 ;( clc 1ndrmnisac2o. 

ARTIGO ti98 

I'rocetlendo a 1111llid;111e do contracto da incapacidarle de al- 
gum clos contrahcnlcs, I I ~ O  e es* contrahente obrigatlo a res- 
t i lu~r sen20 o quc? ronserva em seu poder nu Ihe tern servitlo 
tlc proveito. 

I I A H T I G O  699." 

Se 0 '  contrack) for I-oscintlitlo por nso estar auctorisado 
para o bzer o reprrseiltantcl tln rncapaz, si) havcri rec.urso 
contra o contrahente de boa fi: quando o incapaz n5o poclbl. 

10 



ser indcmnisado pclos bcns (lo scbn representanti>: mas, ainda 
nestc, rnso, podcr;i o cnntrallcnte optar pela indcmnisay50 ou 
pela rcstitui~ao da cousa. 

$ unico. Este recurso n3o .e cld m t r a  os ulteriorcs acqui- 
rentes, salvo provando-51: :t sua m i  fk. 

ARTIGO i O O . 0  

A rescisSo por incapacidade 1130 aproveita aos co-interossa- 
dos capazes, except0 no caso tle ser ind~v~srvtrl o ol~jecto. 

ARTIGO 701.0 

No caso de rescisso dr: contrncto feito por um conjuge sem 
consentimento do outro, olservar-se-ha o disposto nos ar- 
tigos 1189." e seguintes. 

CAPITULO IX 
DOS EFFEITOS E CUMPRIMENTO DOS CONTRACTOS 

SECC,&O I 

DISPOSI~UEB GERAES 

ARTIGO 7 0 2 . O  

0 s  contractos legalmente celebrados devem ser pontunl- 
mentc cumpridos; nem podem Ser revogatlos 011 ,uilter;~ilos, 
scnGo por mutuo consentimento dos contrallorltes, sal\na as 
excep~5es especificadas na lei. 

ARTIGO 703 

0s tlireitos e obriga@es resultantes dos contractos podem 
ser transmittidos entre vivos ou por morte, salvo se esses dl- 

rcilos e obr iga~bs  forem puramente pessoacs, por sua I L J ~ U -  

rcza, por effeito do contracto 011 par tlisposir5n tln ICI .  

AHTIGO 704.0 

Os colltractos obrigam tanto ao que 6 nelles expresso, como 
is stias consequencias usuaes e Iegaes. 



A R T 1 6 0  7 U B . O  

0 contrahente que falta ao cumprimento do contracto tor- 
na-sc responsavel pelos prejuizos qut: causa ao outro contra- 
I~cnte, s;ilvo tentlo sido ilnped~do por facto do mesmo contra- 
llcnte, por for~a  maior, ou por caso fortuito, para o qua1 de 
nenhum mod0 haja contrihnido. 

ARTIGO 706.0 

A indemnisaciio pode consistir na restituiqilo da aousa ou 
do valor precipuamente tlcviclo ou 113 restitu~~Zio dessa cousa 
ou desse valor e dos lucrbs que o corltrallentc tcria tirado, se 
o contracto fosse cumprido: neste ultimo caso, diz-se inde- 
mnisa@o do perdas e damnos. 

ARTIGO 707.0 

S6 podem ser tornados em conta de perdas e damnos as per- 
das e damnos que necessariamente resultam da falta tle cum- 
primento do contracto. 

ARTIGO 708 

A rchspnnsabilidade civil pbde ser regulada por accordo das 
partes, s;ilro nos casos em que a lei expressamente ordenar 
o contrario. . 

ARTIGO 709.0 

Se o contracto for bilateral, e algum dos contrah~ntes dei- 
\ 1r I! . rumprir por sua parte, poderi o outro contrahente 
1 r - -  cpalmente por desobrigado ou rslpit. ( \ r u b  u t.c~~nir.;o 
.cmj,\ I ~mprllido judlcialmente a cun~pril. :~cluillo a que he 011r.i- 
gou ou a indemnisa-lo (413 perdas t: damnos. 

ARTIGO 710." 

0 conl.racto rc!solve-se ou na prestac3o de factos ou na m- 
ta@o tle cous:is. 

s~cgdo n 

ARTIGO 711 " 

0 que se obrigou a prestar algum facto e deinou de 0 pfvf 



trar ou 16o o prrslou (:onforme o cslipulado respontlc pela 
indcmnisa$lao dc pcrdas e damnos nos termos seguintes: 

1 ." Se a obriga~io foi com praso o dia certo, corre a res- 
ponsabilidade tlcsde quo evpira o pmso ou o d ~ a  asstgnatlo. 

2." Se a obrigag30 n5o drpendr: ile praso certo, a responsa- 
bilidade corrc sb dcsdc o d ~ n  om que aquelle que estd sujeito 
A ohrignc50 i: interpellntlo. 

$ I ." Diz-sc 1ntcrpellag3o o act0 da intima~3o que o cretlor 
~ J Z  ou manda fazer riquelle que estd sujeito $ ohriga~zo partl 
quc estc a cumpra. 

2." Esta intima@o pcide ser feita judicialmente ou pel@ 
proprio credor perante duas testernunhas. 

ARTIGO 712 " 

0 credor dc prestacso de facto p6ilc requerer, em l o g ~ r  ilc 
pcrdas e damnos, rlue scja anct,oris~tlo a f nz~ r  prestar por 
outrcm o clito facto, rusts dnqi~clle IIIIC, PSLA ol)r~gado a clle, 
sendo isso possivel, salvo se outra cows tlver sirlo cstip111nil:l. 

ARTIGO 718 " 
0 (FICSC houvcr ol)rigatlo a nlao practicar algnm ft~cto in- 

corre na respons:lhilitl3rlc rle pc~,(l:r.; r 11anlnr1~ tlcqtlc o mo- 
mento (la contravc.nca50, e pbdc o c.~*c!tlor e ~ l g ~ r  quo ;1 ol'r:~ 
ft!it;~, sc 011ra feita liouver, scja dernolida ;i custa (lo cine so 
obrigou a nZo a fi~zer. 

s ~ c ~ A o  IrI 

DA PRESTACAO DE COUSAS 

AI1TIGO i l d  " 

.I prcstac,3o tlc? consas por cfft.ito (lo cvntr:lcto pi)tl(b con- 
sistir : 

9 .O Na ;ll~enatiio rln ~~ropriedailc: dl: crrta couxa ; 
8." 1Va alien:cl.lao tcmporaria douso onfrui~50 dcle c.crta coilsn : 
3." N:I rest1tuic5o de cousa allie~a ou no pagamento tic C I I I I S ~  

devida. 
AKTlGO 718.0 

Nas aliena~zes (lo consas certas c, determinadas a transfc- 



rencia tla propriedadc oprra-se entre os contrahcntcs por mero 
effeito do contracto, sem dependencia de tradic%o ou de posse, 
quer m;lterial, quer symbolica, salvo liavendo accortlo das 
partes em contmrio. 

AlITlGO ?16.'1 

Rns alic~naciies de cousas indeterminadas de certa especie, a 
propriet1;de s6 se transfere desde o momento em que a cousa 
se torna certa c determinatla, com conl~ecimento do crcdar. 

$ unico. Sc a qualidadc: n2o foi designada, n50 e o devcdor 
obrigatlo a prestar a cousa mellior, nem potle prestar a peior. 

BRTIGO 717.0 

Se a cousa transferida por effeito de contracto se deteriorar 
ou perder em poder do alienante, correra o risco por conta do 
acquirentc, salvo se se houver deteriorado ou pertlitlo pnr 
culpa ou ncglipencia do alienante. 

4 ." A perda pode dar-se : 
i .O Perecenclo a cousa ; 
2 . O  Sendo posta fi~ra de cnmmercio; 
3 . O  Desapparecentlo tle modo que se nlo possa rccuperar, 

ou rluo tlclla sc nlo saiba. 
5 2.O Db-sc culpa ou negligencia quando o obrigado practica 

aclus co~~lrarios ou tleixa de practicrrr os actos necessarios li 
conscrva$'io (la cousa. 

5 3." 1 1  qualificac,Zo (la culpa ou da negligencia dcpendc do 
prutlente arl~itrio (lo julgador, conforme as c~rcurnstancias do 
litclii, do contracto c tlas pessoas. 

I ~ R T I G O  7 1 8 . O  

Se a cousa transfericla pelo contracto foi alienada de novo 
pclo transferente, pcitlc o lesado reivintlicCla, nos t ~ r m o s  dc- 
clarados nos artigos 15'i!)." e 1580.O 

ARTIGO i 1 9 . o  

Nos contractos em que a p r e s t a ~ a  da cousa nlo envolve 
transferencia de prnprietlade, o risco'da cousa corre sempre 
I N I I '  wnta de st:n dono, except0 havendo culpa ou negligencla 
II ,I  oulr,~ parte. 



ARTIGO 7 2 0 . ~  

Sc a presta~3o se limitar ao pagamento de certa quantia 
em dinheiro, as perdas e damnos resultantes da falta de cum- 
1)rimento do contracto nIo podem exceder os juros conven- 
cionados ou estabelecitlos por lei, salvo no caso de fianqa, 
conforme o que seri  ordenado no artigo 838." 

ARTIGO 791." 

A presta@o deve ser feiln irrtegralmentc e n90 por partes, 
se outra cousa n50 for cstipulada, ou determinada por lei. 

ARTIGO 722.0 

Se a prestaqzo for em parte liquida e ern parte illiquida, 
podera o credor exigir e receber a parte liqli~~la, emquanto 
n%o podbr verificar-se a enlrega tlo resto. 

ARTIGO 723 ', 

As prestaci-,cs em dinhriro se1.20 feitas na f6rma convm- 
cionada. 

b R T l G O  i"? I" 

Quando se tiver convencion~tlo que o pagamento seja feito 
em moeda metallic:l de ce~ktl e determinada especie, serh psse 
pagamento feito na especit: convenc~onada, csislindo ella le- 
galmente, embora tenha vnrlado de valor cntre o tempo do 
contracto e o do pagamento, t: aindaque essa variaq5o haja re- 
sultado de disposicZo dc lei. 

ARTIGO 7 2 5 . O  

NIo existindo j i  legalmclntc a especie de moeda em quc so 
tiver convencior~atlo o pagamenlo, st!ri este feito en1 moeda 
corrente no tempo em q u u  llaja tlu vorilicar-sc, calcul~ndo-se 
para essc fim o valor da cspecic tlc mocila csl~pulntls pelo que 
tinha na conjunctura em que (leisou dc corrcr. 

ARTIGO 746 

N5o 6 applicavel o que fica disposto nos dous artigos prece- 
dentes qi1a11do sohrt~ os nlcsmoh o l ) j ~ ~ . l ~ ) ~  q11e elles rogulam 



os contrahcntcs t~ouvcrem th>l~pulado outr;~ cousa; porquc, 
nestc caso, devc obscrvar-se a cstrpulaq3o. 

ARTIGO 727." 

Consistindo a prestnc5o em rkis, satisfaz o devedor pagando 
a mesma somma numerics, aindaque o valor da moeda tenha 
;ido alterado dcpois (lo contraclo. 

5 unico. Se i~ estipulaq3o em reis acrescer a do metal da 
nocda em quo deve ser fcito o pagamento, sem que, alids, sc 
,enha designado a especie della, o deveclor fa-lo-ha em moeda 
:orrente no tempo do pagamento, comtantoque essa moetla 
jeJa do metal est~pulado. 

ARTIGO 7%8.* 

Sc o devcrlor, por diversas dividas ao mesmo cretlor, se pro- 
pozcr pagar algumas dessas tlividas, fica i escolha delle deve- 
dor dcsignar a qual dellas h v e  referir-se o pagamento. 

ARTIGO 7.29." 

Sc o devedor,nZo cleclarar qual i! a sua inten~30, entender- 
' 

se-ha que o pagamento e por conta da mais onerosa ; em cgual- 
dade de c.ircumstar~cias, que 6 por conta da mais antiga; c, 
se~~ t lo  todas da rnesrna data, que i? por conta de todas cllas ra- 
teaclarnente. 

ARTIGO i 3 0 . O  

h5o sc lmtenderl quc as quantias prystadds por conta de di- 
vitl,~ ~ j ~ n l  jurr?.- s3o pagas d conta do capital emquanto houver 
juros caidos. 

bRTl( i0  i 4 1 . o  

Sendo varios os ohrigadas a prestar a mesmu cousa, res- 
pondera cada urn dcllcs proporciunalmente, escvj~lo : 

1 ." $p cada um delles se responsabil~sou solid;rn;~nlente ; 
2.' Se a prestaqso consistir em mu>& tierta e clutcrnugada 

~ U I ~  ;1d1t3 em p d c r  de ;I lgnm delles, ou se depentier dc facto 
que s6 unl delltts pnssa prestar ; 

:I.'' Sc j ) ~ ~ l o  ,.ontract0 outra cousa tiver s ~ d o  dcterminada. 



A I\TIGO 732 

applicavcl 3 obr1gnAo dc prt1stnr5o tle cnnsas o que fica 
rlisposto no nrtigo 7 l  I.", salvo nn r~uo loc;r :~os pagnmentos 
em dinheir,) sem juro, a quc s6 st+ at;t;nmular8o prrdas e da- 
mnos, na fhrma tlo a r t p  720.O, (lcsrlc n tlia cm que o.deve- 
dor for ~nterpellado. 

S E C C , ~  IV 

DA PRESTAC~O cord A L T E R X A ~ V A  

ARTIGO 733 

Se o cle\'edor estivcr ohrigado a um de rlous factos ou a uma 
tli: ilntcs consas, i sua cscollta, cumprirh prestando qualquer 
dessos factos ou cousas, mas nao podera, contra a vontade do 
credor, prestar parte de uma cousa e parte de outra. 

ARTlGO 731.0 

Se uma das i-ousas se pertleu, sendo a r:scollln tfo credor, 
distinguir-sc-11a sc a rousn se perclcu Ijor culp:~ ou 11ag11gcnc,ia, 
ctu seln cull);l licm riegl~gencia do clcbcvlor. No pri~nciro caso 
l1oder6 o credor escolhcr a restante, ou o valor da outra; no 
segundo caso sera ohrigado a acceitar a restante. 

ARTIGO 738.' 

So nmhas as cousas se tivcrem pertlitlo por culpa ou negli- 
genci-ti do clcvetlor, podera o creclor exig~r o valor de qualquer - 
dellas com l~erdas c ddmnos, ou a rcscisZo do conbracto. 

ARTIGO 736.0 

Se ambas as cousas se tiverem perdido, sem crilpa nern ne- 
gligencia do devedor, far-se-ha a seguinte distincqso : 

1 .O Se a escolha ou designac50 d : ~  cousa se ac11;n. fcitn, a 
perda ser6 por conta do credor; 
2.' Se a rscolha se n3o achar feita, ficard o contracltt sen1 

efleito. 
ARTIGO 757." 

Se uma clas cousas sc tivcr perdido por culpa ou negligencia 
h credor, julgar-sc-ha este pago. 



ARTIOO 7 3 8 "  

As disposiq5es tlcsl;i sccqZo @o applicaveis i prcstaqSo de 
faetos coln a1 tornativa. 

s ~ c ~ A o  x 
DO LOGAR E DO TEMPO DA P R E S T A F ~ O  

ARTIGO 739 

A prestaao sera feit,a no logar c no tempo designados no 
contri~cto, cxccpto nos casos em que a Ici expressameritc per- 
mitlir outra c,onsa. 

ARTIGO 740.0 

0 praso para o pagamcnto sempre se presume estipulado 
a fwor do devedor, escepto se dos proprios termos do con- 
t rac t~  ou das circumstancias que o acompanharem se depre- 
hcnclcr quc a cslipula~So do praso tambem foi feita a favor do 
credor. 

ARTIt;O 741 

0 cumprimcnto da obrigagzo, aindaqne tenha praso eslabele- 
cido, torna-se cxigivel fjllindo o devr:(lOr, ou sc, por facto delle, 
climinuiram as segurancas que no conlracto lta~;rarn sido esti- 
puladas a favor do credor. 

AKTIGO 742 

IVas dividas que t@em de ser pagas em prcstali>es, ;I Etlta de 
pagamentu cle uma cleslas dB ao crcdor o tlircito tle csigir o 
pagamento de todas as que ainda se devem. 

ARTIGO 743.O 

Se o tempo da presta~lio nHo for determinacto, seni csla feih 
quando o crcdor a exigir, salvo o lapso de tempo, dependcnrc 
da natureza (lo contracto. 

unico. Se o tempo dapresta~$o h i  clcisado na possibilidade 
do devedor, IIZO pbtle o c:rc?dor exigi-la f'ur~adamente, elcepto 
provando a dicta possihilitlade. 

ARTIGO 7 4 1  O 

Sc I, logar da prestaego se n3o achar designado. t1 a dicta 



prestac5o consistir cni ol~jec~o move1 determinado, deverd scr 
feita no logar ontle cssc ohjocto existir no tempo do contra- 
c t ~ .  En1 clualqucr outro caso sera feita no logar do domicilio 
dl, devcdor. 

$ unico. So, depois do contracto, o tlcvcclor mudar de domi- 
cilio, dcvc intlcm~liur o vretlur (Ins despcsas clue fizer de mais 
por causa dcssa mudany. 

A R T l G O  745." 

A cntrcga (10s immoveis tcm-se por fcita corn a entrega dos 
rcspccli\os titulos. 

ARTIGO 74G:l 

As clcspesas da entrega s3o por conta do devedor, so ovtra 
cousa rdo h i  estipulada. 

DAS PESSOAS QUE PODEM FAZER A I'REsTAF~o E DAS PESSOAS 

A QUEJl DEVE SER FElTA 

ARTICO i 4 i . O  

A prcstaf'To p6cle ser feita pclo proprio devedor c pelos seus 
represcntantcs ou por qualcluer oatrn pcssoa interessatlii ou 
nlao interessada nella. Mas, ncste ultimo caso, scndo feita 
sem o conscntimento do devedor, n90 lica este obrigado a cousa 
algiima para corn a pessoa quc por elle tiver feito a presta~go, 
exccpto acl~sndo-se auscntc c sc receber com isso manifesto 
proveito. 

$ unico. 0 crctdor nZo p6de, comtu~lo, ser constrangido a re- 
cebcr do tcrcelro a presta(50, havmdo no contract~ declarae3o 
exprmsa em conlrario, ou se corn isso for prejudicado. 

AR'IIGO 7 4 X . O  

A l~rcslaflao clew scr kits no propr~o crcclor ou ao seu le- 
gili~no rc~~~-csenttrnl(:. 

ARTIGO 7 1 9 . O  

A 11r1~st;lc:;o feita a tcrceiro nao exlingue a obrigacgo, ex- 
cepto : 



I ." Se assim foi estipulado ou i: conscntido pclo cretlor ; 
2 . O  Nos casos em que a lei o detcrminar. 

A R T I G O  7 3  

Sendo divereos os credores, corn dircito egual ;I reccber a 
presta~3o 1)or inteiro, p6de o deveilor satisfazer a qualquer 
delles, se jd nlao tiver sido requeridn judicialmente por outro. 

ARTIGO 751 

0 credor solidario pbdc livrar o (]I:\-cdor, tanto pelo paga- 
mento quc este Ihc f3qs da diviila, c:orrlo par cornpt:nsa~5o, 
nova(5o ou perdgo, salva a sua responsabilidade para corn us 
oatros credores. 

ARTIGO i :j l  '# 

0 credor de umn prcslnq5o a que s5o obrigados solidaria- 
mcntc varies tlnvc~clorcs jttjcle es~gi-l:r d~ rotlos c~or~,jnoctarneiite 
ou s6 tie ;llgu~ls tlt.llcs, sen1 rlue o de~nar~tlarlo 1~1->:1 implorar 
o beneficio tla rlivido. 

AHTI(;() 783.0 

0 crcdor clue exigir de algum (10s com-devcdores solidarios 
a totalidade ou parte da presta~lao deviila n5o lira por isso 
inhil)itlu de procetlcr contra os outros. no caso tle ~nsolvencia 
tl~cluelle. 

ARTIGO 7:ii * 

0 dmedor solitlario que pagar pelos oulros seri indemni- 
sado por cada um delles na parte rer;l)cc.tiva; P, sc a l y m  for 
insolvente, sera a sua quota repartida entrc totlos. 

AILTIGO 7 8 5 . O  

Sc a cousa que 6 object0 da presta~3o se perder por cdpa 
de nlgum dos com-devedores solidarios, 1150 ficarilo os outros 
desobrigndos ; miis o que deu causa ii perda sera o uniw r e s  
ponsarcl por perrlas e damnos. 

ARTIGO %.0 

0 de\ edor solidario demandado pMe defender-se por todos 



os mcios que pessoalmentc lhe cornpetem ou que s5o corn- 
muns a todos os com-devedores. 

ARTIGO 7 8 7 . O  

0 s  herdeiros do devedor solidario respondem collectiva- 
mente pela totalidade da divida. Cada urn tlellcs, porem, in- 
dividualmente s6 responde por uma quota partc proportional 
ao numero dos llerdeiros e ri partc q ~ l c  na heranca do de~edor  
solitlario cada um delles tivcr, salvo no caso mcncionado no 
artigo 731 .", n." 2." 

ARTIGO Z i 8 . O  

Quando, por err0 de facto ou dc direito, nos termos dos ar- 
tigos 637." e seguintes, alguem paga (1 que re:~lmc~lte n5o deve, 
pOde recobrar o que Irouver dado, nos seguintes termos : 

$1 ." 0 que cle m i  fe receber cousa indevida deve restitui-la 
corn perdas e damnos. Se a transmittiu a outrem p e  fosse 
egualmente tle mA fk, p6tle o lesado reivindici-la. Mas, se o 
acquirente foi de boa f6, s6 a p6tle reivindicar o lesado, tendo 
sitlo transferida por titulo gratuito e achando-se o alhetidor 
insolventc. 

$ 2.. Emquanto a bemfeitorias, observar-se-ha o que fica 
disposto nos artigos 459.' e s ep~n te s .  

s~cc,Ao VII 

DA PROPOSTA DE PAGAMENTO E DA CONSIGNAGAO EX DEPOSIT3 

ARTIGO 759.0 

0 devedor pode livrar-se, fazcndo depositar judicialmcntc, 
corn cita~ao do credor, a cousa devitla, nos cssos scguintes: 

1 .O Se o credor recusar recebh-la ; 
2.O Se o credor n'io vier ou n'io mandnr reccbd-In na epo- 

cha do pagamento, ou no logar para isso designado; 
3 . O  Sc o credor 1130 quizer dar cluita@io; 
4 . O  Se o credor for incapaz cle receber; 
5 . O  Se o credor for incerto. 
5 unico. No caso do n.O 5 . O  destc artigo C dispensada a ci- 

ta@o do credor. 



Sc os crctlorcs forem conhccitlos, mas duvitloso o seu res- 
pectivo direito, poderj o tleveclor fazer depos~tar a cousa de- 
vida, fazendo-os citar, para que facam certo o seu direito pe- 
10s meios competentcs. 

ARTIGO 761.0 

Se o deposito nZo for contestado, a cousa ficarti a risco do 
cred~)r, o a obriga~5o ext~ncta destle a 11at:r tlo nmmo tlcpo- 
silo ; Iniis sendo cste contestado, aquellcs effc~tos s6 principia- 
r5o na data (la senten~a passada em julgado cjue o confirmar. 

ARTIGO 76'2 

Emquanto o crcdor n'io acceita a consa rlcpositn~la, ou n50 
6 julgatlo o deposito, p6dc o devedor retiri-la. 

ARTIGO 763.0 

Depois do julgamcnto, s6 p6de ser ratirada a collsa pelo de- 
positantc com pcrmiss5o do credor ; mas, naste caso, pcrde 
o mesmo credor qualquer direito dc prcfcrencia qne sobre ella 
tenha, e ficam os c,om-(levedores e fiadores clesohrigados. 

ARTIGO 764.0 

As dcspesns fcitas corn o tleposito seAo por conta do crc- 
dor, salvo SC, em c;lso dc opposiciio, for o devednr convencido 
a final. 

SECCAO VIII 

AllTIGO 765.' 

0 tlcvctdor ptidc clcsobr*igar-se da sua divicla 11or meio de 
cornpensac50 coin outra clue o credor llic cleva, nos termos 
seguintcs : 

I ." Se umi e outra tlivida forcm liquitlas ; 
3." Se nma e outra divida forc:m rgnalmente exigiVeis; 
3.' Se iIs dividas consisti~*em em sorumas cle tlinheiro, ou 

em cousas fungiveis, da mesma especle e ql~alitlade, ou se umas 
for-ern sommas de dinheiro e outras forem cousas cujo valoi. 



possa liquidar-SP, conformc o disposto na ultima park (lo $ 1  .O 

do presente artigo. 
$ 1 ." Divida lir~uida diz-se aquella cuja importancia se acha 

determinada, ou p6de determinar-se dentro do praw de nove 
dias. 

$ 2.O Diz-se divida exigivel aquella cujo pagamento pdde 
ser peclido em juizo. 

ARTIGO 766.0 

Se as dividas n5o forem de egual somma, poderA dar-se a 
corrlpcnsa$30 na parte correspondente. 

ARTIGO 767 P 

A compcnss~So nZo pdde dar-se: 
I .O Quando alguma tlas partes l~ouver renunciado de ante- 

m5o a0 direito de compcnsa$io; 
2." Quando a divida cons~stir em cousa de que o proprie- 

tario tenhd sido esbulhado ; 
3 . O  Quando a divida for de alimcntos, on de outra cousa 

que n3o possa ser penhorada, ou seja por disposi~io da lei, 
au seja pelo titulo de clue procedn, salvo se ambas as dividas 
forem cl;\ meslna natureza; 

4." Quando a div~da proceder de deposito; 
S."Quando as dividas forem 50 estado ou municipaes, salvo 

nos casos em que a lei o permittir. 

ARTIGO 7 6 8 . O  

h compensa~50 opera de direito os seus effcitos, e cutingne 
ambas as dividas com todas as obrigacfies correlativas, desdn 
o momento em que se realisar. 

ARTIGO 769.O 

0 clue pagn uma div~da susceptive1 de compensaq50 nSo 
p6de, quando exigir o credit0 que podia ser compensatlo. va- 
lcr-se, com prejuizo de terceim, dos privilegios e hypothecas 
no dito cred~to que asseqravam esse c,redito, salvo provando 
ignorancia da existencia do credit0 que a extinguia. 



ARTIGO 770 ' 

Se forem varias as dividas c~ompensnvc?is, scguir-se-ha, na 
falta de declara~'io, a ordem indicada no artigo T 2 9 . O  

ARTIGO 771 A 

0 dlreito de compensaS;ao pode ser renunciado, n3o so ex- 
prcssamente, mas tambem por factos de que se deduza necefi- 

'. sariamente a renuncia. 
ARTIGO 779 

0 fiador nlao p6de fazer compensaq30 do seu creditu com a 
divida do principal devodor, nem o devedor solidario pbde 
pedir compensa@o com dirida do credor ao seu com-deve- 
dor . 

ARTIGO 773." 

0 devedor que consentiu na cess3o feita pelo credor em 
bvor de terceiro nlao p6de oppor ao cessionario a cornpen- 
;also que poderia oppor ao cedente. 

ARTIGO 774 

Se, p'orkm, o credor Ihe der conhecimento da cessJo, e o 
devedor n5o consentir nella, podera este oppor ao cessionario 
a compensa(:.Bo dos creditos que tiver contra o cedente e que 
forem anteriores A cessGo. 

ARTIGO 775." 

Se a cessso se lizer, sem que disso se haja dado noticia ao 
devedor, podera este oppor ao cessionario a compcnsa~'io dos 
crcditos que t~ver contra o cedente, quer anteriores, quer pos- 
tnr~ords ;i cessao. 

ARTIGO 776.O 

N'io ohsta 6 compensa$io o serem as dividas psgaveis em di- 
versos logares, contantoque se paguem as despesas de mais 
clue se lirtjam de fazer para clla se reallsar. 

ARTIGO 777 " 

A con1pensa~'ao nib p6de admittir-se corn prejuizo de.direi- 
tos dc terceiro. 



Aquelle que paga pclo tlevedor com seu consentimento, 
cxpressamcnte manifestado, ou por factos donde tal consenti- 
mento claramente se dcduza, fica subrogado nos dircil~~s do' 
credor. 

ARTIGU 779 0 

Aquelle que paga pelo devedor, sem scu consentimento, s6 
aclquire os direitos do credor nos casos seguintes: 

4 .O Se a pessoa que fez o pagamento i: fiador ou interes* 
sado, por dgum outro modo, em que elle se t i p ;  

2 . O  Sc o credor quo  recehe o pagamento ceder os seus 
direitos nos termos da seguintc secq50, ou suhrogar qucm 
houver pago nos seus dircitos, corntantoque a subrogaflo se.ja 
feita expressamente e no acto (lo pagamento. 

ARTIGO 780." 

Se a divida for paga pelo proprio dcvedor, com dinheiro 
quc terceiro Ihe emprestasse para csse Bm, este s6 podera 
ficar subrogado nos clircitos do credor, se o omprcs~imo cons- 
tar dc titulo authentico, em que se declare que o tlinhciro h i  
pedido para pagamento daquella tlivida. 

ARTIGO 781.0 

0 subrogado pcicle exercer todos os direitos quc competem 
ao crcdor, tanto contra o devGdor como contra os scus fiado- 
rcs. 

,ZIITIGO 784." 

0 credor que s6 f o ~  1)ilgo (:m p r t c  ptide esercer os seus 
dircitos, com prefercnzia do sul)ro,ondo, pelo reslo da divida. 

$ unico. Esta preferenc~a, ~)orkm, compcte unicamente aos 
cretlorcs orrginarios on aos s~lus cessionarios, e n5o a yual- 
( pe r  outro subrogado. 

AR11b1) 783.0 

N5o pcide dar-se subrogac;"ao parcial em divldas cuja solu- 
Go  i: indivisivel. 



A R T I G O  78I.O 

0 l~ngnmcnto aos subrop,ldos em diversas purt:iics (lo mes- 
mo c*l~t!ttl~tr\ nio potlendo Iorlos pag-os ao I I I C S I I I ~ I  tihllil)o, 
srrA libito pola ordem successiia das tlivc.rs;~s si~brog;rci)c!s. 

Al\TIGO 785.0 

0 crctlor pdde transmittir a outrem o seu direito ou credito, 
por tit1110 gratiiito ou oneroso, independentemcntc de con- 
sentimento do devedor. 

$ unico. Mas, se os dircitos ou creditos forem litigiosos, 
1150 podeAo ser cedidos de qua l r~u~r  forma a jt~izcs singnlares 
ou collectives, nem a outras auctor~tlarles, sr  esses direitos ou 
creditos forem tlisputados no~l~mltc~.; c:m que ellas exercerem 
as suas attribuigbes. A cess%o fcitn com quehra do que fica 
disposto neste $ seri de direito nulla. 

ARTIGO 786 

0 devndor de qualquer ohriga~lao litigiosa, cedida por t~tulo 
oncroso, 11cide livrar-se satisfazendo ao ccssionario o valor quc 
(hsttl Ilouwr dado por clla, com seus juros t? as mais tlrsposa, 
ftlrt.l. ILI  ;~cquls~@o, excepto sr: a c.ess2o t i ve~  siclo frita: 

I .' Em favor dr, licrdeiro ou de c'om-1~roprlt:tam (lo tl~l.clito 
c ($dido; 

2." Em favor (lo possurdol. (lo imrnovel, que 6 oljecto dcsse 
direito ; 

3.' Ao credor em pagamento da sua ilivida. 

ARTIGO i8i  

A fbrma de s o l u ~ b  permittida no artigo precedente s6 pbde 
dar-se emquanto o litigio nlo 8 resolvldo por sentenca passada 
em julpatlo. 

ARTIGO i 8 8 . O  

k tidu coma cllrelto litigioso, para os effeitos declarados, 
11 



aquelle clue foi contestado na sua substancia, em juizo con- 
tencioso, por algum interessado. 

ARTIGO 789.0 

Pelo que respeita ao cedente, o direito cedido passa ao ces- 
sionario pelo facto do contracto; mas em relaq'io ao tlevedor 
ou a terceiro, a cesslao s6 pOde protiuzlr o sen effeito desde 
que foi notificada ao devedor ou por outro n~otlo I(:vada,ao 
seu conhecimento, comtantoque o fosse por fbrma authentica. 

ARTIGO i90 ."  

Occorrendo no mesmo clia notifica~ao ou conhecimento de 
varias cessGes, ser5o havidos os diversos cessionarios poreguaes 
em direitos, excepto se a hora &a notifica~lo se achar precisa- 
mente declarada; porque, neste caso, preferiri a primeira. 

ARTIGO i91.O 

Emquanto n5o se dB a notifica$io ou o conhecimento, i! li- 
c i t ~  ao devedor livrar-se, pagando ao cedente, F! a este exercer 
contra aquelle todos os seus direitos. 0 ccssior~ario s6 pode 
rlesse intervallo proceder contra o cedente aos actos necessa- 
rios ti conserva~30 do seu direito. 

ARTIGO 799.O 

0 s  credores do cedente podem egualmente exercer os seus 
direitos sot~re a divida ceditla, emquanto a cedencia n5o for 
notificada oil conhecida na firma sobredicta. 

ARTIGO 793.u 

0 cretlito cedido passa ao cessionario com todos os direi- 
tos A obriga~7,es accessori;rs, n"a havendo estipulacao em con- 
trario. 

A R T l G O  794.O 

0 cedentt: i: ubrigado a assegurar a existencia e a legitimi- 
dade do credito ao tempo da cess50, mas n8o a solvencia do 
devedor, salvo se asslm for estipulado. 



ARTIGO 795: 

Se ( I  c:edcnle sc houver resl)ons;il~ilisath pela solvenc.ia (lo 
dr:vrtlo~-, c 1130 se declarar o tempo rll~c tal rrspons;~l~illcLi~il~: 
Iia-de tlrl l  at-. limitat.-se-ha esta a um aurro, cbonl;trlo t1t:sdt: a tlata 
do contracto, se a divida estl\el8 vencida, (I, sr o n9o rslivrr, 
desde a data do scu vcncimento. 

$ unic:o. Sc a ccdencia for clc rentlas ou dc, prestacGes pt3r- 
pbtuas, a responsabilidade (lo ccdcrltc tlurarA por dez annos, 
s;ilvo havcritlo cstipula~30 em contrano. 

AnTlCO 796." 

Confundindo-se na mesma pessoa a qual~dade de credor e 
a dc drtvedor, pela mesma causa, extingue-se o credito e n 
tlivida. 

ARTIGO 797.O 

A confus50 quc se verifica na pessoa do principal devedor 
aproveita ao seu fiador. 

ARTIGO 798.* 

h confus5o que se db nas qualidades cle fiaclor c tle credor 
n%o estingue a obrigagiio. 

ARTIGO 799.O 

\ ronfusio, que se opera na pessoa do cretlor oil do deve- 
dol* suliclario, s6 produz os seus effeitos na parte proporcio- 
nal no so11 crr.rl~to ou dicitla. 

ARTIGO 800.O 

NZio ha confus50 concorrendo na mesma pessoa as qualida- 
tlcs de crctlor e dc devedor, por titulo de lieranca acceita a 
I~encficto de inver1ta1.10. 

I R T I ( i 0  801 O 

St1 ,I confus51) se tlesfizer, renascerA a obrrgaqlao corn totlos 
os seus accossorios, ainda em relaclo a tcrcplro, st! o facto tern 
effe~to rc t~  oacti~o. 



ARTIGO 802 O 

A novaq5o effeitua-se : 
,1.' Quando o devedor contrahe pnr8il corn o c.~*edor uma nova 

tlivitln cm logar da antiga, que fica ctstincta : 
LL."Quando um novo devcdor 6 suhstituido ao antigo que 

lica ex one^-ado : 
3 . O  Quanclo um novo crcclol i: substituitlo uo antigo, obri- 

gando-se para com elle o antigo devedor. 

ARTIGO 803.0 

A novaC'io niio se presume ; i: nezessnrio quc seja expres- 
sumente estipulada ou que sc rlrduza claramente dos termos 
do novo contracto. 

AHTIGO 804.0. 

A nova@o por substituicio tle devedor nlo pbde fazer-se sem 
consentimento do credor; mas pode fazer-se sem ~nterven@o 
(lo clcvedor antigo, nos termos em que, sem consentimento do 
devedor, pOde scr feito o pagarnento. 

ARTIGO 808.O 

0 credor que esont?rar pcla ~io\~a@o o antigo devedor, ac- 
ccs~tando outro em seu logar, 1150 terd regress0 contra aquelle, 
se o noyo devedor se achar insolvente ou for incapaz, salvo 
se oiltra collsa for ~stipulada. 

ARTIGO 806." 

A simples 1nclica~5o fe~ta pelo tlevedor de pessoa que deva 
pagar em seu logar, on f e ~ t ; ~  pelo cr~:clor de pessoa que deva 
n:ceh~r ~ 1 ~ 1  s r ~ r  logar, 1170 p~'oduzrnovaclo. 

ARTIGO 807.O 

1Catinc:ta a divitla antiga pela nova@o, ficam egualmente ex- 
tinctos todos os direitos e ohriga~Bes accessories, ngo havendo 
seserva expressa. 



3 unico. Se a reserva disser respeito a terceiro, 6 tambcm 
nccessario o consentimento deste. 

ARTIGO 808." 

Q ~ ~ i n d n ,  porem, a nova~iio se efleitua entre o c.rctlor e al- 
gum tlc!vedor sc~l~tlario, os privilegios e hypothecas do antigo. 
credito so potlem scr reservados ern rela~30 aos bens do de- 
vedor que cootrahe a nova divida. 

ARTIGO 809." 

I'ela novac:So feita entre o credor c algum dos drvrdorcs 
s~~lrdarios ficam exonerados todos os mais com-devedores. 

ARTICO 810.O 

Se a primeira obrigaqzo sl: achar extincta ao tempo em que 
a sepnda  for contrahida, ficarti a nova~3o sem effeilo. 

ARTIGO 811 ." 
Aindaque a obriga~iio anterior seja subordinada a uma con- 

di@o suspensiva, s6 fica a novaflo dependente do seu cum- 
primento no caso em que assim seja estipulado. 

ARTIGO 814." 

Se a obripnr5o primitiva for :~hsolutamentn r~provada pela 
Iri. nu tal qne n30 possa ser sanada ou conlirmada, scri 11ul1a 
a obrrg rt;.Go clue a substituir. 

ARTIGO 813." 

Se a novaclao for nulla, suhsistira a an t ip  ohr~g,~!:~. 

ARTIGO 814.. 

0 devedor substituido n'lo pbde oppor do c1,cclor as exce- 
pq6e> quc! potleria oppor o primeiro dererl~w : nlas pode op- 
pur-ll~e a. ( 1 1 1 ~  p~ssoalmente tenha contra o rneslno (:redor. 



ARTIGO 815.0 

1$ I~i,ito a clualqurr r.annncia~ o scrl direito ou remlttir e 
perdoar ns prestacbes q11e ltle s5o devldas, excepto nos casas 
em rluc a Ici o prolribir, 

ARTIGO 816.0 

0 pert130 concc?tlido an devctlor. principal aprovcita a0 fiii- 

dor; inas o cnnced~do a cste n3o aproveita liquelle. 

ARTIGO 817.0 

Havendo mais de um fiador, e sendo todos solidarios, n5o 
aproveita aos outros o perdlao que for concedido so a algum 
clelles na parte respectiva i sua responsabilidade. 

ChPITULO X 

DA C A U C ~ O  OU GAIIANTIA DOS CONTI\ACTOS 

YbIbSECCAO I 

LIA F l \ h ! R  EQ GBRAL 

0 camprimento das 0 1 ) l ' i g i l ~ ~ ~ ~  clue resultam dos contractos 
pGdc scr asseguratlo por urn terceiro, que responda pelo de- 
vedor, se ns dicla.; ol11~iga$5es n30 forem cumpridas. o que 
se chama fi;llya. 

A R T 1 6 0  819 

Podem afiancar todos os que podcm contractar, cxcacpto ;IS 
lnulheres, n3o scncl11 cuinmt~rciantes. 

ARTIGO 820 * 

-31; mulhercls n2o gosam porem do beneficio mencionado: 
1 .O No caso de fian~a de dote para casamento; 



2: Sc liouvcrem procedido com dolo em prejuizo do cre- 
dor ; 

3." Se I~ouverem recebido do devedor a cousa ou quantia 
sobre flue recai a fian~a; 
4." Se sc obrigarem por cousa que lhes pertenqa, ou em 

favor cle seus ascendentes ou demndentes. 

ARTIGO 831 " 

A fian~a pride ser estipulada entrc o findor e o credor, aindn 
sem consentimcnto do devedor ou do primeiro fiador, se ella 
se referir a este. 

ARTIGO 822 

I? ~iulla a fian~a que recai em obrigaqso que 1130 seja vilida, 
except0 sc a nullidade proccder urllcamente de iricapac~dade 
pessoal. 

$ 1 .O Neste ultimo caso a fian~a suhsiste, aindaque o deve- 
dor principal f a ~ a  rescindir a sua obriga~so. 

$ 2." Esta excepc;3o n5o abrange a fian~a por emprestimo 
feito a filho-farnilias, como se dira no titulo rcspectivo, arti- 
gos 1335.O e 1536.' inclusivamente. 

ARTIGO 8 2 3 . O  

A fian~a n3o p6de cxceder a divida principal, nem ser con- 
trahida sob condi@es mais onerosas. Pbde, comtudo, contra- 
hir-se por quantidade menor e corn nlenos onerosas condicloes. 
Sc exccder a divida ou se contrahir mais onerosa, a fianca n2o 
sera nulla, mas sim reductive1 aos precisos termos da div~da 
afiangatla. 

ARTIGO 82l 

Quarido algum devedor 6 obrigado a dar fiador, nio pcidc 
o credor ser obrigado a acceitar fiador que nfo ter~l~a : 

9 ." Capacidade para obrigar-se ; 
3." Bcns immoveis l ives  e desmbargados, que cheguem 

para seguranp da obriga@o e sejad situados na comarca onde 
o pagamento deve ser feito. 



ARTIGO 823.0 

Se o fiador prestado niudar de fortuna, de fbrma que haja 
risco dc insolvencia, poderh o credor esigir outro fiador. 

ARTIGO 826 

Tanto a fianfa como a exoneraq30 della provam-se pelos 
meios estabelecidos na lei para se provar o contract0 principal. 

I'otlcm uma ou mais pessoas responsabil~sar-se prla solva- 
bilidadc tlo liatlor. A estc facto ctiama-se ahona~80. 

ARTIGO 828 

Para Iiaver abonacZo B necessario que si?ja dada em termos 
claros, expresses e positives. 

ARTIGO 829 

A abona~io p6dc provar-se pelos mesmos meios pelos quaes 
se prova a fian~a. 

S l  l!-SE(.$iO 11 

DOS EFPEITOS TIA P l A y A  EM 111.1 \ \  h ( l  4 0  FIADOR F: A 0  CREDOR 

A l l T l G O  830." 

0 fiador nZo p6de ser i.rrmpellido a pagar ao credor sem 
prb ia  excuss50 de totlos os bens do devedor, except0 : 

4 .O Se o fiador se obrigou como principal pagador; 
2 . O  Se renunciou ao I-~eneficio da excussiio; 
3." Se o devedor nEo pbde ser demandado dentro do reino. 

ARTlGO 831.0 

0 cretlor pbde demandar simultaneamente o devedor prin- 
cipal e o fiarlor, salvo o regress0 clue fica ao fiador contra 
aquelle. , 

ARTlGO 832.#1 

Sendo demandado o fiador, qner seja como simples fiador 
quer como principal pagador, p0dc fazer citar o deredor para 
com elle se defender ou ser condemnado conjunctamente. 



ARTIGO 83:l.* 

Condemnados conjunctamcnte o clr?vedor e o principal pa- 
gador, sendo cste compelliclo ;I pagar, potle nomear a penhora 
bens do devedor, se elle os t~ver 11vres e desembargados, e 
aituados i la mesma conlarca. 

A transa~so feita entre o fiador (! o credor nZo abrange o 
devedor principal, nem a transacqho enlre cstc e o credor 
abrangc o fiador, salvo, n'um e n'outro caso, o c,onsentimento 
(lo terc'eiro. 

ARTIGO 8 3 8 . O  

Sendo varios os fiadores do mesmo tlevedor e pela mesula 
clivitla, cada um delles responde pela totalldade, n3o havcndo 
tleclaraqao em contrario; mas, sendo demandado s6 algum 
ilelles, p6de fazer citar os outros para com elle se defenderem 
ou serem conjunctamente condemnados, cada um na sua par- 
tc ; e,s6 nestc caso, responder6 na falta delles. 

$ unlco. 0 beneficio da rlivisio entre os com-fiadores nZo 
se verilica nos casos em que 1120 sc: da a excuss30 contra o 
principal clevedor. 

ARTIGO 836.11 

0 fiador que implorar o beneficio da divido s6 responder6 
proporclonalmente pela insolvencia dos outros fiadores anterior 
i divk30, c nem por esta mesma, se o credor voluntariamente 
tiwr ftlito o rateio, sem que este haja sido impugnado pel0 
f-,I ' r. 

ARTIGO 837." 

( b  ab~mador do fiador gosa do beneficio da excussSo, tanto 
cl lr.lia I fiador, cow, contra o devedor principal. 

ARTIGO 88&" 

0 liatlor que ~ I ) I  obrigado a pagar pelo devetlor tcm o di- 
reilo d~ her l)or elle illtlemnisado: , 

1 ." Ua divlda principal; 



2." Dos juros respectivos tl: quantia paga, contados desde 
que a pagou, aindaque a divida os nTio vencesse para o cre- 
dor ; 

3." Das perdas e darnnos que lhe tenham sobrevindo por 
causa do devedor. 

5 unico. 0 clue fica disposto ncste artigo cumprir-se-ha, 
ainda quando a finnqa tenha s~do  prcstada scm conhecimento 
do devedor ; mas, nestc caso, os juros SO ser8o contados desde 
que o liador noticiar o pagamento ao devedor. 

ARTIGO 889 " 

0 fiaiior que pagou ao credor fica subrogado em todos os 
dire~tos cluc o rnesmo credor tinha conlra o devedor. 

5 unico. Se o fiador, porem, transigiu corn o credor, nio 
p6de exigir do devedor sen'ro o que na realidade desembolsou, 
except0 se o credor lhe fez doa~"a de qualquer abatimento feito 
na divida. 

ARTIGO 840.0 

Sendo dous ou mais os devedores com solidariedade pela 
mesma divida, pbde o fiador exigir de qualquer delles a tota- 
lidade do que pagou. 

ARTIGO X I l . 0  

0 devcdor, emquanto n80 consente no pagamento volunta- 
riamente feito pelo fiador, pcide oppor-lhe todas as excemes  
que, ao tempo do pagamento, podoria oppor an credor. 

5 unico. 0 mesmo pbde fazer, se o fiador, tendo pago em 
consequencia de ac@o contra elle intentada pelo credor, n3o 
fez citar o dcvedor para essa ac~5o. 

ARTIGO 813." 

Se o tlevedor pagou de novo, ignoranclo o pagamento, por 
falta de aviso do fiador, n5o tern este regresso contra o deve- 
dor, mas so contra o credor. 

ARTIGO 848." 

Se a divida era a praso, e o findor a pagon antes do venci- 
mento, nio p6de esigi-la do devedor, sen% depois do dicto 



ARTIGO 844.0 

0 fiatlor pcidc, ainda antes de haver pago, exigir clue o de- 
vedor ])ague a divida ou o desnnere da fian~a, nos seguintes 
casos : 

4 ." Se for demandado judicialmente pelo pagamento ; 
8." Se o devedor decair de fortuna, e houver risco de insol- 

vrlncia ; 
3 . O  Se o detcllor pretender auscntar-se do reino; 
11.O Sc o dcvedor se tiver obrigado a dcsonerar o fiador en1 

tempo determinado, que j i  tenha decorrido ; 
5." Se a divida se tornar exigivel pelo vencimentn do prase ; 
6." Sc llouverem decorrido dez annos, n9o lendo a obriga- 

pfio ~'rincipal termo preflxo, e o fiador o n30 for por titulo 
oneroso. 

fj unico. No caso do n.O 5 . O  podera tambem o fiador exigir 
flue o credor proceda contra o dcvedor ou contra elle proprio, 
admittindo-lhe o bcnelicio tla escuss~o ; c se o crctlor assim 
o n2o lizcr, rljo responder8 o liatlor pela insolvenci:~ clo cleve- 
clor. 

SUB-s~c~Ao IV 

DO5 EFthITOS O h  FIAhCA EM R E L A C ~ O  AOS FIADOSES EhTRE 61 

ARTIGO 845." 

Scndo tlous ou mais os fiadores do mesmo devedor, e pela 
Illesma divida, o que houver pago a divida nit sua totalidade 
I 'otlerri exigir de cada um dos outros a pnrte que lhc tocar pro- 
l~orcionalmente. 

3 1 ." Se algum se achar insolvente, recaira a sua quota sn- 
1 tre tndos proporcionalrnente. 

$ 2 . O  h disposiGo deste artigo s6 C! applicavel quando o 
pagamento 8 pedido judicialmonte ou quando o devedor ~u-I  I I -  

cipal se acha fallido. 
6 W I G O  846 

No caso do artigo pewdente, podem os com-fiadores rrpllc )r 
ao fiador que pagou a divida as e s c e m s  y e  o princ~pal tle- 
vedor poderia allegar contra o credor, se n'io forem meramente 
pessoaes. 



ARTIGO 844.0 

0 fiatlor pcide, ainda antes de haver pago, exigir clue o de- 
vcdor ])ague a divida ou o desonere da fian~a, nos seguintes 
casos : 

4 ." Se for demandado judicialmente pelo pagamento ; 
8." Se o devedor decair de fortuna, e houver risco de insol- 

vrlncia ; 
3 . O  Se o detctlor pretender auscntar-se do reino; 
11.O SC o dcvedor se tiver obrigado a dcsonerar o fiador en1 

tempo delerminado, que j i  tenha decorrido ; 
5." Se a divida se tornar exigivel pelo vencimento do praso ; 
6." Sc llouverem decorrido dez annos, n5o lendo a obriga- 

p5o ~'rincipal termo preflxo, e o fiador o n30 for por titulo 
oneroso. 

fj unico. No caso do n.O 5 . O  podera tambem o fiador exigir 
flue o crador proceda contra o rlevedor ou contra elle proprio, 
admittindo-lhe o bcnelicio tla escussZo ; c se o crctlor assim 
o n2o lizcr, 1190 responder8 o liatlor pela insolvenci;~ clo cleve- 
clor. 

SUB-s~c~Ao IV 

DO5 EFthITOS O h  FIAhCA EM R E L A C ~ O  AOS FIADOSES EhTRE 61 

ARTIGO 845." 

Scndo tlous ou mais os fiadores do mesmo dovedor, e pela 
Illesma divida, o que houver pago a divida nit sua totalidade 
I 'otlerri exigir de cada um dos outros a pnrte que lhc tocar pro- 
l~orcionalmente. 

3 1 ." Se algum se achar insolvente, recairh a sua quota sn- 
1)rr tndos proporcionalmente. 

$ 2." h disposiGo deste artigo s6 ti applicavel quando o 
pagamento 8 pedido judicialmonte ou quando o devedor ~u-I I I -  

cipal se acha fallido. 
6 W I G O  846 

No caso do artigo pewdente, podem os com-fiadores rrpllc )r 
ao fiador que pagou a divida as esce@s y e  o princ~pal tle- 
vedor poderia allegar contra o credor, se n'io forem meramente 
pessoaes. 



- 4 73- 

ARTIGO 847.O 

0 ahonaflnr rlo fiador e responsavel para com os outros 
coni-fiadorts, 1 1 0  rase de insolvencia do Eador a quem abonou, 
nos rncsmos termos em que o seria o fiador. 

ARTlGO 848 

:\ o1,riga~"a 110 fiador extinguc-se com a extincqlao da obri- 
gac.2~1 principal e pclas mesmas causas por qrie ella se p6de 
cstingu~r, salvo o (FN: fica disposto no 4 .' do artigo 822.' 

ARTIGO 849 O 

Sc a obriga~5o do dcvodor (! a do fiador se confundirem, 
l~erdarldo urn do outro, n5o st\ estlnguira por isso a obrigac2o 
tlo nbonador, se o hourer. 

ARTICO 880.' 

St? u crt:dor acceitar vo1unt;iriamente qualquer cousa em pa- 
gamonto cle divida, ficar6 desonerado o fiador, aindaque o cr+ 
(lor veilha depois a perdrr por evic~3o a cousa prestada. 

ARTIOO XB1: 

Sc o crcdor desonerar algum (10s fiadores, sem consenti- 
nirnto tlos outros, ticario todos elles desonerados, em propor- 
$20 da obriga$Io remittida. 

ARTIGO 852." 

A moratoria concedida ao devedor pclo credor, sem consen- 
limento do fiador, estingue a fianca. 

ARTICO 833." 

0 s  fiadores, aindaque solldarios, ficarIo desonerados da sua 
obrigaqao, se, por a l g ~ ~ m  facio do credor, nIo poderem ficar 
subrogados nos direitos, privilegios e hypothecas do mesmo 
credor. 



ARTIGO 894.O 

0 fiador pOde oppor ao creclor todas as excep~6es extinc1.i- 
vas da obrigaciio que compitam ao devedor principal e lhe n%o 
sejam meramente pessoaes. 

ARTIGO 885.0 

0 devedor p6de assegurar o cumprimento da sua obriga- 
$50, entregando ao credor ou a yuenl o r-eprt:sentc algurn 
objecto movel, para y e  lhe sirvn do scgomnran. n qile s r  
cl~ama penhor. 

ARTIGO 856 

Podem ser dados em penhor todos os oljjectos movris que 
podem scr alienados. 

ARTlGO 857 O 

Quando se empenl~arem titulos tle credito part~cular, que 
nlao sejam acqloes de alguma companl~~a, dnvct18ii o penhor ser 
notificado ao originario devedor. 

ARTIGO 858.O 

0 contract0 de penhor s6 p6de produzir os seus effeitos en- 
tre as partes pela entrega da cousa empenhads; mas, corn re- 
la@o a terceiros, e necessario que, alkm disso, conste de auto 
autl~entico ou authenticado a sornma devitla e a especie e na- 
tureza do ohjecto do penhor. 

ARTIGO 859.O 

0 penhor p6de ser constiturdo pelo proprio devedor ou 
por terceiro, ainda sem seu consontimento. 

ARTIGO 860 @ 

0 credor adquire pelo penhor o direito : 
1 .O De ser pago de sua divida pelo valor do penhor, com 

preferencia aos demais credores do devedor ; 
2." De usar de todos os meios conservatorios de sua posse, 



at6 tle qucrellar dequemlhe furtar a cousa empenhada, ainda- 
clue seja o proprio dono; 

3." De ser indemnisado das despesas ne~~essarias e uteis 
ilue filer com o objecto empenhado ; 

4 . O  1I)c exigir do devedor outro penhor ou o cumprimento 
(la obriga~ao, a~nda antes do praso convencionado, se o obje- 
cto do penhor sc perder ou diminuir, sem culpa sua, ou se for 
cxigido por terceiro a quem pertenca e qne 1150 11:ija consell- 
tido no penhor. 

ARTlGO 861.O 

0 credor (: ohrigado : 
1 .O A conservar a collsa empcnhada, como se f6rn sua pro- 

pria, c a responder palas deteriora@es ou prejuizos qiie ella 
padecer por culpa ou negligencia sua. 

2 . O  A restituir a cousa empenhada, logoque se cumpr;r in- 
teiramente a obrigaqlao, sendo-lhc pagas todas ns tlr.sl~cs:~s 
clue tenha feito com a conservaclo da nlesma cousa. 

ARTlGO 8 6 2 . "  

0 devedor p6de exigir que o credor preste fian~a ao penhor, 
ou clue seja a cousa depositada em poder de outrem, se o 
mesmo cretlor usar da cousa empenhada, de forma que esta 
possa perder-se ou deteriorar-se. 

ARTlGO 863.0 

Se no praso convenc~onado o devedot. nZo effeituar o paga- 
mento ou, 1150 havendo prase est,ipulado, se o devedor n2o 
pagar, sendo iuterpcll;rtlo 1)rlo crt:dor, poclt~rh este fazer ve1r- 
der judicialmente a co~lsa empenhatla, coin cita~5o do cte\cl- 
dor . 

ARTlGO 864" 

0 credor n5o p6de ficar com o objecto do penhor em paga- 
mento da divida sem avalia~50, ou por avaliaflo 1)or elle feita ; 
mas podem as partes convencionar que a venda se f a g  extra- 
judicialmente, ou que o credor fique com a cousa empenhada 
pela avaliaqiio que fizerem louvados nomeados de commum 
accordo. 



ARTIGO 865.O 

Em qualquer dos casos mencionados nos dous artigos pre- 
cedentes, p6de o devedor fazer suspender a venda, offerecen- 
do-se a pagar e pagando dentro de vinte e quatro Iloras. 

ARTIGO 866." 

Se houver excedente no producto da venda, sera entregue 
30 devedor ; mas se o producto n3o chegar para inteiro paga- 
mento do credor, podera este demandar o devedor pelo que 
faltar. 

ARTIGO 867." 

0 s  proventos da cousa empenhada ser3o encontrados nas 
despesas feitas com ella e nos juros vencidos, e, n3o vencendo 
juros a divida, sera0 abatidos no capital devido. 

ARTlGO 868." 

As partes podem estipular reciproca compensaflo de inte- 
resses. 

ARTIGO 869.. 

0 credor n3o responde pela evicq3o do object0 do penhor 
vendido, except0 se houver dolo da sua parte, ou se a tal res- 
peito se responsabilisar expressamente. 

AHTlGO 870 

0 devedor nio tem dirnito de exigir do credor a entrega do 
object0 do penhor, no todo ou em parte, sem ter pago a divida 
por inteiro, a nIo haver estipulag50 em contrario. 

ARTIGO 871." 

A restitui~ao da cousa empenhada presupploe a remiss30 
do direito ao mesmo penhor, se o credor n3o provar o con- 
trario. 

ARTIGO 873." 

Da remiss30 do penhor n3o resulta a presumpqao da remis- 
sZo da divida. 



ARTlGO 873  " 
Dti-se o contracto t l ~  consignar,50 de rendimentos quando o 

devedor ostipula o l~agamento successivo da divida e seus ju- 
ros, ou sO do capital, ou s6 dos juros, por rneio da applical.50 
(10s rer~climentos tle certos e dcterminados bens immobiliarios. 

ARTIGO 874.O 

0 s  contrahentes poctem colivencionar : 
1 ." Quc os bens cujos rendimentos sio consignados conti- 

nuem em podcr do devedor : 
2.O Que passem para o poder do credor; 
3." Que passem para o poder tle terceiro, por titulo de nr- 

rendamento oil por outro. 
$ 4 ." A consignal:30, porem, 1311 qualquer destes casos 1130 

impede que o devedor disponha por qualquer mod0 dos bens 
consignados, ficando salvos os direitos dos credores. 

§ 2." No caso do n . O  2." deste artigo, o consignatario 8 e q i -  
parado ao arrendatario, para Ihr ser applicavel o que o co- 
digo disploe licerca (In contract0 (le arrendamento, na parte 
em que o possa ser. 

ARTIGO 875.0 

Quando este contracto recair sobre bens immoveis sb podera 
ser cclebrado por escriptura publica; e, para produzir effeito 
para com tercriros, tlwe ser devidamente registado. 

ARTlGO 876.O 

A consignaq"ao de rendimentos p6de fazer-se : 
1 .O Por determinado numero de annos ; 
2." Sern numero determinado do annos, mas at8 o p a p -  

mento da quant~a devida, rlue nestt? caso sera csltt1c1ficada, e 
tambc~n de seus juros, se st: dcverem. 

$ un~co. No caso clo 11." 2.'' dealt: artigo, a consigna~Io so 
pode fazer-se detorm~nando-se prh~arnente a quantia que em 
cada anno devo ser levada em conta no pagamento, p e r  o ren- 
dimento scja superlor, quer ~~ifttr~ol. ii dicta cluant~a. 



ARTlGO 877." 

Este cont,racto termina rlualrtlo find3 n praso cstipulado, na 
hypothcse do n." 1 ." do arbtigo ar~loc~o!l(~r~lr~ . I )  pclo integral 
pagamento (la divida o snus juros. .;I) sch t l ( b \  or.clrrr, no caso do 
n . O  2 . O  do mesmo artigo. 

DOS PnIVILEGlOS CREDITOHIOS E ] ) A S  lIYPOTllECAS 

ARTIGO 878 " 
Privilegio creditorio d a facultla~lr: c~uc a lei conc,etle a cer- 

tos credores de serem pagos con] preferencia a outros, inde- 
pendentemente do registo dos seus creditos. 

ARTIGO 8 i9  

Ha duas especies de privileg~os creditorios: mobiliarios e 
immobiliarios. 

5 I .O 0 s  mobiliarios subdividem-so em : 
I .O E~pcc~iaes, que abrangem si) o ~ a l o r  de certos e deter- 

minados bens mobiliarios ; 
"Lo Ceraes, que abrangcm o valor rle totlos os 1)cns mo- 

bil~arios (lo tlevedor. 
5 2." 0 s  immobiliarios s"a sempre especiaes. 

DlvrsAo 11 

n O S  PRIVILWIOS MOBILlARlOS 

ARTIGO 8 8 0 . O  

Gosam de privilegio mobiliario especial nos fructos (10s 
predios rusticos respectivos, constituindo uma classe : 

1 ." 0 credit0 por divida de fbros, censos ou quinl~Ges, re- 
lativo aos dous ultimos annos c! ao corrente ; 

14 



2." 0 credito por divitla (It. renda, relativo ao ultimo anno 
t' ao corrente; 

r 3." 0 creditn por sem~ntes ou por emprestimos para gran- 
geios rurars relativo sti n o  ultimo anno. ou s6 ao corrente; 

4." 0 credito por solda~lns tlc crc?aclns de lavoura relativo a 
um anno, e por dividas cle jornaes clc operarios relativo aos 
ultimos tres mezes; 

5." 0 credito por premio de seguro relativamente ao ulti- 
mo anno e ao correntc. 

3 4 ." Para ser appl1cavt4 o ~jrivilcg~o tlc r p t ?  fazem men~Io  
os n.OS 1 . O  e 2 . O  deste artigo. I )  !~c~r~t~isario clue os onus respe- 
ctnos de emph!-teuse, wnso, quir~hIo ou arrendamento se 
arhem registados. 

$ 2." Aquelle privilegio principia a existir na data do re- 
g~sto, sem que posscl retrotrahir+e d data do crecl~to 2 t b  e2tc 
for mais antigo. 

3 3." Para sercm applicaveis os privilegios de que t~*~~c>tam 
os n.""." c 4." deste artigo, i! necessario que se haja tlecla- 
I ado a que predio ou predios nlsticos se applicaram esses cre- 
dilos. 

ARTIGO 881 I 

Cosam de privilegio mobihario especial na renda dos pre- 
dios urbanos respectivos, constituindo uma classe: 

1 .O 0 credito por divida de fbros, censos e quinhfies, rela- 
tivo aos dous ultimos anno:, e ao corrente; 

2: 0 credito por prcmlo de seguro, relativo ao ultimo mno 
e ao corrente. 

$ unico. Ao privilegio tle qze faz men@o o n." 4 ." i! appli- 
cave1 a disposi~3o do fj 1 .O do artigo a n t d e n t e .  

ARTlGO 883 " 
Goram cle privllegio mobiliario especial, constitoindl 1 uma 

rlasse : 
1." 0 credito por despezas de recovagem, barcagem 0u al- 

qiiilari;~,~io ~ a l o r  dos objectos transportados ; 
2: 0 credito por despezas de pousada ou albergaria, no 

valor das alfaias que o devedor liver na poasada; 



3." O credito pelo prefo de quaesquer moveis ou machinas 
nu pelo c ~ ~ s t o  do concerto tanto tlaq~i~lles como destas, no 
v:ilor (10s mesmos moveis ou machinas ; 

4." 0 credito por divida de renda on de tlnmnificn~io caa- 
sada pclo locatario, ou provenicnte de cpalqu(lr cricargo de- 
clarado em arrendamento de predio urbario, relativo ao ultimo 
an110 e ao corrente, no valor tlos moveis c.uistthr~ttrs no mesmo 
pretlio ; 

5.O 0 credito prcvcniente d t ~  p~emio th: seguro de movcis 
ou mercadoria;, rclativo ao nltimo anno e ao corrente, no va- 
lor dos objcctos segnrador. 

$ I ." 0 pr'ivilegio tle quc tratata o n." 4 ." deste artlgo acaln 
cluando os objectos transportatlos sairem do potlrr il l .  tlncln 
os transportou. 

5 8." '0 cle i1.O 2.O acaha tluando os objectcis sairem ria pon- 
sada. 

5 3." 0 de n." 3.", quanrln r~s  moveis nu mar.l~in:~r cornpra- 
rlos ou conccrtados sairem da mio do tlevcdor. 

$ 4.O 0 de n." 4.", qnando os movris saircrn do respective 
prcdio. 

$ 5." 0 de n." Ti.", quantlo os moveis 011 1nthrc:adorias pas- 
sarem ao poder de tc?rt-eiros. 

§ G." Nio 6, porkm, applit:avt?l o que tl~sploe o $' antecedente, 
se se provar clue na saltla tlos rrferidos ol),jectos houve dolo 
nio sb do devedor, mas tamht?m das pessoas para quem taes 
objectos succcissivame~~te foran] alheados, tendo-o sido por 
tit1110 onelBoso. 

i i l l T l ( i 0  883.' 

C;osam, tambem, tle privilegio mol~iliario especial, consti- 
tuirido uma classe : 

4 .O 0 creed~to pelo preCo de lnaterias pririias no valor dos 
productos Sal,r*icados, postoqua r14o sI1jam os mesmos que se 
fabr'ica~.am com as materias prilnds IIEO pagas, comtantoque 
scjam do mesmo genero daquelles que com taes materias se  
podenl procluz~r ; 

3." 0 credito por salarios de operarios fabris relativo aos 
ult~mos Ires mezes, m valor clos mesmos productos : 



3." 0 crcllito pelo premio do seguro relativo ao ultimo anno 
e ao correntt1 no valor dos productos segurados. 

$ 1 .O Para quc, possa clar-se o privilegio de que tracta o 
n."." e necessario que os objectos se conservem em poder 
do devedor ou, n2o se conservando, que tenham saido com 
dolo em prejuizo do credor, nos termos do $6.' do artigo pre- 
cedente. 

2.O Este privilegio extingue-se n5o sendo applicado den- 
tro de um anno. 

ARTIGO 885.0 

Cosam de privilegio geral sobre os moveis : 
1 .O 0 credito por despesas do funeral do devedor, eonfornltx 

a sua condic'ao e o costume da terra ; 
2.. 0 credito por despesas feltas corn o lucto da viuva e (11 1 - 

filllos do fallecido, conforme a eua condic3o; 
3." 0 credito por despesas corn facultativos e remedio- pal I 

doen~a do devedor, relativo aos ultimos seis mezes; 
4." 0 credito para sustento do devedor e daquellas pessoas 

de sua familia a queln tinha o dever de alimentar, relalivo aos 
ultimos seis mezes ; 
5." 0 credito proveniente de ordenados, salarios e solda- 

das de creados e outros familiares relativo a um anno ; 
6." 0 credito proveniente de salarios ou ordenados devit1n.i 

(t mestres de sciencias ou artes que hajam ensinado os filhos 
do devedor ou as pessoas a quenl este tinha por dever dar edu- 
caq90, relativo aos ultimos seis mezes. 

ARTIGO 885.0 

0 s  creditos por impostos devidos 6 fazenda nacional gosam 
de privilegio mobiliario em todas as classes. 

ARTIGO 886!, 

O credor pignoraticio tem o privilegio de ser pago da sua 
dlvida pelo preco tlo object0 ou objectos empenhados, at8 onde 

' cllegar o rcferido preGo, sendo considerado, pelo resto, como 
credor comlnum. 



hRl'l(i0 8Ni ' 

Sio crecl~tos privilegiatlos sobre os lnllnovets do dcvedor, 
ainda quando estes se achem oncri~tfo~ com hypotheca: 

1.' 0 s  creditos por impostos devitlos ti 'fazenda nacional 
pelos ultimos tres annos, e no kalor tlos bens em que recairem 
os mencionados impo~tos; 

2." 0 s  creditos provcnientes de tlespesas feitas nos ultimos 
tres annos para a conserva~iio dos predios, com relacso hquel- 
les a que essas despesas foram applicadas, n'lo cxcedendo a 
quinta parte do valor dos mesmos predios. 

3." 0s creditos provenientes dc custas judiciaes, feitas no 
interesse cornmum dos credores, rrn valor do predio (:om re- 
lac30 ao qua1 foram feitas. 

srre-s~c$Ao I r  

DAS IIYPOTARCAS E n  U R R A l  

ARTIGO 

Il~poll~eca 6 o direito concedido a certos credorcs de sercni 
pagos pelo valor de certos bens immobiliarios do devedor, L. 

corn prckrencia a outros credores, achandn-se ns sells credi- 
tos devidamente registados. 

ARTlGO 889.0 

A hypotheca s6 pbde recair em bens immobiliarios que niio 
estejam fdra do commercio. 

5 unico. Sempre que forem hypothecados predios sujeitos 
a oilus reaes n3o abrangera a l~ypotheca senlo o valor dos 
mesmos predios, deduzida a importancia dos onus registados 
anteriormente ao registo da mesma hypottleca. 

ARTIGO 890 o 

S6 podem ser hypottlecados: 



1 . O  0 s  bens immoveis e os immobilisados de que sc faz 
mengio nos n.O" .O e 2." do artigo 375.O; 
2." 0 usufructo dos mesmos Fens; 
3." 0 dominio direct0 e ( 1  doliiinio util nos bens emphyteu- 

ticos. 
ARTIGO 891.0 

A hypotheca abrange : 
1 .O As accessloes naturaes ; 
2." As l~mfeitorias feitas A custa do devedor, salvo o direito 

clc terceiro na parte em que o valor do predio tiver sido au- 
gmentado por ellas; 

3." As indemnisa~iies tlcvidns pelos seguradores ; 
4.O As indemnisaq6es em virtude de expropriaqfics ou pre- 

juizos. 
ARTIGO 899 

A hypotheca onera os bens em que r ede  c sujeita-os dirc- 
cta e immcdiatamente ao cumprimento clas obrigages a que 
serve de seguranCa, seja quem for o possuidor dos mesmos 
bens. 

ARTIGO 898.O 

A hypotheca B de sua natureza indivisivel; subsiste em todos 
e em cada urn dos predios bypothecados e em cada unla das 
partes que os constituem; saIv(r o caso de se dcsignar nu com- 
petente titulo constitutive da hypotheca a parte do predio ou 
dos predios que com ella fica onerada. 

ARTIGO 891.0 

S6 p6de hypothecar quem pcide alienar, e s6 podem ser hy- 
pothecados os bcns que podem ser alienatlos. 

$ unico. 0 modo como potlom ser Ilypothecados os bens 
postos em aclministra~io e regulatlo nos t~tulos respectivos 
deste codigo. 

ARTIGO 895.O 

A hypotheca pbde ser constituida pel0 devedor ou por ou- 
trem em seu favor. 

ARTIGO 896.0 

Quem possue condiciooalmente ou com direito resoluvel, 
s6 p6de hypothecar debaixo das mcsmas contlifles. 



3 unico. 0 proprietario conditional [I~!vcI d r1et;ldrar 110 con- 
lracto a ~~atureza do seu direito, sc a conheccr, e, n50 o fazcn- 
do, incorrerh na pena imposta ao crime de bulra, a16m da ros- 
ponsabilidade por perdas e damnos. 

ARTIGO 897." 

Das obrigaC?oes proprias do herdeiro por nenl~um caso re- 
sulta hypotheca sobre os bens da heran~a em prcjuizo (10s cre- 
dores do auctor della, sindaque sejam crec1orc:s communs. 

ARTIGO 898.0 

Para se constltui~~ hypotlieca do domin~o util que ahranjlt a 
tota1ict:tdc do pr6tlio c.mprasndo n3o i? ncc'essario o consenlr- 
mento do senhor~o illrecto, o qua1 al~tis conserva todos os sells 
d~reitos. 

ARTIGO 899 

Qusndo o senllor~o direct0 conseguir a consolida@o dos 
dous clominios, seja dc quc: modo for, 3 tiypotheca que onera 
o dominio util acornpanha o preclio. 

A hypotheca relativa 3 cretlito quc vetqa juros, abrange 
os vencidos no ultimo anrlo e no corrc~nto, 1);lra o effeito de 
terern as vantagens della, incIepc:ndentemente de registo. 

$ unico. 0 s  juros rclativos aos annos anteriores teem hy- 
potheca como credito dislincto, se como taes tiverem sido 
registados. 

IRTIGO 901.0 

Qnando, por qualqucr motlvo, a hypotheca se tornar insuffi- 
ciente para seguranc:,a da obr~gai$io contrahida, o credor tem 
o direito de exigir clue o devedor 3 reforce ; e, n8o o fazendo 
este, p6de o credor pedir o inteiro pagamento da divida, 
como sc estivera vencida. 

ARTIGO 902.0 

L ) ~ I I ~ ~ I J - S C  ( t  c,,lso de ser destruido o predio hypott~ecado e 
de have13 seu clono de receber por isso alguma ~ndcmnisa~Ho, 



rls dileitos do credor reciem no valor clesla ou no pred~u, 
(111ando seja reedificado li custa de quem tinha tle indernni- 
sir .  

ARTIGO 903.O 

0 credor nZo pbde, na falta de pagamento, apropriar-se do 
predio Iiypotliecado, excepto arrematando-o em praqa ou sen- 
(lo-lho acljatli~adu ; Inah esta arrematac,'io ou adjudicaGo far- 
se-ha sempre, seja qua1 for o valor do predio e o da divida 
assegurada por hypotheca, salvo se o credor consentir em ou- 
tra cousa. 

A R T I G O  90'1." 

As l~ypolhccas s50 legacs ou voluntarias. 

ARTIGO 

As hypothecas legaes resultam immediatamente da l e~ ,  scnl 
dependencia da vontade das partes, e existem pelo facto dc 
existir a ohrigaf30 a que servem rle seguranca. 

ARTIGO 906.0 

0 s  credores que teem hypotheca legal, para seguranra do 
pagamento de suas dividas, sIo : 

1 ." A fazenda national, as camaras municipaes e os estabe- 
lecimentos puhlicos nos ,ens dos respectivos funccionarios 
responsaveis e nos hens de seus fiadores, na conformidade das 
l e ~ s  fiscaes ou administrativas, para pagamento das quantias 
em que ficaram alcanqados ou pelas quaes se tornaram res- 
ponsaveis ; 
2." 0 menor, o ausente, o interrlicto e em geral todas as 

pessoas privadas da administra~Go tle seus hens, nos dos seus 
tutorcs, curadores oil administradores, para pagarnento das 
valores a que tleisaram de dar a applicagio devida, qiie n3o 
entregaram competentrmente, or1 clue deixaram perder por 
culpa ou dolo ; 

3." A mulher casada par conlracto dotal, nos bcns do ma- 



rido, para pagamento dos valores mobiliarios dotacs e dos 
alfinetes estipulados ; 

4." conjuge sobrevivo nos hens do conjuge fallecido para 
pagamento do apanagio a que tenha direito ; 
5." 0 credor por alimentos, nos bens cujo rendimento se 

designou para os satisfazer, ou em cluaesqucr bells do deve- 
dor, quando nHo haja designaqlao ; 

6." 0 s  estabelecimentos de credit0 preilial, para pagamento 
de seus titulos, nos bens que os mesmos titulos dr:slgnam ; 

7." 0 s  coherdeiros para pagamento das respectivas tornas 
nos bens da I~eranqa sujeitos a esse pagamento ; 

8." 0 s  legatarios de quantia ou valor determinado ou de 
prcsta@es periodicas, nos bens sujeitos ao encargo do legado 
para pagamento do mesmo. 

ARTIGO 907 

0 s  creditos que t h n  priv~lcfiu (11: cyualquer cspecie, ter5o 
l~ypotheca legal todns as vezes que se acharem registados 
como cretlitos hypothecarios, tendo para isso os necessaries 
requisites. 

unico. 0 s  creditos registados na iorma deste artigo nao 
perdem por csse fact0 o privileg~o, e podem obler, no con- 
curso hjl~othecario, o pagamento quc no concurso de creditos 
pririlegiados nio tenham poclido alcan~ar. 

ARTlGO 988.0 

As hypothecas de que faz men~3o o artigo 006.", n."' ,l.", 
2." c: 3." n30 podem ser rrnnnci;~das ; mas podem ser substi- 
tuidas ou tlispe~isadas nos ( . ;I<I 1.; tLxprr?ssamente declarados na 
lei. 

ARTIGO 9 0 9 . O  

As Irypotl~rci~s lcgncs potlem ser registatlas crn relnqio a 
todos os bcns do debotlor, clu;l~~clo n5o forem especificados no 
litulo respcctivo os immoveis I~ypothecados; o devedor, po- 
rkm, p6clc r~sigil- y u ~  o r~gisto sn limitc aos bens nec,essarjos 
para o cumprllnento cla obriga~%o, e tem a faculdade de dc- 
signar os clue para isso quizer. 



UAJ I I i P O T A E C \ S  Y1)I U R T A R I A *  

ARTIGO 910.O 

As Iiypathecas voluntarias nascem de contract0 ou cte dis- 
posic5o 1113 ultl~na vontadc:. 

ARTIGO 911.0 

Estas 11y11otliec'n~ 96 podcm rccair sobrc bens celtus e de- 
terminados, e ])or quantia ccrta e cteterminada, ao menos ap- 
l)roximadamei~tc. 

ARTIGO 912.0 

As I~ypothcc-as \oluntarias provenientes de contractos po- 
dem pro\ar-sc por cAscriptura ou auto public0 ou, sc o valor 
assegurado poi- I~yl~oth~cn n5o elrrder a cinco~nta ]nil reis, 
por tlocumer~to parlit:ula~~, ckt.r.ipro nhsrgnado pela grssoa que 
a constitulr ou, se cssa nfio \olth(~r. or1 [I&) potler ~~kct,c\c)r, por 
outrern a seu rogo, lentlo n assig~~atur:~ de duas Iostc~rnrmhas 
que escrevam os seus nomes ; sendo, em todo o caso, as as- 
s~gnaturas reconhecidas por tabelliio. 

h Irypotheca pode ser cstipulada por tempo intletrrminado 
t 1  t.olr~ ;I> r~c~ntlrt~iies (pie aprouverrm nos estipulnntes, salvos 
05 1~111~1tos I )  ;IS f~~rmalidacies e restriu:iies elpressamente es- 
tnl)clccielos na 1c1. 

ARTIGO 914.0 

0 rlc\utlor d o  fica inhibido pelo facto da hypotheca de hy- 
pothecar de novo o predio, mas nesse caso, realisanilo-se o 
paganiento dc qualquer das tlividas, o pretlio fit-a hypothecado 
i s  restantos, 1150 em parte, mas 11n >II;I tot,~lrcla~lr. 

ARTIGO 915.0 

0 prcdio cornmum tle diversos proprietaries n3o p6de ser 
hypothecutlo na su:r totalidade sem consentimento tle todos ; 
mas, se for tlivisivel, cada urn p6de hypothecar separadamente 
a parte que nelle tiver, e stj a respeito dtfiisa pwte vigora a 
ir~tl~visib~lidade da I~ypotl~ea.  



ARTIGO 916.0 

A hypotheca de quc faz men@o o nrtigo 906.", n." I ." i? 
constituida pela nomea$Zo do funccionario, nos tcrrnos das 
leis fiscaes e administrativas. 

5 unico. Esta hypotheca pdde ser subst~tu~da por dcposito 
em dinheiro ou em titulos. 

ARTIGO 917 

Quando nlao houver deposilo nem hens designaclos para se- 
pranca da fazenda publica ou municipal ou dos estabeleci- 
mentos a que se refere o n." 1 ." do artigo 906." podera a res- 
pe~tiva hypotheca ser rcgistada cm relacgo a quacsquer bens 
do responsavel, salvo sempre o tlircito clnc ellc tem de re- 
quercr que scja reduzida nos justos limitcs, nos lurmos do 
artigo 909.O 

A R T I G O  918.0 

A hypothcca a favor do menor (t das m a s  pcssc~~s mcncio- 
nadas no n." 2.O do artigo 9 0 G . O  i: constituida pela nomea@o 
do tutor, curador nu administratlor. 

ARTIGO 919.O 
Feita a nomeac"a de que trncta o artigo antcccilentc, o con- 

selho de familia, tendo atten~%o d impor lan~i~  dos moveis tt dos 
rendimentos que o nomeado deveri roceber c poderti accu- 
mular em sua m2o, determinarti o valoi3 (la 11yl)otheca c desi- 
gnara os bens em relac30 aos quaes a mesma ha-dc ser regis- 
tada, e o praso em que cumprirti fazer o registo, motivando 
a delibera$lao. 

$ unico. Nos casos em que, na conformidade da lei, nlao 
houver nomea$io de conselho de fnmilia, as attribuiqBes delle 
ser'io exercidas, nestn parte, pel0 juiz de direito, ouvido o 
curador geral. 

ARTIGO 920.0 
Se o conselho de familia n'io fizer a designaflo 110s bcns. 



poderi o nomeado faz6-la no praso ile dez dias, e, n%o a fa- 
zendo ou fazendo-a insufficiente, o juiz designarli quaesquer 
hens que lhe constar pertencerem ao nomeado, para em re- 
lagso a clles se fuer  o registo da hypotheca. 

AHTIGO E l . ,  

Serd licito no conselllo de famiha, quando o julgar conve- 
niente, escusar o tulor, o curirdor ou o atlministrador no- 
mcado da l~ypotl~eca ou s6 do registo c ~ n n i ~  ;~ctos prkvios, 
para que entre logo na gercncia, ~)rc?encl~t!nclo-sc depois cssas 
formalidades, e I~t~rn assim, admittir hypotheca do bens cujo 
valor seja inferiu~ ao dos moreis c: rcndimentus, qudndo o 110- 
meado os 1130 tiver sutfilic~entes e o mnsulho n30 preferir no- 
mear outro. 

ARTIGO 9%2: 

0 nomeado sera intimatlo para, dcntro do praso assignalll~ 
pelo consel110 de familia, fazer o registo da hypotheca e ap t , -  
senlar em juizo o rcspcct~vo certificado, e, se 1150 satisfizer ou 
1130 allcgar e provar cscusa que o conselllo tenha por suffi- 
cient~, o juiz Ihe imporli uma rnulta de dez mil rbis a cem mil 
rkis, e mandarti ex-ofic~o, mas d custa do nomeado, fazer o 
reg~sto. 

A R T I G O  12n 

0 s  recursos que os nomcntlos ou o protulor e o curatlor 
geral interpozerem das dcliberaci3cs toinadas pclo conselllo 
de familia ou dos despachos do juiz, nos lermos (10s artigos 
anteccdentes, nunca suspcnderao os effeitos daquellas oa des- 
tes. 

ARTIGO 928.0 

Quando houver mais de um tutclado ou administrado, o 
tutor ou o administrador, ao passo clue for fazendo a cada um 
a entrega dos seus respecti\~os bcns e obtendo a approvaqqo 
das contas geraes, poderd requerer ao conselho de familia au- 
ctorisa$io para o canccllamento do registo hypothecario pel0 
valor correspondente A responsahilirlade finda. 

ARTIGO 9eE.O 

A hypotl~oca 3 favor da mulher casada, de que tracta o 



n.O 3.O do artigo 906.", 6 constituida pela respectiva escriptura 
dotal. 

,$ unico. Quando esta hypotheca n5o tiver sido rcgistarln 
antes do casamento, poderh se-lo durante elle, ou ainda ile- 
pois de dissolvido, sem prejuizo do direito de terce~ros ante- 
riormente inscripto. 

ARTIGO 926.0 

A hypotheca de que tracta o artlgo antecedente, quando con- 
sistir em bens exprcssamente deslgnailos para seguranca do 
dote, s6 em relac20 a esses mesmos bens podcri ser registatla. 

$ 1 . O  Se por qualquer motivo csta hypotheca se tornar in- 
efficaz, tanto a mulher, como aqrrelles que a dotaram poderlao 
rcquerer que a mesma hypotheen scja refnr~adn. 

5 "Lo Na falta de designac.30 de hens ou de sr! refor~ar a 
hypotheca, serd esta reg is tad;^ em relac30 n quaesquer bcns 
pertencentes ao marido, s a l v  o direito c~uc ellr: tem de pedir 
rediic$io aos justos limites. 

ARTICO 927.0 

A llypotheca constituida por r?scriptnr;i dotal, se originaria- 
mente foi registada na totalitladc dos hens do marido, pdde 
depois, a requerimento decte, cer rerluzirln 6s suas devidas 
proporc'oes, subsistindo o reg~sto s6 em tantos dos dictos bcns 
quantos hastem para effectiva seguranca, o ficando desonera- 
dos todos os outros que constituem o patr~monio do marido. 

ARTIGO 918.0 

k nulla a renuncia do d ~ r e ~ t o  de registar ou de qualquer 
outro que provenha do reysto l'eita pela mulher a favor do 
marido ou de terceisos. 

ARTIGO !l?9.' 

Para o casamento dos mcrlores por contracto dotal n3o se 
passarri alvara cle consentin~rllto scm que, alkm dos outros 
documentos que forem cxig~~los ])or l e~ ,  o requerimento v i  
documentado com a certldao do registo provisorio do dote, 
havendo-o em bens immobil~arios, e da hypotheca para segu- 
ranla dos valores mobiliarios dotaes, se a houver. 0 escrivso 



que sem isso passar o ilicto alvard perderi o oficio e seri res- 
l)onsavcl lror perdas c d;~mnos. 

A RTlGO 930 O 

N3o 15 permittido deferir a requerimento para entrega (11: 
bens, na hypothese de casamento de menor, sem que se moslre 
averbado de definitive o registo provisorio do dote e da hy- 
potheca, havendo-o. 

$j unico. 0 tutor que, sem despacho do juiz, fizer a mencio- 
na(1:l entrega de bens ou de rendimentos rcspontlerh Ilor ellcs, 
como sc tal &reg; n5o houvera feitn. 

ARTIGO 931.0 

A hypotheca a favor da viuva, de quc trac81a on." 4." do ar- 
tigo 906.", 15 constituitla pclo titulo promissorio dos alfin~tes, 
alarlias ou apanagios. 

AIITIGO !)33.n 

hypottieca a favor (la pessoa que tem direito aos allnien- 
tos, dl: que tracta o n . O  ti." tlu artigo 906.O, e constituilla pel0 
titulo donde resulta a ohriga$lo de os prestar. 

5 unico. Havendo bens designadamente onerados com essa 
ohrigaqgo, ern re1a~'io a elles seri registada a hypotheca, mas 
se nIo forem dcsign:ldos bens alguns ou sendo clcsignada a 
totalidade de um patrimonio, pdde a mencionada hypotheca 
ser registada em relac20 a todos os hens immoveis do deve- 
(lor uu cm relaq3o aos que (.ompozerem a totalidade do patri- 
monio, salvo sempre o dirr~to cle pedir reduc~zo, nos termos 
do art~go 909." 

nR'rl(;o 933 

A hypotheca mcnc~onatli~ nos titulos dos estabelecimentos 
de credito prctdial sttra regislada cm rela~5o aos hens que nes- 
ses titulos forem designarlos. 

ARrIGO 934: 

A l~ypotheca mcne~onnda no 1 i . O  7 . O  do artigo 906." e con- 
stimida pel0 titulo lcgal tla partilha e serti registada em rela- 
$30 aos hens respectivos. 



ARTIGO 93; " 

A hypotheca mencionada no n.O 8.' do artigo 906.O 15 con- 
stituida p ~ l o  tostamento, e sera registada em relacso aos hens 
sujeitos ao pagamento do legado. 

ARTIGO 936." 

As llypothecas voluntarias s8o constituidas pelos respecti- 
~ o s  contractos ou disposi@es de ultima vontade e podem ser 
reglstadas sb em relacgo aos bens que esses titulos especifi- 
radamente designarem ou a quaesquer bens do devotlor ou do 
testador na falta de designacgn, salvo o direito dc reducc50, 
conforme o artigo 90Y.O 

ARTlCO 937 

Quando sc offerecer duvida icerca do valor (10s bens para 
constituir a hypotlleca, podera fazer-se prkvla avalia~so destes ; 
mas essa tlvalla~5o ngo se fari judicialmente scm que se mos- 
tre ter-se registado provisoriamente a hypotheea. 

ARTIGO 938.0 

Aquelle que de novo adquiriu um prctlio hypotheeado e 
(4uer conseguir a espurpa~3o (la hypothem ou hypothecas 
pdde obter o seu fim I)or qualiluctr tlos motlos scgnintes : 

4 .O Pagando integ~.al~nnote aos crcdores hypothecarios as 
dividas a quc o mencionatlo prctlio estava liypothecado ; 
2." Depnsitando o.preco da arrernataq30 do prcdio, puando 

a acquisi~50 delle tenha sido fWa em hasta publ~ca ; 
3." Declarando em juizo que esta prompto a entregar aos 

credores para pagameutv tkls suas divid;ls at6 a clnantia pela 
qua1 obteve o predio ou aquella crn quc (1 cstima, quando a 
acquisi@o delle 113o tenha s ~ d o  l'cita por titulo oneroso. 

$ unico. As disposicijcs deste artigo s5o applicaveis ao caso 
previsto no artigo 4484 ." 3 1 ." 

ARTIGO 9 3 9 . O  

Em qualquer das hypotheses do artigo antecedente, o nova 



pnszuidor do predio mandari citar todos os credores hypo- 
t trcc.,~r~os inscriptos para que venham a juizo a levantar a parte 
(11) pl 'ep que lhes pertencer, julgando-se a final o predio livre 
e desonerado da hypotheca ou hypothecas a que se achava su- 
jeito. 

ARTIGO 940.0 

Consistindo a obrigaqZio assegurada por hypotheca em pres- 
ta~6es  periodicas, n"a sendo daquellas que constituem onus 
real da propriedade, opera-se a cxpurga@o pelo deposito de 
um capital correspondente a essas prestapGes, feito em moeda 
metallica, em fundos publicos ou em a ~ o e s  de bancos legal- 
mente constituidos. 

§ 4 .O 0 capital tlepositado reverte em proveito do depodi- 
tante ou de quem c i  rrhpresenta, logoque fique extinct? por 
qualquer modo a obrigaqio que motivou o deposito. 

5 2.O Emquanto dura o deposlto o credor recebe os ~ I I I . I I \  
ou dividendos dos titulos depositados, cuja escolha fica depe11- 
tlente da vontade do depositante, assegurando elle ao credor 
o juro It?gal. 

ARTIGO 911.0 

Qualquer dos interessados ptde requerer que o predio seja 
arrematado pelo maior preco que se obtiver sobrc aquelle que 
o novo possuidor tiver dado por elle ou em qne o estimar, 
110s casos seguintes : 

1 ." Quando o novo possuidor n'io cspurgar a hypotheca 
pelos mews para isso estabelecldos no artlgo 938.O 

2 . O  Quando, pretendendo n noyo poasuiclor expurgar a hy- 
potheca pclo mod0 estabelecldo 110 n.' 3." do artigo 938.", a 
quantia por elle offcreclda para pngamento dos credores for 
inferior ao computo dos cred~tos privilegiados ou hypotheca- 
rios e dos onus registados ;~ntc:r~ormente i s  hypothecas, aos 
cruses o predio este,ja sujeito. 

ARTIGO 9 4 2 . O  

Quando, na hypothese do artigo antecedente, o valor de que 
ahi se tracta n'io for coberto em prafA, os direitos dos interes- 



sados sr1-50 exefcidos sobre esse mesmo valor, salra a ac@o 
contra o devedor originario pelo clue ficar restando. 

5 unico. Quanto h parte de que n2o forem embolsados pelo 
produvto da hy~otl~eca, serso considerados como credores 
communs. 

ARTIGO 913  

Aindaquc o cretlor clue requereu a arremata@o do predio 
venha delro~s 11 desistir della, 1150 deisari por ISSO .a mesma 
arrernataqlao tle progredir nos seus termos regularcs, quando 
algum dos outros credores se opponha ;l. desistencia. 

AIYI'IGO 96'1 

0 dwelt0 dos ~~,et lores  que, tendo sido citados, nGo vierem 
a juizo, ser6 jillgado A revelia, pondo-se em deposit0 a somma 
que lhes tocar em virtnde da scntcnqa. 

Quando, porem, a referida somma 1130 for bastante para 
completo pagamento do capital e juros devidos aos ctictos cre- 
dores, estes conservar50 sempre, como credores commulis. 
relativamente A importancia nlao paga, todos os seus direitos 
contra o devedor. 

ARTIGO '346.O 

Realisado qne seja o pagamento dos credores que tiverem 
acudido a juizo, e feito o depos~to corn relaqao aoa qtie deixa- 
ram de comparecer, sera o predio julgado livre e desonerado 
de hypothecas, e se cancellarao os respectivos registos. 

ARTlGO 917.0 

A sentenca, porkm, nunca serii proferida, sem que se mos- 
tre que foram citados todos os wedores constantes (la certidso 
passada pelo conservador. 

ARTIGO 948.O 

0 credor clue, tendo o seu credito regstado, por qualquer 
motivo rldo tiver sido incluido na certidzo pnssada pelo con- 
servador, ou, sendo incluido, ngo for citado, n5o perderh os 

4 3 



.seus llircitos como crrdnr Irypothec,ario, sqa qunl for a sen- 
h1n~n profcrida em relago aos outros credores. 

ARTIOO 969." 

Est5o sujeitos ao registo : 
4 .* As hypothecas; 
4." 0 s  onus reaes ; 
3." As ac~bes reaes sohre designados hens immol~iliarios, 

e as pessoaes que se diriaem n haver o dominlo ou  a pwse 
tlellcs ; as ac@es sobre nullidade do reglsto ou do sell cancol- 
lamento, e as sentencas profelaidas e passadas em julga(10 so- 
1)r.r: qualquer dcstas acqi~es ; 

4." As transmiss6es de propriellade i~nmovel, por tit1110 
gratulto ou oneroso ; 

5.' :\ posse nos termos (lo artlgo 524." ; 
(i." -4 penllora cm brms immobiliarios. 
3 unlco. SO se rcputam onus rcaes paIa os effeitos go n .9 . "  

~ l ( b s t t s  ;uUligt) : 
.I ." I\ >r!rv~clGo 1: o compasc:uo : 
Y ." 0 uso, a habitaqgn e n ~lwlfructo; 
:I ." A cmpl~yteuse e a subemphyte~~se ; 
5.'' 0 crnso e o qninldo ; 
5." 0 doto : 
I;." 0 ;rrrrntlamento por inais de um anno, havendo ad~an- 

tamrnt.o cle renda, e por mais de quatro 1150 o havendo; 
7 .O A consigna~lao de rentf~rnentos para pagamentu cle quan- 

ti4 determinada ou por determinado numeru de annos. 

ARTlliO 9:iO.O 

0 registo d e w  ser feito na conservatorla ern cujo district0 



cstl situado o predio a qni! cllc tem tlc sc refcri~., e nEo em 
outra, sob pen3 de nullidade. 

5 unico. Se o pred~o for situado em territorio de mais de 
uma conscrtatoria, o rcgisto sei i  kit0 em cada uma dellas. 

ARTlGO 9Sl 

A firlta (It: registo (Ins tilulos clireitos a elle sujeitos 1150 lm- 
1)ede qae scjam invocados cm i~~izcr cntre as propioias l):rratcB~ 
ou seus herdeiros 011 rthprest:nta~~tes ; mas para corn terce~ros 
tis seus eITeitos s6 comt!~;~rr~ tlcscle o reglsto. 

$j uoicv. Exccptua-sc do tluc fica disposto na ultima part(: 
dcste tlrt~go a tran<rnissGo tle propriedade irnmovrl, cluando 
csta for i ~ i t l ~ ? ~ r ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ : ~ r l : ~ .  

A H T I G O  9310  

I posse n5o j)O(lc scr invocatla em juizo para prova (la pro- 
~)rictlntlc, crnqt~nr~to se 1140 mostrar que esth registaclit ; mas, 
~ I ( * ~ c I I s  cle 1-eg~starla, o seu COIII(!$O para to(los os elfeitos'1t;gaes 
tlove ser conlado em conformidadc das tlisposiybes deste co- 
digo. 

$j unico. Para as a ~ 6 e s  meramente possessorias n'io 4 ne- 
cessaria certidgo de'registo (la posse. 

ARTIGO 953." 

A inscrip~20 no registo de um titulo tr;rnslativo dc proprie- 
dadc sem condiq5o suspensi\i;i, envolve, indepeltdentemente 
tie alguma outra formalidadc, a transmissso da posse para a 
pessoa a favor clc quem essa inscripc,lo foi feita. 

1! 

AHTIGO 95'1 ! 
40 exce- A entrega e posse judicial de hens immohiliarios n7 

ptuados no $ unico do art~go 951 ." em caso ~~c?ohurn pi~de 
dar-se, sob pena de nullidade, sem que se tenha feito o regeto 
clo act0 juridico em que o recluerimento se funda. ,, ~ 

A R T l G O  9 8 : i . O  

0 s  actos de que resulta rnodifica~5o ou transmisdo de pro- 
i 

priedade, pract~cados por qt~alrluer pessoa a favor cle cluem 
a transmiss30 della tenba s i b  I'i~ta. na forrna indicatla no $ 

* 
I 
I 
! 



~ ~ n i c o  tlo nrtigo 054 .". oli pnr seni herdeiros nu representan- 
tes, sZo nnllos, com rchl:~r.50 ;I terceiros, se, achando-se deter- 
minados os hens, a transmiss20 nIo foi registada. , 

ARTIGO 936." 

.1 prioridatle das inscr-ipr."ops i! detcrminnda pela data do 
dia em que s5o feit:~~. 

$ 1." Concorrendo diversas inscripqGes da mesma especie 
e (la mesma data, a prioritlade tlellas ser-ti regolada prla or- 
dem tin numero quc tiverem ; sendo as inscripyiks (la mcsma 
tlata, mas de difrerentt~s crspt:cies, a prioridatlc dollas stlrti I-n- 
gulada pela ordcm da sua apresentacgo n registo, conformc o 
qi le  constar do livro- diario -. 

3 2.O Exceptuam-sc tlas disposlc6es (lo 3 antecodente as in- 
scr~p$"os I~ypothecai.ias concorrer~do entre s ~ ,  tis rlnars, scr~do 
registatlas n : ~  mesnla data, d applicavel a disposi@o do ar- 
tigo 1017.O 

ARTIt;O !t:i'j.o 

l'ara se lavrar o registo dcvc haver em cada conwrvatoria 
os l~vros seguintes : 

I .' lli;~rio ; 
8." Kcgisto de deswip@es : 
:;." Rrgisto de iuscripqijcs ; 
11 ." llragisto tle Ijypotllec:\s ; 
5." Tlegisto de transmissijes. 
# 1 ." O livr-o iotlicado no n." I .O i! destinado 9 nota dos re- 

gistos qrlc tbm cada di:r forem requchritlos, a qua1 serh fcita 
s~rmrnal~iamente ria ordem em tloe sc aprescntarcm. 

9 2." 0 livro indica~lo no n.O 2." 6 destinado A descrip~zo 
tic 1)retlios pela prlmeira vez submettidosba registo e a indica- 

tlos addicionamentos, div1sGt:s ou outras modifica~6es dos 
Illcsmos pred~os quc posteriormcntc occorrerem. 

5 3." 0 livro inilrcildo no 11." 3 . O  6 i:lest~nado ri ioscrip$5o 
tle todos os factos mencionados no artigo 9fi5.0, i ch\c+epc3o 
(13s liypo thecas e transmiss6es. 

!$ IL.' 0 l i ~ r o  iililicado rIo n." 4 . O  6 destinatlo ;i 111.;cripqZn 
tlas h! pott~ecas. 



$ 5." 0 livro indicado no 11." 3." i: tlestinado ao rc~gistu clas 
transmissi3es do todo ou de parte rle cads um dos predios cles- 
criptos no competente livro, seja qual for o rnodo atlmitlitlo 
cm direito por que ellas se operem. 

§ 6." A ligaqlo das descripqGes feitas no lhro intlicado IIU 

11." 2." corn 3s inscripq6es I~ypott~rc:~ri:rs oa corn outras e cotn 
as transmissloes, e vice-versa, far-se-l1;1 For meio tle c.ot;cs 
summarias lanqadas ao lado de catla urn clestes registos pcla 
fcirma que for declarada 110s respectivos rcguhmenlos. 

,\RTIGO 9 : i X . O  

0 s  1-~gistos seelo lavrados, por cltracto, no livro comlrtb- 
ttr~tc? ;lo passo que forcm requeridos, em conformidacle (lo ;]I.- 
tigo antwetlentc. 

ARTIGO Y!;:j.ll 

0 cxtracto, quanto i descripglo prcrdiai, dew teo~iter: 
1 ." Urn numero de ordem ; 
2." -4 data ein que'fo~ feito, por annn, rnpz r h  dia; 
3." nome, qualidade c s~tuac;So, t: :I col~froi~taglao e me- 

diq90, llavcndo-as, do predio a que o registo sc r.tbfe13c: ; 
4 . O  A avaliaq50 do prcdio, tcnclo sldo feita, 0, Ii;r hlta della, , 

o valor venal, renda an~~ua l  ou prorluc~3o qlle o registante at- 
tribuir ao dicto predio, declarantlo-o pol. chscripto, ou o que sc 
deprehender do titulo ou docurnr~~~to clue a~)r.cse~~tal-; 

5.' 0 nurnero do masso do ~,rspeclivo ;rnrio cLm rluc lica o 
titulo ou declaraq50 pelo qual a inscripc,lao fol fe~ta 011 a clesl- 
gna5Go do cartorb ou archivo publico onde o titulo existe. 

ARTIGO 960 o 

0 estracto, quanto A inscripq5o predial, alkm de um numciso 
de ordem e da data por anno, mez e dia, assim do titulo, como 
cla sua apresentaqso no registo, deve conter : 

3 1 . O  0 nome, estado, profissGo e dom~c~lio: 
1 ." Do l'ossuidor, nas hypottiec:is, onus reaes e posses; 
8." Do transmittente, rios titulos de trar~srnissSo; 
3." Do reu, nas ac~6es e sentengas ; 
4 ."o executado, nas penhorar. 



$ 2.O 0 nome, estado, profissiio e domicilio : 
4 ." Das pessoas a favor de quem s3o constituidas as hypo- 

thecas e os onus reaes, on a designa~so dos predlos doml- 
nantes, nas servid3es ; 

2 . O  Da pessoa a favor de quem a transmist;iio t! feita, n:ls 
transmiss'ies dc hens immobiliarios ; 

3.' Do auctor, nas ac~i?es e sentencas; 
4 . O  Do exequente, nas penhoras. 
$ 3.' A quantia assegurada p ~ l a  tlypotheca, pela (pal f o ~  

feita a transmisslao, nu para cujo pagnment,~ ;I penliora foi 
fcit;~. 

$ 4." As condici3es que acompanham a hypotheca, a trans- 
misslao ou o onus real. 

3 5." 0 numero (lo masso do respective anno em clue fica 
o titulo ou declaraclo pelo qua1 a inscripq5o f o ~  feita, ou a 
designaq50 do cartorio ou archivo publico onde o titulo existe. 

ARTIGO 961." 

0 conservador quc omittir clualquer das dcclara@es de clue 
triicta o artigo 959.0scrd suspcnsopor tempo clc urn anno, alkm 
tle incorrer na rcsponsahilidade pelas pertlns c damnos que 
resnltarem da omiss3o. 

AIlTlGO 962.. 

1)its tl~claraqijes rlc que tracta o artigo NiO.", o co~~servatlor 
SO e obi-igaclo a fazela as c~uc constarm do titulo registado. 
Q~larlrln algurna for omittiila, o prsocetll~o~~rrto quc: Iloi~ver de 
atloptar-be contra o col~scrvatlor gratlr~;ll.->t~-Il;r lrla gravid;ide 
(la omisslao e pelo grau de c:ulpa oil tll? (lolo clue nclla t~vcr 
havitlo. 

ARTIGO !I63 a n  

0 conservaclor entregarli ii pessoa quc Ihe tiver requerido 
o I Y : ~ I ~ ~ O  Ilm certificddo desk confcritlo con1 o urigillal t: CIS- 

slgnndo, o qua1 seri adm~ttltlo cm juizo corno prova tit? tcbr 
sitlo f ~ i t o  o registo. 

$ ullico. No casn clc, tlrstrnic5o fortuita ou de estravio tlo 
celvtific,rclo, o credor phtle requerpr rlma certldgo, que Ihe'sera 



passada pelo ons~lvador  e ter5 a mesma forqa do certificado 
cleslruido ou extraviado. 

ARTIGO N4.0 

As hypothecas contrahidas em paix cst~.;rngc~ll.n sol)rc h r r l~  
existentes no rcino s6 produzem os scus efte~tos desile o t l ~ : ~  
om quc s'io registadas nas resp~ctivns consrrvatorias nacio- 
naes. 

BRTIGO 965.0 

0s  elfeitos tio registo subsistem emquanto cste n5o 6 can- 
cellatlo. 

ARTlGO 966.0 

Havci8ii urn registo provisorio, que serh lavrado no mesmo 
livro em qne lorem lan~ados os reglstos definitrvos. 

ARTIGO 967 

Poiteln ter reg~sto provisorio : 
.1 .O Todas as hypotl~ecas voluntarias, c as lcgaes meucionii- 

clas nos n.O' 3 . O  e 6 . O  do artigo 906.O; 
2.' 0 s  onus reaes ; 
3." As trnosm~sslues par effeito de contracto : 
5.O As ;1c.c6es ; 
5 . O  Em geral, todos os factos mencionados no artigo 949." 

a que o conservador recusar o rngisto definitivo, nos termos 
do artigo 981 .O 

ARTIGO 968.O 

0 registo provisorio e ohrigatorio para os dotcs, hypothe- 
cas dotaes e alfinetes no caso do artigo 929." e para as acq3es. 
Em totlos os outros casos e hcultativo. 

ARTIGO 969.O 

0 regislo provisorio mencionado nos n.05 is0, 2." e 3 . O  do 
artigo 967.", a escep~ao do da hypotheca de queltracta 0n.O 3." 
do artigo 906.", yodera ser feito em presenca de simples de- 
t-laraqloes escriptas e assignadas pelo possuidor do predio a que 



respeita, sendo a letra e a assignatura reconhecidas por ta- 
belli3o. Se aquelle nso souber ou nlo poder escrever, sera a 
declaracGo escripta por terccira pessoa, a rogo do declarante, 
e pela mcsma assignada e por duas testemunhas na presenca 
do mesmo declarante e de um tabelliso, que assim o certifique 
e clue reeonhe~a as assignaturas no proprio documento. As 
dictas declara$C~es devem ser feitas com a individuac,5o neces- 
saris para que possa lavrar-se o registo da inscripc.50 e tam- 
1)cm o da descrip~50, sc ainda nio o houver. 

3 ,I." 0 registo provrsorio mencionado no n." 4.' seri feito 
erll presenqa de certidso que prove que a respectiva acqao se 
acha proposta em juizo cont,encioso, devenclo o apresentante 
dar, a0 mesmo tempo, por escripto quaesquer declaracaes ne- 
c:cssnrias para o registo, ou far-se-ha em presenra de certidgo 
clue prove a annulla@o do processo. 

$ 2." 0 registo provisorio de clue tracta o n." 5 . O  sex5 feito 
em presenqa da declaraC20 de recusa do registo definitivo, se 
a pcssoa qtie tiver requerido este assim o exigir. 

ARTlGO 970 

O registo provisorio dos factos juridicos a quo sc referem 
os n."' 1.", 2.", 3." e 5." (lo artigo 067.O converte-se em defi- 
t~itivo pcla aprosenta~io e averbamcnto tle titulo legal para 
ser regrstndo, relatlvo ao facto sobre cluc tursa o registo, e o 
das acq6es converte-se, do mesmo modo, em definitivo pelo 
averbarnanto (la respectiva sentenqa 1~;lssada em julgado. 

ARTlGO 0 7 1 . 9  

0 registo provisorio dos dotes, hypothecas dotaes e alfine- 
tes sci p6de ser feito li vista dos traslados on cert~dficbs das es- 
criptr~ras dos respectivos cantractos ante-nupoiacs, c corrvc3rte- 
se em dcfi~ritivo pelo averbamento da certidgo 110 cas,inlel~to. 

ARTlGO 9 i l . o  

0 rrtyslo provisorio rege-se pelas tlisposiyfies t.stak)elecitlas 
rta tl1~1s3o 1)rccedcntc quanto ao moclo como devc: scr felto o 
regislo dtlfi~iitrvo. 



0 registo provisorio, quando e convertido em definitivo, 
conserva a ordem dc prioridade que tinha como provisorio. 

0 registo provisorio que no praso de urn anno, contado 
desde a sua data, nIo for averbado de definitivo ou n3o for 
renovado como provisorio fica extincto. 

$ unico. Exceptua-se o registo provisorio mencionado no 
artigo 976." 

AHTIGO 975.0 

0 registo provisorio das ac~Ioes pode ser rc:novndo, provan- 
do-se por certidgo que o processo esla cm antl;uncnto. 

uriicn. Tamhcm sc! pode renovar estc rcpsto A vista de 
certidzo clue p~*ove ;I annulIaq30 do processo : mas, neste caso, 
caducarii, n'o sendo intentada novamente a arc30 no praso de 
sesscnta dias. 

A R T 1 6 0  976." 

tambem permittido o registo provisorio de hypothecas 
estipul:~d:~s para pagamento rle despezas dr: construcq80, re- 
pal-o ou ~nelhoralnento de edificios, de arrotcarncnlo, plarrta- 
150, ensugo ou esgotamento de predios rusticus, c:orntantoque 
se especifiquem os immovcis a que taes despezas hIo dc ser 
appllcarlas, a importancia dellas e o praso estabelecido para o 
cumprimclnto do contraclo: 

3 unico. Este r-egisto sc1.6 feito a vista do titulo do respe- 
ctivo contracto e podera scr con\ertido em definitivo ate o fim 
do praso estipulado, e aintla urn mez depois, pclo averbarnento 
dc documento que prove que o contracto se acha cumpndo 
por pnrtc (lo emprezario, e qut! ainda lhe e devido todo o preqo 
convenaonado'ou partc clelle. Neste ultimo caso, sera dcclarada 
a qoantia em divida, c sd emquanto a ella surtira effeito o re- 
gisto. 

A R T I ( i 0  9ii ' 

0 regislo provisorio dc clue tracta o art~go 971 ." p6de ser 
renovado, sem numero limitado de \azes, erncluanto n3o for 
a~erhado rle tlefinitt\.o. 



DOS TITULOS QUE PODEM 8Ell ADYITCIDOS A 0  11018TO 

ARTIGO 978.0 

S6 s5o aclmittidos ao registo definitive : 
1 .O Cartas de senten~a ; 
2 . O  Autos de concilia~ao ; 
3." Certidloes de dc11bera~'Scs do conselho de familia ou de 

despachos do juiz, nos casos dc sna cnmpetencia ; 
4." Escripturas, testamentos ou quaesquer outros documen- 

tos authenticos ; 
5." Titulos de estabclecimentos de crcdito pretlial devida- 

mente auctorisados ; 
6 . O  Escriptos particulares tie contractos cujo valor nZo es- 

ceda a cincoenta mil reis, nos casos em que o codigo os per- 
mitte, c tentlo os requisites que nrlle sso exigidos ; 

7." Conlractos de arrendamento de bens immoveis por mals 
cle quatro annos, ou por mais tle um, se tiver havido adianta- 
me'nto de renda. 

ARTIGO '379 0 

0 registo das hypothecas contrahidas em paiz estrangeiro 
s6 pride ser feito no reino achando-se o respective titulo devi- 
damente legalisado. 

ARTIGO 980." 

0 s  titulos de que tracta o artlgo 978." n5o ser5o admittidos 
3 registo, sem que se mostre que rstiio pngns ou assegurados 
os direitos qlie pelo rcspectivo acto sc, tlev;~m A fazenda nacio- 
nal; e sendo clivida hypothecaria com estipula$Tio de juros, 
sem que se tenha feito o competente manifesto. , 

5 unico. 0 conservador quc: os admittir sprh suspenso por 
nm anno e, se algum dos interessados alcan~ar ~enten~a'qut? 
julgue nullo o registo, responderi por perdas e damnos. 

0 s  c:onscrvadores podern recusar admittir a registo defiru- 
tivo, t~ tulos mao~festamentt! r~ullos ou illegaes c, sendo esc,ri- 
ptcrs particular es, tamljen~ aquelles a clue faltar u reconhecl- 



mento das assignaturas, quando as acharem cluvidosas. Nesse 
caso, feita a declarac50 (lo motivo ila recusa, o conservador 
far& o registo, mas provisorio. 

5 1 .O Sc a ~~ccusa provier da falta de rcconhecimento de 
assignatu1*a3, r r  rpgisto converter-ye-ha em definitivo pela apre- 
seritac2o dc t1o1r11rnt:nto devidamcnte reconhecido ou acompa- 
nhsdo (lo prova da authenticidadc das assi, onnluras. 

3 4 . O  Se a recusa se fundar em nullidadc or1 ~llegalidade do 
titulo, sera a questgo resolvida pelo poder judicial, ouvido o 
ministerio publico, e o, registo se tornari definitivo, quando 
a docisIo quc assim o cleterminar tiver passado em julgado e 
for aprcsentada ao conservador. 

ARTIGO 982.1~ 

0 conservador nlao incorre em responsabilidnde prll;r recusa, 
aintlaclue o motivo deila se nlo julgue proccdente, t:xcr:pto se 
se provar que l~ouve dolo no seu procedimento. 

ARTIGO 983.0 

0 titulo que houver de ser registado serli apressntatlo em 
dup!icado ao tionservador, que verificari a sua perft?~ta egual- 
dade; esccJpto se o original ou copia authentic~a deste titulo 
existir corn permanencia em algum archivo ou cartorio pu- 
hlico. 

A R T I G O  9840 

Quem lizer re,nisl;~r qlialqner tlos factos mc~ncionados no 
nrtign 91r0.0, scrn ilrtt: t:l le esista jurichcamentc~, sr r i  rcspon- 
savol pol. prrtl:~s e damuos e, cluando o fizer tlulosamnr~te, in- 
corrcri II;IS pchnas cornmir~adas ao crime de falsidade. 

DIVISAO I V  

UA PUBL1CII)ADE DO REOlSTO B DA nESPONSABlLIDADE DOS DONSERYAUURBS 

ART I G 0 !18!i " 

0 s  co11srrvatlo1-es sio obrigatlos a dcixar ver os ~*c:gistos a 
qualquttr pessoa que o pretends, e a passar as csrtidaes posi- 
tivas 011 r~egativas que Ihes sejam perlidas, tir~lto das descri- 



p@es como das inscrip~ijes e das notas existentes relativas a 
quaesquer predios situailos na rirea das respectivas conserva- 
torias. 

ARTIGO 986.0 

0 s  conservadores sio responsaveis, sem prejuizo das penas 
criminaes em que possam incorrer, pelas perdas e damnos a 
qucddeem causa : 

I .O Se recusarem ou retardarem a recep~50 dos documen- 
tos que lhes forem apresentados para serem registados ; 

9." Se n5o iizerem as descripc6es e as inscripc;'?es requeri- 
das na fOrma da lei ; 

3 . 9 e  rt.cu.;;lrem expedir promptamente as certid6es rllie 
Illes forcm requeridas ; 

4." Pelas omisGes que cornmetterem nas referidas ct.111- 
d5es. 

5 unico. Nos casos dos n."' i." e 3." m interessados far50 
immodiatamente verificar, por declaraflo de duas testemunh;~~, 
o facto da recusa, em auto exarado por qualquer tabelliHo ou 
oscrivIo do julgado, para lhes servir de prova no process0 
competente. . 

ARTlGO 987.O 

A organisa~io das conservatorias, os direitos e as demais 
obriga~5es dos conservadores serBo determinados em regula- 
menlo especial. 

DO CAVCELLAUNNTO DO H)RQlSm PROVlSORlO I DO n W I S T O  DIPINITIVO 

0 s  registos de inscrip$5es podem ser cancellados por (-on- 
sentimento das pessoas a quem elles interessam, ou por dis- 
posi~io da lei. 

ARTIGO 989.0 

0 cancellamento cans~ste na declaraq20 feita pelo conserva- 
dor, li margern (lo respective registo, de como este fica extincto, 
<.rn todo ou em parte. 



A R T I ( i 0  9W.O 

Se o registo for provisorio poderi ser cancellado li vista de 
declara@o authentica ou authenticada dos interessados, sendo : 

1 .O De hypotlieca ; 
2." De onus real ; 
3." De transmiss30 por effeito de contracto. 
5 I ." 0 registo provisorio de ac@o pcide ser cancellado a 

vista do documento que prove ahsolviqIo ou desistencia da 
mesma acq3o @I absolvi~Io de instancia, salvo no caso do 
3 unico do artigo 975." 

5 2.. 0 registo provisorio, por effeito de recusa do defini- 
livo, p6de ser caneellado a vista de tlefinitiva decis3o do poder 
judicial que julgue procedentes as razTres que o eonservador 
teve para a dicta recusa. 

ARTIGO 991.u 

0 registo provisorio serj cancellado por disposiq3o da lei 
quantlo tenha dccorrido o praso que esta concede para elle 
ser renovado ou convertido em definitivo, sem quc tal rcno- 
va@o ou convers2o haja sido tlevidamerlte requcrida. 

ARTlGO 992 

0 cancellamento do registo definitivo p6de ser requerido 
pela pessoa em favor de quem foi constituido, 011 ainda pela 
pessoa contra quem foi feito, ou por aquella que 11isso tiver 
interessc, provando ellas por documento auttient~co ou authen- 
ticado a extincq20 completa da obrlgaqio ou do encargo ou a 
cessago do facto quc dell occasiIo ao registo. 

ARTIGO 993.0 

0 s  paes, como adminlstradores tlos bens tle seus filhos, os 
tutores de menores e interdictos o ~ludeslluer outros adminis- 
tradores, a~ndaque hahilitados para rcceber e clar quitac30, 
s6 podem conscrltir IIO car~cellamerlto da inscripc'lo relativa a 
qualquer l~ypothec,a de srus tutelados ou admi~iistrados no 
C~ISO cle effectivo pagamento. 



ARTIGO 9 W  

Se o cancellamento do registo dcfinitivo for requc,ri~lo cnm 
o fundamento na prescrip@o, so podera verilicar-srj clm pre- 
senqa da sentenp passada t!m julgado clue tivcr tl~c1nr:ldo 
prescriptos os direitos da pessoa a quem o rcgisto aproveita. , 

ARTIGO 995 

Quando com falsidado ou indevidamente se f i z~ r  cjnnlquc!r 
registo, o seu canccllamento scri feito por \7irt~i~l(l tlr: ac@o 
para esse fim intentada. 

ARTIGO 996.0 

Para est.a a c ~ I o  B competente o juizo cm cuja jurisclicgio 
estiver sit~iada a conservatoria onde a inscr1pc.30 t~ver siclo 
fei ta. 

ARTIGO 997.0 

Se a inscripy3o 1)rocedentc do mesmo titulo liver s ~ d o  to- 
mada pm tlrvcrsas c*onscrvatorias, ~r~tcnt,ar-sqia n ac~2o 110 
julgarlo ontle e ~ t i ~ ~ ~ i  situada a malor parto (10s halls oncra- 
dos, que serd ondt: desses bcns se pagar maior contrihl~icio 
directa, ou no julgarlo do don~icilio do registante, se at11 exis- 
tirem alguns dos menc,ionados hens. 

ARTIGO 998.0 

0 cancellamento do registo clefinitivo i: nullo, faltando-lhr: 
algum dos quesitos seguintes : 

1 ." D(tclara$;io exprPssa do rrspeclivo conservador de quc 
reconhece a ic-lentidatie da pessoa que requcr o cancellamento 
ou a de duas testemunhas que a roconhr?~arn; 

2." Veritica~lo do direito que essa pessoa tem para reque- 
rer, em presenca ilo documento em qua se funrla a [~etic,Go; 

3." Declara~Zo dos names dc todos os interrssados no aver- 
bamcnto, e des igna~b da data do registo cancf?ltado (: da ma- 
tureza delle. 

ARTIGO 999.0 

Sera tlec1ar:ldo nullo o cancellamento: 
l . ~ i ~ a n t l t ~ ~  st: julgar nullc, orr falso o tilulr~ t>n) vii~li~tic~ do 

(111.11 Ihi f c ~ t o :  



2.' Quando se der erro que nZio possa ser cmendado, ou 
quando se provar que houve frautlc ; mas, nestes casos, a nul- 
lidade sb prejudicara :I terce~ros se ja existir em jmzo a res- 
peito della ac@o que tentla sido rompetentemente registada. 

DIVISXO V l  

DO R S G I S M  DAS EYPOIPBCA8 DL P ~ U i l O  

ARTlGO 1000.0 

As hypothecas que, pela legisla~so anterior a estc codigo, 
nlo eram sujeitas a registo ou o n3o eram com relaq5o ;I certos 
e determinados bens e que ainda subsistirem ao ternllo da pro- 
mulga~3o do rneslno codigo s3o admissiveis a registo nos ter- 
mos clos artigos seguintes. 

ARTIGO 1001.o 

Sc as dictas hypothetaas forcm especiaes, 36 porler5o ser re- 
gistadas 110s 1)cns etn illle cspecificadamente ti\c:r<cbll1 slcio im- 
postas: se forem geraes, poder3o ser registadas ern rplaesqucr 
hens do devedor, salvo a este o direito de reducqgo. 

ARTIGO 1002.0 

12 hypotheca dcslinndd a assegurar a re~~onsabilidade do 
tutor, curattor ou admi~l~strador, depois tlc tlrtc~~~~lul~atlo o va- 
lor dell:], nos termos d o  nrt~go 949.O, ppbcle ser mantl;itla regis- 
tar pelo airador, pelos mcrnbros do consdho dc fitlnllia, ha- 
vendo-o, ou pelos parentes do mQnor ou ~nterdicto, salvo o 
que fica disposto no artigo 984." 

ARTIGO 1003 

A hypotheca destinada a assegurar a restitili~Bo de dote on 
de oiitros bens proprios da mulher casada ou o pagamento 
de arrhas ou de apanaglos pnde ser mandada registar pcla 
mulher, independentemente tlc consentimcnto tlo marido, ou 
por quaesquer parrntes tiella ou ainda por algum estranho, se ; 

tiver sido u dotador, salvo o que lica disposto no ar%igo 984.a 



ARTIt iO 100i." 

Estes registos regem-se pelas d1sposiq5es desta sub-sec@o 
em tudo aquillo em que ellas lhes s3o applicaveis. 

l I 0  CONCUnSO IJE CREDlTOS PRIVILBOIADOS B AYPOTUECIRIOR, B DA ORDEM 

DO PAUAMBNTO DELLES 

No pagamento dos credores pelo prcco dos hens do deve- 
dor n'io p6de haver preferencia clue n'ao sejn furrdatln: 

I ." Em privilegio ; 
2." Em i~ypotheca. 

ARTIGO 1006 

0 s  privilegios d50 direito de preferencia, indepentlentcn- 
mente de registo. As hypothecas so Sio causa de preferencr,~ 
sendo registadas. 

A R T I G O  1007 

0 s  credores que tdem privilegio especial sohre certos e de- 
terminados moveis preferem aos qu6 teem privilegio geral $0- 

bre todos os moveis (lo tlevedor. 

ARTIGO 1008.0 

0 privilegio mobiliario da fazenda nacion;~l, dc clue trada o 
artigo 888.", da-lhe pre,ferencia sobre totlos os outros cretlo- 
res privilcgiados, especial ou geralmente. 

ARTIGO 1009.0 

No concurso entre privileglos mobiliarios especiaes (la mcJs- 
ma classe, a preferencia e regulada pela ordem por yue cada 
um dos creditos se acha numeratlo nas slias respectivas clas- 
ses. 

$ unico. DCse a mesma regra no concurso de privilegios 
mobiliarios geraes eritre si. 



ARTlGO lUlO.<' 

Concorrendo credores que tenham todos pr~vileglo mobi- 
liario especial sobre os mesmos ohjet:tos e tendo os seus res- 
pectivos creditos tamhcm a mesma numerag30, o pagamento 
sera feito rateando-se entre elles o valor do object0 ou obje- 
ctos sobre qlie reciem os privilrgios. 

5 unico. A mesma regra B applicavel aos privilegios mob!- 
liarios geraes da mesma classe c com egual numerac3o. 

ARTlGO 1011 

Em todos os concursos entre credores privilegiados, de 
qualquer natureza que sejam, a preferewia recairh sobre o 
producto licluido, depois de pagas as respectivas custas, as 
despesas cle transporte ou quaesquer outras clue forem inhe- 
rentes A Iiquida~Zo que se fizer para pagamento dos credores. 

ARTIGtI 1012: 

Pelo preqo dm Iwns immobiliarios do tlevedor scXr;io papos 
com preferencia : 

I ." 0 s  credores que tiverem priviltbg~o ~rlimobil~ario ; 
2." 0 s  c)redores que tiverem hypotheca reg~stada. 

ARTIGO 1014.u 

No concurso de privilegios immobiliarios enlre si, sZo os 
creditos graduados pela o r d ~ m  da sna numara@n nestc c'odigo. 

ARTlGO 1 0 1 i  

Quando concorrerem diversos (:redores por despezas feltas 
para a conservai$io da cousa, na conform~dade do n." 2.' do 
artigo 887.O, se a importancia total dos creditos de todos ex- 
ceder o valor da quinta parte a que se refere o menc,ionado5 
numero, a quantia que se dever pagar por essas tlespesas serli 
rateada por todos, na devlda proporqBo, e pelo resto clue dei- 
xar de lhes sek pago sera0 credores c'nmmuns. 

1'1 



ARTIGO 1816.c 

Nas I~ypothecas 1150 pbtle tiaver concurso senso cntre aquel- 
las q u ~  recaircm no mesmo predio, tenha ou n8o tenha o tle- 
bedor mais hens livres ou onerados. 

ARTIGO 101(i.O 

(-1 c.~*tldor ou credores que, tenrlo concorrido nos trkrmos do 
artigo antr,.rde~ltr, deixaram dr, ser pagos da totalitlatle ou dl. 
uma pnrte tlas suas tlivic1:ts pelo protluctn tla hypotll~t-a fi1':111 I 

srndo (,redores cornmulls :I respeilo (la qnantia (10 clue* 1 1 %  1 f t  I -  

ram emboludos, emllora o devcdor tentla ainda outro3 I)el~- 
li\r~.;. 

ARTIGO 101; " 

Kn I oncurso tle hylmthwas clntrr si, o pagamerlto scri ftbltc I 

1 1 ~ t 1 , i  ~~r>tlern deprioridade tio registo. e, se a antiguidade tleste 
lor a inesma, sed o pagamento feito pro-rata. 

ARTIGO 1018.O 

-4s hypothecas, ainclaque legalmcnte constituitlas, 1150 sc? 
;~c:tlar~tlo ri:gistaclus, ser4o unican~c~r~tc~ atlm~ttidas a pagamcbntu 
110s mtaslnos tt:rxnos em clue o forcllrt o h  I ~*rbtlores communs do 
tic~vt:tlni., sclja qua1 for a IJI ocedellu~a dab tlr\~das, 011 documen- 
10s clue 35 I)TOVI:. 

ARTIGO 1019.0 

As hypolhec;ts dc que tracta o artigo 1000." podem srr 
aclnllttidas a concurso il~dependcntemerlte dt! registo, tlentro 
(lo praso de um anno, contado desde a promulgal.30 deste co- 
digo, c!, se forem registadas dentro deste praso, preferir'io, 
tBm c:orlc:urso, a todas as llypothecas constituidas depois dessa 
tlala, ;ri~~rla quando estas hajam siilo registttdas anteriormente 
iiquellas. 

$ unico. 0 concurso das hypothecas de qne tracta o :~rtigo 
i000.", entre si, seri  regulado pela legislaqiio a clue estavam 
sujeitas antes dd prom~rlgaq'io tleate eodigo. . , 

ARTIGO 1020." 

i2s hypo1hcc.a~ rn~nc~otlarl:rs IIO artigo 1000." que forem 



definitivaynente registadas fbra do praso estabelecido no ar- 
tigo precerlente s6 podem entrar em concurso com quaes- 
quer outras pelu rnodo declarado no artigo 104 7." 

ARTIGO 10El.o 

A arremataqilo, acljudicacHo on transmisszo de algum pre- 
dio, por qualquer modo feita, nlo prejudica os privilegios mo- 
biliarios especiaes que a esse tempo st: achem constituidos 
sobrc fructos, I-enclas ou moveis do predio arrematado, adju- 
dicatlo ou tiansmittitio. 

ARTIGO 1023 

0 s  onus reaes com registo anterior ao (la hypolheca de 
quc I - I ~ S U ~ ~ O L I  ,I expropria~io, ou ao da transmiss50 mencio- 
nacla no artigo antecedente, acompanham o predio alienado, 
c do seu-valor total e tleduzida a importancia dos onus refe- 
ridos. 

Alt TlGO 1833.0 

0 s  onus rcaes con1 registo posterior ao da hypotheca ou cla 
transmisssn nHo acompanham o predio. 

$ ~~nico .  Esceptuam-se cla disposiqlo deste artigo os orlus 
reaes constituidos antes da promulga$iio deste codigo que fo- 
rem registados dentro do praso de um anno, contado desde a 
mesma promulgaqZo. 

ARTIGO 1024 o 

A expropriacIo, par qr~alquer mod0 que se verifique, torna 
exigiveis, desde a data della, totlas as obriga~Bes qne oneram 
o predio expropriado. 

A R T 1 6 0  1025." 

NIo ha differenw alguma no concurso entre os wedrtos que 
s5o r~presentaclos por qualquer dos titulos quo podem ser 
admittidos a registo. 

AKTItiO 1026 

0 s  privilegioh esti~igucm-se : 
,I .O Pela estinccso (la olu-ig;qSo principal ; 



2." Pela renuncia do credor: 
3.' Pels prescripr,Zo ; 
4."Nos casos especificados nos $8 I ." ,  2 . O ,  3.", 4 . O  e 5." do 

artigo 882." e nos 5s 1 .' e 2." do artigo 883.", salvo o que fica 
disposto no $ 6." do artigo 882." 

ARTlGO 10E7.u 

As l~ypolliecas cxlinguem-se ; 
1 ." l'ela expurgacqo : 
2." I'or effeito de sentenca passada em jnlgado ; 
3." Por clualquer. dos modos especificados nos n."' 1.O, 9." 

(: 3.' do artigo antecedente para a extinccIo (10s privilegios. 

ABTICO 1UO-8.0 

A extincqtio llas hypotheta.; d comeca a ter elfeito del~lllh 
tle ser averbada no competerlte registo, e sb p6de ser atlen- 
dida em juizo quando e apresentada a certidiio de averbamento. 

ARTIGO 1029." 

No caso de extincgBo da obrigaqBo principal por pagamento, 
se este for annullado, renasceri a hypotheca; mas, se a inscri- 
pqiio tiver sido cancellada, renasccrh s6 desde a data da no1 ;I 

inscrip~ao, salvo o direito que fica ao credor de ser indem111- 
sado pelo devedor dos prejuizos que d'ahi Ihe provenham. 

CAPITULO XI 

DOS ACTOS E CONTRACT03 CELEBRADOS Ehl PREJUIZO 
DE TERCEIRO 

ARTIGO 1039.0 

0 s  actos e contractos celebrados em preju~zo de terceiro po- 
dem ser rescindidos a requerimento dos interessados, nos ter: 
rnos seguintes. 

ARTIGO 1031.0 

0 s  actos ou contractos simuladamente celebrados pelos 
contrahentes com o fim de dcfraudar os direitos de terc~irn 



porlem ser annullados e rescindidos a todo o tempo, a reqtie- 
rimento dos prejudicados. 

$ unico. Slmulado diz-se o acto ou contracto em qne as 
partes declaram ou confessam falsamente alguma cousa qrie 
na verdade se n2o passou ou que entre ellas nIo foi conven- 
cionada. 

t AItTIGO 1039." 

Rescindido o act0 ou contracto simulado, ser6 restituida a 
cousa ou o direito a quem pertencer corn sew fructos ou lu- 
cros, sc fructos ou lucros houver. 

ARTIGO 1033.0 

0 act0 ou contracto verdadeiro, mas celebra,jIo pelo devedor 
em pr(1j1rizo do seucredor, p6de ser rescindido a requerimento 
do nicsmo creclor, se o credito for anterior ao dicto acto ou CON- 

traclo, c ileste resullar a lnsolvencia do devedor. 

ARTlGO 1034." 

Se o acto ou c,ontracto for oneroso, so poderi ser rescindido 
havendo m i  f6, tanto da parte do devedor como da outra parte. 

ARTIGO 1038.0 

Se o acto ou contracto for gratuito, pode dar-se a rescisio, 
aindaque os estipulantes n3o procedessem de m i  fe. 

ARTIGO 1036.#' 

L)A-se insolvencia quando a somma dos bens e creditos do 
clevedor, estimados no justo valor, n3o eguala a somma das 
suds clividas. A ma f6, em tal caso, corisrsle no conhecimenlo 
desse estado. 

A R T l G O  1037.0 

Se o originario adquirente houver transmittido a terceiro a 
cousa adquirida, aproveitara a este a sua boa fe, nos termos 
sobredictos, salvo o regresso do credor contra o transmittente. 

ARTIGO 1038 

.-I rescisao potlt: dar-se, tanto nos casos em que o devedor 



aliena os bens que effectivamente possue, como naquelles em 
clue renuncia a direitos que Ihe advieram, e que n50 sejam 
exclusivamente pessoaes. 

ARTIGO 1039.0 

Pode egualmpntt3 ~*csc~ndir-se o pagamento feito pelo dew- 
tlor lnsolvente antes do praso do vencimento da obrigaqio. 

ARTIGO 1040.0 

A ac~iio de rescis5o mencionada no artigo 1033.' cessa logo- 
que o devedor satisfaz a divida ou adquire bens com que possa 
tlesempenhar-SF:. 

.iRTl(iO 1041." 

0 adquirente demandado pode tambem faxer cessar a ac'qzc b, 
satisfazendo a importancia da divida. 

ARTIGO 1043.0 

Da fraude que consiste unicamente na preferencia indevida 
obtida por algum credor resulta s6 a perda dessa vantagem. 

ARTIGO 1043.O 

Se a parte que allega a insolvencia do devedor prov:lr a 
quanto montam as dividas deste, ao mesmo devedor incum1)c 
a prova de que tem bens de egual ou de maior valor. 

ARTIGO 1044.0 

Rescindido o act0 ou contracto, revertem os valores aliena- 
dos ao cumulo dos bens do devedor, em beneficio dos seus cre- 
dores. 

ARTIGO 1045." 

Esta acqfio prescreve n8o sendo intentada dentro de nm 
anno, contado desde o dia em que a insolvencia rlo devedor 
haja sido judicialmente veriftcada. 



CAPITULO XI1 

ARTlGO 1016.u 

Se acluelle que adquiriu uma cousa I)or conlracto oneroso 
foi privado della p r  tercciro que a ella tinha direito, o alhea- 
clor 6 obrigado a indemnisi-lo nos termos seguintes. 

ARTIGO 1047." 

0 alheador, aindaque haja procedido em boa fe, 6 ohrlgatlo 
a pngar integralmente : 

1 ." 0 preGo ou o que haja recehiilo do adquirente evicto ; 
2.' 0 s  gastos que o mesmo adquirentc tenhn feito com o 

contract0 e com o pleito da evic@o, salva a excepclo do ar- 
tigo 1053.O; 

3." Toclas as despezas uteis c necessarias que nlo srjaril 
dbonaclas no adquirente pelo evicto ou pelo vencetlor. 

$ i ."% o adquirente for condemnado a restitu~r os rendi- 
rnentos, ~)oclcrii exigir (lo alheador os rendimentos ou intercs- 
scs cla cousa on somma por elle prestada. 

5 2.' S S ~  o aclquirente n5o for condemnado 6 clicta rcstitui- 
c;u, reputar-se-1130 compensados os rendimentos con1 os in- 
tcrcsses. 

$ 3." Se o atlquirent~ l ~ n u v ~ r  tirado da cousa algum pro- 
veito por tleteriorac6es ;I (:IIJ;I mdemnisa~lo nlo fosse concle- 
mnado, s e ~ i  encorilradu cbse proveito nas quantias que deva 
receber do alheatlor. 

5 4." Sc o adquirente for condemnado por deteriora$'ies, 
m5o res1)onderd por isso o alheador, salvo se tiverem aconte- 
cido por culpa sua. 

5 5." Se o alheador tiver feito bemfeitorias antes da alie- 
na~ lo ,  e estas forem abonadas pel0 vencedor, serIo encontra- 
das na quantia que o mesmo alheador tiver dc pagar. 

5 6." 0 alheador n2o responde pelas despezas voluptuarias 
que o evicto haja feito. 

ARTIGO 1048.0 

Se o alheador houver procedido de m i  fe, sera obrigado a 



indemnisar o evicto nos termos sobredictos, cbrn esta diffe- 
renca : 

$ I .O Se o valor da cousa, ao tempo da evic@o, for superior 
ao valor prestado, respondera o alheador por essa differen@. 

$ 2 . O  Sel,i responsavt:l o alheador por todas as perdas c 

d la moos que .resultarem da ev~giio, n5o exceptuando sequer 
as despezas voluptuarias. 

ARTIGD 1049.0 

Se o adquirente for apenas privado de parte da cousa ou de 
parte do (tlreito transfendo, ohservar-se-h'do as mesmas dispo- 
siq5es em rel:i~So a parte evicta, sendo alihs liuto ao evicto 
rescindir o contract0 on exigir indemnisal.30 por essa parlc, 
nos termos referidos. 

ARTIGO 1050.0 

A disposic50 do artigo precedente sera applicavel ao caw 
em que duas ou mais cousas tenham sido c,onjunctamente 
transferidas e alguma dellas for evicta. 

ARTIGO 1061.~ 

0 alheador n3o responde pela evicg'io : 
1 .O Se assim foi estipulado ou se, sendo advertido o adqui- 

rente do risco da evicqiio, o tomou sobre si ; 
2: Se, conhecendo o adquirente o direito do evictor, dolo- 

samente o tiver occultado ao alheador ; 
3." Se a evicqFio proceder de causa posterior ao acto da 

transferencia, nlo imputavel ao alheador, on de fxcto do ad- 
quirente, quer seja posterior quer anterior ao rncsmo acto; 

4 . O  Se o adquirente nlo tiver chamado :i ;ruthorla o alhea- 
dor , 

ARTlGO 105%.o 

0 alheador yesponde, todavia, pela evic$io aindaque n'io 
tenha sido chamado a authoria : 

1 .O Se, parecendo indubitavel o tlireito do evictor, o adqui- 
rente abandonou a cousa com conhecimerrto e acquiescenc~a 
(lo alheador ; 



2 . O  Se o adquirente succedeu nos direitos que urn terceiro 
tinha evic620 ; 

3." Se o adquirente, para conservar a cousa, pagou aos cre- 
dores o credit0 hypothecario registado que n20 tinha tornado 
sobre si. 

ARTIGO 1053.0 

Se o alheador, chamado A authoria ou tendo tido de qual- 
quer mod0 conhecimento da pretensa do evictor, se offerecer, 
reconhecendo o direito deste, a satisfazer, ate onde chegar a 
sua responsabilidade, nlo respondera pelos gastos a que possa 
dar causa a insistencia do adquirente. 

ARTIGO 1014.0 

0 alheador que, ao tempo da transferencia da cousa, n3o 
fosse realmente dono della, nlo pdde intentar a acc,$o de evic- 
g o  contra o adquirente, aindaque adquira depois essa quali- 
dade. 

ARTIGO 1055 O 

0 s  contrahentes podem augmentar ou diminuir convencio- 
nalmente os effeitos da evicqlo, mas n80 renunciar ti respon- 
sibilidade que possa resultar do seu dolo ou ma fe. 

TITULO I1 
DOS CONTRACTOS EM PARTJCULAH 

DO CASAMENTO 

s~cqAo I 

U~SPOSI~Z)ES  GERAEP 

0 casamento 13 um contract0 perpetuo feito entre duas pes- 
soas de sexo differentc corn o fim de constitiiirern leg~tlrr~;~- 
merilc a familia. 

ARTIGO 1057.o 

!\ lei civil reconhece egualmente, tanto o casamento cele- 



brado pela egreja catholica, como o contrahido pela forma es- 
tabelecida na mesma lei. 

SECCAO 11 

DISPOSIF~ES COMMUNS A AMBAS AS ESPEClES DE CASAYENTO 

ARTIGO 1058" 

E prohibido o casamento : 
1 .O Aos menores de vinte e um annos e aos maiores inhi- 

bidos de reger suas pessoas e bens, emquanto n'io obtiverem 
o consentimento de seus paes ou daquelles que os represen- 
tam, nos tcrmos do artigo 1061 .O ; 

2." Ao tutor e aos scus desccndentes com a pessoa tutelada, 
emquanto n'io findd a tutela t! as contas desta nao estao ap- 
provadas, ruccpto s~ o pae ou :i m5e fallrcidos o tiverem per- 
mittido om scu t(3stamcnto ou t m  outro escripto authentico; 

3."0 col~jugo adultero corn o seu cumplice condemnado 
como tal ; 

4." AO conjuge condemnado, como auctor ou como cum- 
plize do crime de homicidio ou de tentativa de homicidio con- 
tra o seu consorte, com a pessoa que, camo auctor ou como 
cumplice, haja perpetrado aquelle crimo ou concorrido para 
elle ; 

ARTIGO 1089.0 

A infracc'io das disposi~aes contidas no artigo precedente 
nenhum outro effoito produz senio sujeitar os infractores 4s 
penas abalxo declaradas. 

B RTIGO 1060." 

0 menor n'io emancipado ou o maior debaixo de tutela, ca- 
sando sem licen~a de seus paes ou daquelles que os represen- 
tam, incorre nas penas seguintes : 

$1." 0 menor n3o emancipado nlao pode pedir a entrega 
da adrninistrai$io dos seus bens sem que chegue A maioridade, 
ficando-lhe s6 o direito de pedir os alimentos necessarios, at6 
onde chegarem os rendimentos desses bens. 

5 2 . O  0 s  maiorcs debaixo de tutela s6 podem haver a admi- 
nistra~io dos seus bens, cessando a causa da interdiq'io, oh- 



servando-se emquanto ao mais o que fica disposto em relago 
aos mcnores. 

$ 3 . W s  casamentos contrahidos por menores n5o emanci- 
pados ou por maiores sob tutela, sem o necessario consenti- 
mento, consideram-se sempre como contractados com sepa- 
ra~Tio de bens. 

ARTIGO 1061 

Havendo disscntimento cntrc os paes sobre a concessgo da 
liccr~ca para o casamento, prevaleceri a opinilao do pae. Se 
existir s6 um dclles, ou se o outro se achar legalmente impe- 
tlirlu, LastarA o consentimento do que sobreviver ou nao esti- 
ver irnl~e(liclo, except0 se, sobrevivendo a miie, esta passar a 
segnnd;ts nupcias e n3o for confirmada na administra~iio dos 
bens (lo filllo; porclue em tal caso esta faculdade pertencerd 
ao coriselho clc familia. 

$j 1 ." Se, na falta ou impedimento dos paes, o av8 excrcer 
a tutela, a cste pertencerd a concessiio ou a denegaqil'lo da li- 
cenca. 

5 2: Na falta ou impedimento dos paes e dos avhs, per- 
tcncerd esta faculdade ao conselho de familia. 

ARTIGO 106'3.0 

Da concesslao ou denega~fio de licenqa em nenhum caso ha 
recurso. 

ARTIGO 1063 o 

0 tutor ou o seu descendente que casar com a pessoa tute- 
lada, contra o disposto no artigo 4063.", n." 2.", ficara inhibido 
de receber della cousa alguma por doa~iio ou por testamento, 
e o casamento serd considerado como contrahido com separa- 
$30 de bens. 

$ unico. 0 tutor serd, alem disso, privado da administraqio 
dos bens durante a menoridade da pessoa tutelada. 

ARTIGO 1064 

0 clue tica disposto no artlgo precedente 6 applicavel a to- 
das as ppssoas mencionadas no artigo 1088.", n.O".O e 4.", 



que contrahirem casamento contra o que determina o mesmo 
artigo. 

ARTIGO 1065 

0 casamento contrahido em paiz estrangeiro, entre portu- 
guezes, nBo produz effeltos civis neste reino, n3o sendo con- 
trah~do em confornlidarle da lei portugucza; salvo o que se 
actla estabelecido na segunda parte do artigo 24." quanto 6 
forma externa do contracto. 

ARTIGO 1066.' 

0 casamento contrahido em paiz estrangeiro, entrc portu- 
guez c tbstrangeira ou entre estrangeiro e portugueza, pro- 
duz effeitos civis neste reino, verificando-se, relativamente an 
wnjuge portuguez, as condiflcs requeridas pela lei portn- 
guexa. 

ARTIGO 1067." 

0 consentimento dos contrahentes para o casamento so pbde 
prestar-se irrevogavelmente no proprio acto (la celebra$Io 
delle. SBo, portanto, nullos os contractos em que as partes se 
obrigam para o futuro, debaixo do titulo de esponsaes, des- 
posorios ou qualquer outro, a contrahir casamento, quer haja, 
quer nIo, estipula@o de hlausulas penaes. 

5 nnico. A disposi~Io deste artigo n'?o obsta, comtudo, a 
que a pessoa que, sob promessa de casamento, recebeu nesse 
intuito quaesquer donativos ou auctorisou alguma despesa seja 
ohrigada d restitui~lo daquelles ou Q indemnisaq'?~ desta, se 
lhe for exig~da. 

ARTIGO 1068.u 

0 consentjmc~rilu para o casamento pdde ser dado por pro- 
curador, comtantoque a procura~30 seja especial r: contenha 
express3 designa@o da pessoa com quem o casamento 11a de 
ser contrahido. 

SUB-s~c$Ao I 

ARTIGO 1069." 

0 c,asamento catholic0 so produz effeitos ciris sendo cele- 
brado em conformidade com as leis canonicas recebidas neste 



reino ou por ellas reconl~ecido, salvas as seguintes disposi- 
~Cies. 

ARTIGO 1070 

A lei canonica define e regula as condi~aes e os effeitos es- 
pirituaes do casamento ; a lei civil define e regula as condi@ies 
e os effeitos temporaes delle. 

ARTIGO 1071.0 

0 ministro &a egreja que celebrar algum casamento contra 
o que dispae o artigo 1058." incorre nas penas cornminadas 
na lei penal. 

SUB-SECCAO 11 

D I S P O S I ~ 6 E S  EYPECIAES RELATIVAS A 0  CASANENTO PElTO PBLA 1 6 1 ~ ~  

INSTITUIDA NA TEI CIVII. 

ARTIGO 1073." 

0 casamento clntre subditos portuguezes, seja (pal for a sua 
religi50, que nGo s2o obrigados a tleclarar, produz tambem to- 
dos os cfleitos clvis, se tiverem sido observados os requisitos 
essenciaes Jos contractos, as disposic,Ges do artigo 1058." e as 
seguintes. 

A R T I ( i 0  1073 

No podem contrahir casamento : 
1 .O 0 s  parentes por consanguinidade ou afinidade na linha 

recta ; 
2.' 0 s  parentes em segundo grau na linha collateral ; 
3.O 0 s  parentes em terceiro grau na linha collateral, salvo 

se obtiverem dispensa ; 
4.O 0 s  menores de quatorze annos, sendo do sexo mascu- 

lino, e de dbze, sendo do feminino ; 
5.O 0 s  ligados por casamento nIo dissolvido. 
3 unico. A dispensa a que se refere o r 1 . O  3." sera concedida 

pelo governo, occorrendo motivos ponderosos. 

ARTIGO 1074.a1 

A infracqio do que fica disposto no artigo precedente pro- 
duz a nullidade (lo casamento. 



A R T l U O  l U i 5 . o  

Quem pretender c,onlrahir casamento pela f6rma instituida 
na lei civil apresentara ao official do registo c~vil do seu domi- 
cilio ou da sua residencia uma declara~fio assignada por arnbos 
os contrahentes, a qua1 deve especificar : 

1 ." 0 s  nomes e appellidos, a edade, a profiss?io, o domici- 
lio ou a residencia dos contrahentes ; 

2." 0 s  nomes e appellidos, a profiss3o e o domicilio ou a 
raidencia de seus paes. 

3 1 ." Se o official do registo civil escolhido para a celebra~Bo 
do contracto n3o for o do domicil~o de ambos os contrahentes 
a declara~$io supramencionada ser6 apresentadd ao officidl do 
registo civil do domicilio de cada umcom a designaq30 daquelle 
que elegeram para a celebrag0 (lo contracto. 

5 2." A declara@o deve tambem ser aco~npanhada das cer- 
tidbes de edade dos contrahentes e de docun~entos que pro- 
vem o consentimento dos seus superiores legitimos, se delle 
carecerem, bem como da dispensa a que se referem o n." 3." 
e o 5 uniw do artigo 1073.", quando seja necessaria. 

ARTlGO 1076.0 

0 s  officiaes do registo civil a cluem for aprescntada a dacln- 
rag30 especificada no artigo antecedente filr50 nflixar cm logar 
publico, ;i entrada das suas reparti~Ees, um ed~tal em que se 
annuncie a pretensio dos contrahentrs corn tnr1:is as il~dicaqijes 
mencionadas no mesmo artigo, convidando as pessoas que 
souberem de algum dos impedimentos Iegacs mencionados 
nos artigos 1058." e 1073.", a virem declard-10s no praso tlr, 
quinze dias. 

,$ unico. 0 s  impedimentos legaes mencionados no artigo 
1058.", n.O 1 ." s6 podem ses oppostos por nquelles cujo corrsen- 
timento i! necessario para a cc!lel)rapao (lo c:ontracto. 

ARTlGO 107; 

Decorridos os quinze dias, nZo havendo declar;rc:lo de im- 
pediment~ legal, e n30 tendo o offic~al do registo civ~l conheci- 



mento de algum, procederiI o mesmo official A celebra~50 do 
casamento nos termos declarados no artign 4081 .O 

5 4."  Quando tenha havido publrcaq5rs em mais de uma 
repartiRo de registo civil, exigiri o official que tiver sido es- 
colhido para a celebraq3o do contracto certidBo que mostre 
que perante o outro ou outros officiaes n'io houve opposi~5o ao 
casamento, nem elle ou elles sabem de impedimento legal que 
obste ao dicto casamento. 

5 2 . O  Em todo o caso, passado um anno desde a pub1ica~'io 
sem que o casamento se tcnha effeituado, n'io poderh este ce- 
lebrar-se sem nova publicaqlo. 

ARTIGO 1078 

Se, durante o praso da publicado ou antes da celebraqlo 
do casamento, apparecer d~clar:t@o de algum impedimento 
legal, ou este for conhecido do official do registo civil que nesse 
caso o declararh por escripto, nZo poderh fazer-se a celehra- 
$50 do casamento, sem que o dicto impedimento seja julgado 
improcedente nos prasos e pelo modo estabelecido no codigo 
do processo. 

ARTIGO 1079.0 

A declaraeIo de que tractam os artigos antrcedpntcs deve 
especificar o impedimento, indicar o domicilio ou a residen- 
cia da pessoa que a faz, e ser datada e assignada. 

5 unico. A assignatura seri reconhecida por tabellio. 

AR'PI ti 0 1080." 

As declara@es de impedimento julgadas falsas ohrigam o 
declarante a perdas e damnos, alem das penas em que incor- 
rer se tiver procedido dolosamente. 

ARTIGO 1081.0 

Para a cclebraC;To do casamento devem os wntrabentes ou 
seus procuradores comparecer na repartic50 de rtbglsto civil 
cujo official haja de exarar o assento do contracto, salvo se 
por motivo de doenca algum dos contrahentes nso comparecer 
pessoalmente, e n?io se fizer representar por procurador, por- 



se por qualquer meio de prova, se nesse paiz tacs actos nlo 
cstiverem sujeitos a registo regular e authhtico. 

s ~ c ~ A o  iv 

I)A ANNULLAGAO DO CaSAMENFO E DO8 EPFElTOS DELLA 

ARTIGO 1086." 

0 casamento cathoiico s6 pode ser annullado no juizo ec- 
clesiastic~, e nos casos previstos nas leis da egreja, recebidas 
neste reino. 

ARTIGO 1087.O 

A jurisdicqio do juizo ecclesiastico limita-se, toclavia, ao co- 
nhecimento c julgamento da nullidade, c todas as tl~ligencias 
ou actos dc indaga~zo que devam practicar-se serzo depreca- 
dos A competente auctoridade judicial civil. 

; i 
ARTIGO 1088 " 

Proferida no juizo ecclesiastico senten~a que annulle o ca- 
samento, serd executada pela auctoridade civil, a quem serd 
oficialmente communicada, c ti auctoridade ecclesiastics s6 
competiri transmittir ao parocho perante quem tiver sido ce- 
lebrado o casamento uma certidiio da sentenca, para ser aver- 
bada a margcm do respectivo registo. 

ARTIGO 1089 '' 
A annulia~30 do casamento contrallldo entre subditos por- 

tuguezcs pela fdrma instituida na lei civil s6 pbde ser profe- 
ridu pelos tribunaes civis. 

AliTlGO 1090.O 

Este casamento n'io pode ser annullado por motivo da re- 
I1gi5o (10s contrahentes. 

A R T I G O  1091." 

Qual(1uer casamento, aindaque annullado seja, n2o deixara 
clc protluzir effei~os civis desde o dia da sua celebraq30, em 
~%ela$io tanto aos conjuges como a seus filhos, se houver sido 
co~~tt'tlliido cm boa fe por ambos os conjugcs. 

is 



ARTIGO 1099 .O 

Se urn s6 dos cbnjuges tiver estado em boa fk, sd a clle c 
aos filhos aproveitar'io os dictos effeitos. 

ARTIGO 10'33.'* 

Se os corq u p s  sep;nsatloi; n3o chegar1:m amipavelmcr I t c! ;I 

urn accordo r~uanto aos filhos, serd convocatlo urn con*clho 
tle fa~nilia organisado nos termos do artigo 4 f O G . O  A este con- 
sellto com1)etirA provcr nos termos do artigo 4207.", n." 3.' 

ARTIGO 1094 " 

Se ambos os conjuges separados tiverem estado em boa fk, 
n5o podcra o pae apartar as filhas da companhia da m'ie. con- 
tm \ 7 ~ ~ ~ ; t : ~ r l ~  rlesta. 

ABTIGO 1095 ', 

h a~~nulla$io do c,asamento produz, emquanto aos bens dos 
conjuges, os nlesmos ~ffeltos que tern a dissolu~lao por morte. 

.1CTlCO 1096.0 

I? licito a08 CSI)OSOS esttj)ulnr, antes da celebray20 do ctasa- 
mento, c dcntru ilus l~miles da lei, tudo o que lhes aprouver 
relativamente a seus bens. 

ARTIGO 1097.O 

Estas conven~ijes nZo kr3o validade, se n3o forem celebra- 
das em escriptura pnblica. 

ARTIGO 1098.0 

Na falta de qualquer accordo ou conven$io entende-se que 
o casamento e fcito segundo o costume do reino, except0 se 
for contrahido corn quebra das disposiq6es do artigo 4058.* 



n.'" .O e 2.": porcpic, ncssc: cnso, cntcnder-se-ha que os con- 
juges sEo casaclos coin s~inples communh30 de adquiridos. 

ARTIGO 1099 

Se os esposos cleclararem simplesmcnte cm seu contract0 
que pretendem c:rs:!r-sc sc>gnn~lo o cos1111nc do reino, obser- 
var-se-hZo as tlisposir Gc:, 110s d i g o s  I 108." n 14 24." 

AIkTIGO 1100." 

Se os esposos tleclararem siml~lesmente que querem casar- 
se cnm simples c:ommuntiZo de adquiritlos, obsorvar-sc-h2o 
as disposifijes dos artigos 1125.O a ,1133." 

ARTIGO 1101: 

Se os cs1)osos tlc(,lararcm simples~ncbt~tc~ 1 1 1 1 i l  ~):.ctc~nrlr~m ca- 
sar-se corn sopa~.a@o tle bens, i)bsei.~,u.-~c:-lI;lo as L L I S ~ O S I ~ ~ ~ S ,  
dos artigos 1134.O a 1165." 

ARTIGO 1102.o 

So os esposos 1)r~t1~1~1l(:r(~m casar-se svgundo o rr!gimc:n tlo- 
tal, observar-sr:-l~;ic~ tlislrt~si$i3es dos ar tigos 4 466." a I 174." 

AH'rI(;O 1109 

Ter-se-11s por 1120 cscripta c~ualquc~. conven@o clue altere 
a ordem lcgal dn sllccessilo dos herdeims legitimarios ou os 
dircitos c: ohrigac:,Ges paternnes e conjugaes, consagrados por 
lei. 

ARTIGO 1106.0 
A mulhcr n5o pp6tlr privnr o mar~tlo, por convenc.50 ante- 

nupcial, da a~lmin~st~agfiu clos bcns tio cijsal; mas ptide rescr- 
131' par;\ si o direito de receber, a titulo dc alfi nctes, uma parte 
(10s rendimentos de seus hens e dispor dclla li~rement,~, com- 
tantoque nSo excecla ;I terca dos tliclos I-entlimentos liqliiilos. 

ADTIGO 11OB.o 

As con\-cncije-. ante-nupciaes nb podem ser revogadas, 



nem alteradas por nova convenc'io, depois (la celebra$Zio do 
casamento. 

ART160 1106." 
As convenqi5es ante-nupciaes estlpuladas em paiz estran- 

geiro, entre subditos portugnexes, regulam-se pelas disposi- 
c:,Ges da presente st:cc5o, podendo, todav~a, as dictas conven- 
@er ser redigidas, 011 ~)t~l:i Mrma authentica cstabelecitla nesse 
paiz, ou perante os agclltcs (;ons111ares do govern0 portnguez 
quc ahi esistiren~. 

ARTIGO l l O i  

Se o casamer~to for contrahitlo em paiz estrangeiro entrc 
port~g111'~ (: estrangeira, ou entre cstrange~ro e portn&yc1z:1. 
I: nndn tl(~c.l;lrarc!rn ncLm estipularem os c.ontr:~f~enttis relativa- 
~ncnt~l  3 2t111s l)rns, thntender-.e-t~a ilue casaram c.oilfurmc I )  

t l~rc~to conllnum do paia do citl~juge \a-30, sem lreju~zo do 
111" sc acha disposto neste codlgo rctlativamente aos bens im- 
mov~is. 

sba-sec!:io ~r 
DO CASAMEYIO SEGUNDO 0 CObTUIE PO PFlFO 

A R T I G O  1108 

-0 mamento segundo o costume do reino cons~ste na conl- 
munhao, ontre os conjugos, de todos os seus bens presentcs 
e futuros rdo exccptuados na Icl. 

ARTIGO 1109.0 

S5o esceptoados (la cornmur~h'io : 
4." 0 s  prasos de l i ~ r e  nomear,io, emfluanto n3o tomarem 

a natureza dl: fateosins lrcred~larios, como se dirit no titulo 
rcspcrtivo : 

2 . O  0s  Ircrrq tloatlos ou legados com a condig30 de incom- 
' muuical)ili~lacte, o n  os s~throgados 1:rn logar delles ; 

3.' 0 s  J ) ~ J I S  hrrdatlos pelo pae ou m5e viuvos por morte 
dt! ~ I I I I O  tlf: or1tr.o matr~rnonio, csistindo irm8os germanos do 
fill10 f,~lIccitlo : 

4 . q ~  duns t11rGas partes dos bens que possllir o conjuge 
que passar a segundas nupcias, 011 dos que herdar de seus 



parentes, tendo, de anterior matrimonio, filhos ou outros des- 
cenclerltcs ; 

5." 0 s  vrstitlos I: roopas do llso pcssoal ilos esposos, c as 
joins cbsponsal~cl;~s clatlas pclo ehposo antes do casarnt:nto. 

5 nnicw. h ~r~rorn~nunlcahilidado (10s hens mcnrlonarlos 
neste arl~grr 1130 :~l)sa~rgr, os fructo.; c rcndlrnentc~.; tlos dictos 
bcns, o ralos tlas bcrnft!~iorias, rwrn o preCo tlc 1)saso c'om- 
prado na constancia do matrimonio. 

ARTICO 1110.3 
Sao tl;u:~lrncnl~: ~ncommunicave~s as d~vldiis dos esposo~. 

ar~tes~or.cs :lo malsimon~o, excepto : 
1 ." S(h o ol~tso consorte eslives pessoalmc:nte obrigado ou 

quizer obrigar-sc ao pagamento tlellas ; 
3." Se tivercm sido aj~plic~adas cm proveito commum clos 

conjugcs. 
ARTIGO I l l 1  

Comprehendem-se entrc as dividas anteriores as que resul- 
tam dc ilnalquer f3tcto anterior dos consortes, aindaque a obri- 
gaclao cle pagar st\ venlla a tornar-se effectiva na constancia do 
matrimonio. 

ARTlGO 1112 " 

0 s  c'r~dorob pclns tlividas mrnclonsdas nos art~gos prece- 
dentes ~)o t l l~ l l~ ,  tocl;rv~:~, 1:lzer-se pitgar, 11io cllep,~r~rlo os hens 
trazitloh I,nrs;l o c:;ls;tl 1111lo dcvellor, pela suit ;\rr~r~fatlo dos ad- 
quiridos, mas s6 tlc1)ois dc dissolvido o matrimonio ou havendo 
separa~9o. 

ARTIGO lll:j.n 
As tliv~das corrtrahldas na constanc~a (lo m:ltrlmonio por 

acto ou contracto de ambos os conjugc~s 011 1)(;10 marido com 
outorga (la mulher, ou pela mulher com : ~ ~ ~ t ~ t o r r s a ~ ~ r r  tlo mil- 
ritlo, ou pcll:~ n~rrlllcr sti, nos casos em clue Ihc 6 pcrtnlttldo 
pelo ;lr.ligo I I 16." ss3o (;I ~l~~municaveis. 

$ I ." Sc os I ~ ( ' I I s  C ~ I I ~ I I I I I I I S  1190 forem s~lfficierltcs para o 
p:1gnrut8nto (13:: dlvidas t l r l  r[rlc  tract:^ oqte :~r l~go,  ficarIo a elle 
sujo~tus us I~t~tls l~rol)r~ofich: c~ualq~lt)~. tlos I-onjuges. 

$ 2." O conjuge rlue for obrigado a pagar pelos seus,lbans 



proprios qnalquer das referidas dividas ou a maior pai-te dei- 
1 s  teri  regresso contra o outro, para srr indemnisado pclos 
I m s  proprios tl~~s:il, :;:) os trber, (lo clue pagou ali:m (la ametntlv 
que Urcb pertencin. 

ARTIGO 111I.o 

i s  divitfas cotrtrahidas pelo niarido na constancia do matrl- 
monio, sem outorga &a mulher, ficam obrigatlos os bens pro- 
prios do marido. 

$ I .O N N ~  falta de bens proprios do marldo, a:: rrfericias ti - 
vlil:ls serHo pagas pcla meac30 dello nos ])ens cscmmnns. Neste 
caso, portlm, o tlicto pngamento sci poderi ser esrgido depors 
tle dissolvi~lo o matr~monio, ou havendo scparac5o de ber~a 
entre 0s conjuges. 

$j 2." hlas, sc as dividas tiverem sido applicadas em prove1l.o 
cummum (10s conjuges ou contrahidas na auscncia ou no irn- 
pcttliu~cnto cla mulher, nZo permittindo o fim porn que foram 
con~ralu~las que se espctre pelo seu regrcsso 011 pela cessa- 
q5o do imp;:dimento, ficam os bcns colnmuns o k ' g  I I a d os ao 
pagarncrnto dellas. 

ARTIGO lliii.u 

'I'anto cm relac'io ao marido, como ern rc~l;iq5o B ~nuil~er.  cr 
clue lic;~ d~vposto no artigo antecedcnte b tambe111 apl~'lc:!vol: 

1 ." ,Is dividas provenientes de crimes ou cle f~ctos iilicitus 
practicados por algum dos corijuges; 

2.11 :is di\.id:ts quc onerarcm h r ~ s  iuvc,rltmunicaveis, n:io 
sentlo porjuras, fciros, censos nu quinhiies vencidos depois d? 
acquisi@o desses bens. 

ART160 1116." 

A rnulller nlao pcide contrahir dividas spnl auctorisa~iio do 
nlarido, excthpto estando elle ausentc ou impedhdo, e se o iim 
para clue a tlivida foi contral~~da n3o permitte quc se espere 
pclo seu rc,greaso ou pela ccssa@o do impedimenta, 

0 dominio e posse d3s bens commllns estli em ambos os 
conjuges rb!nrl1rallto su1)siste o matrimonio : a administraq30, 



porkm. d m  hens do casal, sem escepc3o dos proprios tla mu- 
Ihcr, pc.l.tc~lcc ao marido. 

§ unico. A millher sci pcitlc aclministrar por cons~~r~tinic~l~lo 
(lo marido ou no seu irrlpedimento ou aasollci;l 

O nlal rclo l~tidt: ~ I S J J O I  IIVI-cmentc: clos hens mnb~liarios do 
casal ; mas sc, sem consenti~ncnto d s  mulhcr, os :illlcar 011 

obrigar por contr;ictos gratuitos serA a importiincia dos bens, 
assim alhcados, lcvada em conta na mea~go delle. 

ARTIGO 1119.0 

0 s  bells ~mmot)illarios, ( p e r  srjam proprios dc algum dos 
conjugcs, quer sejam communs, nJo   rod em scr alhcatlos 011 

obrigados por qnalquer fbrma, sem consentimcnto e accortlo 
cummum. 

fij unico. Nos cnsos dc tlivergencia e de opposi~50 ma1 (.;I- 
bitla, p6de o corlsentilnel~to clo consorte dissidente ser sup- 
prido por decrcto_judic~al. 

ARTlGO 11 2U " 

0 mariclo n3o phdc repudlar hcran~a alguma, sem outorga 
da mtilt~cr ; nlas 3 resp~n~;~ l ) i l~d~cI ( ;  da ;iccelta$io pnra, sen1 
outorga da mullier, so pesari sobrc a meayao e bens proprios 
delle. 

ARTIGO 1121.u 

A communh50 acaba pela dissolu@o do matrimonio ou pela 
separctr::~, em conformidade da lei. 

ARTIGO 1122." 

Fallecenclo um dos conjugc.~, continuarti o sohrevivo na 
posso e admlnistra~go do casal, emc~uanto se n2o ultimarem as 
partilhas, o~ccl)it) : 

1 ." Pt.10 ciue toGai ~ o s  I)crie I ~ ~ C O I I ~ ~ I U I I ~ C ; I V C ~ S  do fallecido: 
nestn (:aso, l)orkm, sc o If:gilin~o successor for rnenor, conti- 
nuarzo o pac ou a mae na ailmmistraq40 ; 



C 2. o Nos casos em cine posca havor tliroito dc rcl(~nc.?io pol* 

1)emfvitorlas on communtcac5o (lo l)rrtso. 

A R f l G O  112,) 

0 s  lwns tl:~ communlrfio srr3o rrpartidos e~~t r t l  oh c:o~~jtrgt.- 
rui SCIIIS I~crrle~rns C O I I ~  :I ~Icv~(la cgualdade, conferlrlrlr~ car1.1 
inn o clllc tlcver d mnssa con~rnom. 

A Il'TIGO 112I.o 

ii mnllttx~ sc:l.,r pagn, pr~meiro que o marldo, tle seus cre- 
d i t ~ ~ ,  (, sv , I >  1~1~11s C C ) ~ I ~ I I I ~ I I I S  nia cl~egarem para a sua inteira 
illdemul.al.20, rcspondrrli o marido peloc ~ ~ 1 1 s  proprio~, salvo 
sc a dlvitla llic 1150 i i r  imputarel. O nl;~ndo n3o gosari dc 
egual regresso contra os proprios da mulher. 

ARTIGO ll2li 

Se os c>posos declararern que qucrem casar-sr corn sepa- 
r;115o dc I)cl~ts, n30 se havera por escluida a c.ornmunlt~c~ no> 
adquiritlos, s tm espressa d~claras3o. 

AHTIGO 1 I 2 i . ~  

Nos cnsamrnlos feitos c)om scil)ar;iyFio tit! I)clns, c-nd;~ urn (10s 
conjngcs conscJrva o domir~io de tudo qunllto Ilte pertence, po- 
ttendo (11sl)or. tlos respectivos brhns Itvremente, salva a restric- 
@o imposta I IO artigo seguinte. 

I? appl~cavel A mulher, quanto aos sells bens mohiliarios 
sepnraclos da cornmunhHo e a tcrc,a parte dos seus r~ndimen- 



tos, o que no artigo 11 1 8 . O  fica disposto, relativamente ao ma- 
rido, riccrca dos hens mobiliarios commnns. 

$ unico. Euc~ptuam-se clcsta dlsl)osi$3o os c:lpttaes postos 
a juros, aos cluaes, hem como As outras duas tercas partcs dos , 

I-cndimcntos e ;ros 1)ens immobiliarios, i: app11c;rvel o clue fica 
dlsposto no ar t~go 11 19." 

A R T I C O  11?9 

Acerca ctas divltlas dos cor!juges, ohservar-se-ha o seguintc : 
1 ." As dlvltlus ar~ter~or~:\ ao cnsamento serio pagas pelos 

bens do corrjnge devedor : 
2." A s  dlv~clas cuntrah~das durantc o rnatrimonio seAo pa- 

gas por amtos us conjuges, se conjunctamento a jsso se ohn- 
gal-arn : 

3." Se se tiver ol)ripado sci o mar~tlo, ou SO a mnlher corn 
auctorisa$Go dellc, I . O ~ J  I I  bntlcm pelas obrigacbcs contrahid;rs 
totlos os bens proprlos (lo col~jugc qrle sc ol~rlgou: 

4." S e a  mulllcr sc t iwr obrlgndo sem auctor1stif30 do ma- 
ritlo, sd respoilden1 pelas obr1,gar;Ges contrallidas os bcns pro- 
prios della, cuja livre aliena~50 Ihe e permittida p e l ~  ar t~go 
1128." 

ARTIGO 11:10 

St: os osposos d~c:Iararcm (IUC pretendem casar-se corn sim- 
ples commnnh50 de adquiritlos, os  beos que cada urn clos mes- 
rnos COIIJII~('S tlver 30 tt'mpo (10 ( ' a ~ ; ~ ~ n ( ~ r l t o ,  nu tl~pois llouver 
por succcss50 nu ptrr outro qllalqnrl 11tr11o gr ;~tu~to ou por di- 
reito ~ r o p r i o  anterior, ser5o consldc~ratlos e regidos como o 
s'lo os hens l)ropr~os cluando o casaniento i! feito scgundo o 
costume rlo rcino. 

ARTIGO 1131." 

0 s  csposos com simplcs commnnh9o de aclclu~ridos tlcvcm, 
antcs do sen casamento, invrntariar, ou no con1r;icto ; I I I L P -  
nupcinl c~u rm oulra escriptura OII  auto pullllco, os berls que 
levnm para o casal, sob prlll;t tle estt3s sel*crn lravidos como 
adqrliridos. 

5 lrnico. A anterior dispos1~50 ,ibranger,i os bcns superve- 
~ ~ i e n t c s  mencionatlos no artigo preccdcntc, 51: o invcntario 



dclles n50 for feito dentro de seis mezes depois que vierom 
ao podcr do conjuge a qucm pcrtencem. 

All'rl(i0 1132." 

A communh5o dos adtluiridos acaka nos mesmos casos em 
quc tcrrn111:1 a communlr5o universal. 

AIITIGO 1103 

As cllvidas dos conjiiges socios nos adqnir~tlos, sendo antc- 
rrorcs no casamento, sc forem pagas pelos atlquiritlos, serCio 
levadas em conta na park respectiva ao conjugc dcvedor. 

DO R E 6 1 1 B Z  D O T A L  

Se os clspnsos pretenderem casar-se scgunilo o regimen 
dotal, e assim o tletolararem em seu contracto, o1)servar-se-hlao 
as seguintes dislrosi$ijes. 

ARTlGO 1l:IJ 

A mull~cr p6dc dotnr-sc a si 1Iropr::l com os seus hen.. rill 

scr dotarla por seus pacs 011 por outrcm, comt;mto que to~lv. 
os interessadns intervcrrham, por si ou por seus procuradores, 
no mesmo contracto. 

ARTIGO 1136 

1)odcm ser ohjccto tlc dote tanto os bens mohiliarios como 
os imrriol)~l~arios, e tanto os l)cin.; qlrc ;I muiher jb possue co- 
rno os clue dc futuro venlia a adquirir [lor testamento ou ab- 
intestato. 

ARTlGO 1137 " 

Consistintlv o dote em bens presentes liquidos, seAo estes 
especificados no contracto do casamento ou em qualqncr tlocu- 
mento ou auto pul)lico, antcrior ao mesmo c,ontracto, c, sentlo 
illiquidos, mencionar-se-ha no contr;lc.to a pro\ clnlllrlcal:r do tli- 
reito a ellcs, dcvendo, neste caso, cq~eciiic:lr-se cluar~tln se li- 
quidarcm, soh pena dc serem tlav~dos como I~cns I ommuns. 



$ unico. Abrangendo o dote hens futnros, ser50 estes devi- 
damente especificados dentro do sols mezes dcl)ois que viorem 
a poclcr 110 dot,~rlo; ~Ii, is scr.;in Iarnbm I~t!vltlos  corn^) lrtl~is 
communs. 

AII'I'IGO 1138 

Sc o dote ronsistir em hens rnoveis, scrli rlcclaraclo o valor 
delles no contract0 dotal, sol) a rneslna commina~'io expressa 
no artigo prccedente. 

AIU IGO i 1:19 

0 s  csposos podem cstipular I I , ~  escrrptura dotal fianla ou 
qualquer outra cag50, ou designar os bens em quc devc re- 
cair a hypotheca. 

AHTIGO 11io 

Se no dote, quer este seja constituido pela mulhcr, quer 
pelo marido, quer por outrem, li~t incluido dinl~eiro, serli 
este converticlo, tlentro de lres mczcs cont:rclos dcsde o casa- 
mcnto, em tcns immoveis, inscr~p(Gcs dc assentamcnto ou 
accUes dc companliias, ou dado a juros, por cscriptura pu- 
blica, com liypotlleca. 0 dole ern dinlle~ro que nGo for, coriver- 
tido na fkma sobredicta ter-se-ha cnmo n50 csistt:nte c cn- 
trari na comnianli50. 

A B T I ( i 0  11I l  <, 

Durantc o mat~imonio 1130 pGde constitu~r-sc dote, nem au- 
grnentar-sc o constituido, salvo se for por cl'kilo tic access6es 
naturaes. 

ARTAGO 11I?.c, 

Se o dote tiver sido constituitln polos paes ou pcllos av6s da 
dotada, scrGo os dotadorcs rcsponsaveis pela importancia dellc 
no cnso dc cvrcc3o. 

ARTlbO 1143 

Se o dote t~ver blclo col~slltuido por qualqucr outra pessoa, 
est:~ sci responderli pola cvic~5o sc, liouver procedido de mli 
fe, ou se a rcsponsabilidadc tiver sido estipulada. 

A R T 1 6 0  1141." 

0 dot,e t!stipnlatlo 6 tl(!v~tlo corn todns os seus rehrlimentos 



desde a celebra('io do casamento, sc outrn cousa n5o tiver sido 
con\-enciooadi~. 

ARTICO 1 1 4 5 0  

Se o casamcnto durar dez annos contados dcsi1c o venci- 
mento tlos pras!!s assignados para o pagamcnto do dote, a 
~llultlcr 011 os scus herde~ros podcAo cxigir do marido a res- 
tltui@o delle, no caso de d~s.;olrlc*fio (lo c8asamcnto ou dt! sc- 
para~Zo cle Irens, sem quc srplri 01~1 ~gatlos 6 prova tle clue o 
dote foi effeectivarnente pago, except0 se o marldo provar quc 
fez inuteis diligencias para o receber. 

ARTIGO 1146 

Sc o dote for constituldo yor l ~ l i ~  11151~1.i I I I ~ I I I I C ~ ~ ~ ~ I I I I ~ ~ ,  spnl 
declarac90 da paste corn clue r , ~da  11111 C U I I ~ I  I ~ J U ~ ,  cntel~der- 
se-11s que cada um delles se obngou por ~netacle. 

Sc os paes n5o declararem qnc dotam par su;\s terqas, seri  
o dot(: Irv:rtlo ern conta ria legitlma da dotada, e s6 st! docl\izir.i 
da teqa clbs pacs atlulllo em que o dicto dote exceder a legi- 
tima. 

ARTIGO 1 1  1 8 . O  

0 marido pttlc dispor livremcrlto tlos bens ~nobilinrios do- 
tiles, salvo sc! outra colisa foi estil)ul;~tln; nus  rosponderti pelo 
sell ~a lor .  

A R r r I ( ; 0  1149.'1 

0 s  hens immobiliarios clotaes s5o inalienaveis, excrpto se 
for : 

1 . O  Para dotar c estabel(:cer os fillios communs, consen- 
tindo ambos os conjugcs; 

9 . O  Para alimentos 11;) brnili;~ ;lo\ cl11;1c5 s(2 1150 possa prover 
cle ontro motlo ; 

3 . O  l'ara [,;~gamcrito t l 1 1  111\-1t1;1\ 11,i 11111lher ou de quem a 
dotou, anterrc,r8i!s ;IIJ c;csamento, se constarem de documerito 
autlientico ou autllcilticado e n8o podkrem ser pagas por oo- 
trns hens ; 
i..' Para o reparo indispensavel de outros bens dotaes; 



5 . O  No cast, de screm por 5113 n:rtureza ~nsepnraveis de bens 
n lo  dotaes ; 

6.' Por troca de outros hens do valor cgrial ou maior, fi- 
cando os dictos hens suhrogados em Ingar (10s alheados ; 

7.O Nos casos de expropriaq30 pnr utilidt~de publica. 
5 1." 0 clue se t l ispk neste artigo, n.OS i.", 2.", 3." e 4 ." ,  

& applicavcl aos bens immokrilinrinq dnlaes, ficnndo, npses  ca- 
sos, o marido exoncrado tle toda ;I ~'(!q)onsal)il~dadc. por elles. 
Egualmente fica exempt0 da r t ~ s p o ~ ~ ~ ~ ~ l b ~ l r d a d e ,  tluando o pro- 
ducto da al~en:~c';lo tlos bens rnul)rl~nnos tlotaes, cine pelo artigo 
antocetlnnrr c ~)ermittidn a0 mnr~clo, t,l\r:r ;rpplicaqSo a algum 
dos fins espec~licados nos rt:fi~rrtius numeros. 

$ 9 . V o s  casns rlos 11."' 1 .", 2.", 3.*, 4 . O ,  5." e 6.O 1150po- 
derd tcr 1og;tr a alicr~aciio som auctorisa~So judici,ll. 

$ 3." h \.cr!cla dos Iwns tlotaes quando venha a oworrer sera 
feita cm ha st:^ p9 (1 I J I 1c.a. 

,$ 11.' A al1t:nac3o dc c111e tracta o n.' 4.' n30 excederd n le- 
gitima (lo filllo, cluc sc qn~zcr  dotar nu estabelecer, at:rescen- 
tantlo n essa leg~lirna a t c r ~ a  de seus paes, tutlo calculado 
em rcIa~3o A opot-l~;~ em ~ I U C  a al1cna~2o I~ourcr do fazer-se, 
pelo rnotlo pol- tlucb o scri;~, sc por moiate tlos paos, ncsse tempo 
se dissolvossr: o m:~trimonlo. 

$ S." 30s casos dos n.03 5 . O  e 7 . O  o prodticto dos hens aU~en- 
dos scr6 apl)l~catlo ;i ;~ccluisi@o de outros 1 1 t h  cgual valor, 
clue l l~es ficar5o subrogados. 

A R'L'IGO I l!iO ' I  

0s bcns moblliarlos dotacs allleatlos, con1 cluebra do que 
fica disposto no ;tt tigo p~ ecedente, podcm reivindicados 
 pel:^ multler, tanto nn rollstancia do mat~.irnor~~lh, como depois 
da sun tlrssolnqlao, 1111 tltlpois de havcr stbp:~r.;~t:30, aindaque 
clla consentissr na :il~en;~qlao. 

$ j1.O Sc os hens alheados forcm mot)iliarios, a reivindica- 
q2i1 de que tracta este nrtlgo $6 srl-;i ,ldmittida dadas as se- 
guintes circnmstanc-ias ; 

I ." De nSo ter o marrclo ])ens cotn qne rospnnrla pelo valor 
tlns llpns all~r:~tlos ; 



2.O De tcrem sido, tanto as aliena~i3es feitas pelo marido 
como as subsequcntes entre terceiros, por titulo gratuito ou 
corn mi fk. 

$ 2.O 0 direito de rclvlrid1c;1c5o passa aos I~erdeiros da mu- 
lher. 

ARTIbO 1181.0 

0 marido que alhear ou obrlgar os benb dotaes, 113s casos 
em que n5o Iho B permittido faze-lo, fica responsavel por to- 
das as perdas e damnos, tantn para com a mulher, como para 
corn terceiros a quem n5o haja declarado a natureza dos bens 
alheados. 

ARTltiO 1132.0 

0 s  bcns irnmoveis dotaes n3o podern ser ~)~.cscr~ptos durante 
o matrlln~ mio, conforme o quo fica disposto no artigo 551 .O 0 s  
moveis dulacs podem ser prescriptos, mas rc~sponde por elles 
o marido. 

ARTIGO 11T3.c1 

0 s  bcns que a mnll~cr, casada scgundo o rrglmen dotal, 
possuir ou adquirir depois e qae 1120 forem llavidos conlo do- 
taes ficario ~~ertencendo esclus~van~ento ;i nlulher como pro- 
prios, mas os rentllmentos clellcs ser3o co~l~rnuns, salvo ha- 
vendo estiljula~5o em contrano 

AIiTIGO 1151." 

A mulher n3o gosa do diro~to (la hypotheca cluanto aos 
bens mencionados no artigo precedentc, ncm de privilegio 
que l l ~ e  n3o possa competlr por direito commum. 

AHTIGO 1133.0 

0 s  brns (lo rnarido, zasado st'gundo o regimen dotal, 
s%o havitlns como proprios. 

n r t r r s o  I li)c;: 

Dissolvido o matr~monio, ou havcndo scparaqGo, sera o 
dote rcstituido 1 mulhcr on a scns herclr:il-os com quaesquer 
o u t r a  bens que direitamerlte lllcs pciBlencet.cm. 



ARTIGO 11b7.0 

0 marido ou os seus herdeiros n60 ser3o r e ~ s a v e i s  pela 
restituigao mencionada no artigo precedente, se os bens da 
mulher se perderem por accidente que lhes n60 seja imputa- 
vel. 

ARTlGO 1158 

Se fizerem parte do dote bens immobiliarios, ser'io resti- 
tuidos logoque sejam petlidos; mas os bcns mohiliarios que 
fizerem parte do mesmo dote s6 podem ser exigidos passado 
urn anno depois da dissoluqZo do matrimonio ou depois de 
legalmentc se effeituar a separa$'io. 

$ unico. Desta moratoria ficam esccl)tuados os moveis con- 
servados em poclcr do marido. 

ARTlGO 1159.0 

.4 mulllcr ou us seus lierdeiros l)otlcm, todabia, exigir os 
juros legaes das sommas demoraclas na f6rma sobredicta. 

ARTIGO 11 60." 

Se o dote consistrr em usufructo, censos, fbros ou qui- 
nh'ocs a restituic30 se farti com a entrega dos respectivos titu- 
Ins, mssando de fru~r ou rcceber as prosta~loes. 

5 unico. A esta especie de bens 1130 6 applicrrvel a morato- 
ria concedida na ultima parte do artigo 1158." 

AllTlGO 1161 

Se o dote consistir em dividas activas, responderd o marido 
pelas quantias recebidas e pela ~rnl~ortancia tlaquellas clue se 
perderem ou se acharem prescriptas por sua culya ou negli- 
gencia. Quanto As clemais, satisfarh corn restituir os titulos 
que tiver em seu podcr. 

ARTIGO 116% 0 

0 s  fructos pendentes e os rendimentos de quaesquer bens 
dotaes ser6o partilhados entre o marido e a mulher ou seus 
Ilcrdeiros, om proporg6o do tempo clue liver durado o matri- 
inonio no ullimo anno. 



ARTlCiO 1163 

0 rnarido ou seus herdciros teem direito de serem pagos, 
p(:13 mulhcr ou por seus herdeiros, das bemfeitorias neces- 
sarias e uteis, mas s6 na importancia do valor accrescido ao 
tempo cla restituiqso. As bemfeitorias voluptuarias so podem 
scr Ie\antadas pclo marido ou pelos seus herdeiros nos 
termos do artigo 500.O 

ARTIGO 1161 

As despczas e os encargos ortlint~i~ios clos bcns dotaes rc- 
putam-se coinpensados com o ronclinlcnto dos mesmos bens. 

ARTIGO 1166 

As regras ticerca da resti-'To dos bens dotaes 60 appli- 
caveis li restitui~ao dos proprios da mulher. 

DAS D O A ~ ~ ? E S  ENTRE ESPOSADOS 

2 licilo aos esposudos estipular no seu contracto ante-nu- 
pcial a favor tle urn delles ou de ambos as d o a m s  ou deixas 
que bem lhes parecer, salvas as seguintes restricfles. 

ARTIGO 1167.O 

Se o marido ou a mulher tiverem, ao tempo do casamento, 
ascendcntes ou descendentes corn direito a legitima, e algum 
destes for vivo ao tempo da dissoluflo do matrimonio, n'ao 
poderti a dicta tlo:r$io ou cle~sa exceder a importancia da t e r v  
dos bens clue entlao possuir. 

ARTIGO 1168." 

As doac'iies ou cleisas cstipulatlas no contracto ante-nupcial 
fica14o scm effeito, n3o sc verificantlo o matrimonio ou sendo 
annullado, salvo o que fica clisposto no artigo 1091.O 



A I t T l ( i 0  llG9.0 

As doaq6es ante-nupclacs 1120 podem ser annulladas : 
1 ." I'or falta dc acceita~io cxpressa; 
2 .O Por supcrvc~iit~ncia de iilhos ; 
3."lbor causa dc tngraticl'?~. 

.4RTI(;O 1170.' 

Se a tloa~9o for tle I1c11rs prcsentris o determinados, seri  ir- 
revogavel, ainclaquc o donalano venha a h l l e c ~ r  prilneiro que 
u doador, be outrCl t.oiis~ 1120 hi- estipularld. 

ARTICO 1171 

Se a doac:,Zo for de partc ou da totalidadc cia I~cranqa, n5o 
poderi o cloaclor revogilr ou prejudicar a doa~io ,  tl~spondo 
por titulo grirtulto (10s hcnq c1o;ldos. 

. h I u " ~ ; o  1179 0 

0 direito i doac-20 inencionada no artigo antrc.ctlente, seja 
ou n5o seja reclproca, n5o b transmissive1 aos Iierciairos do 
donatario, Erllecenrlo cste primcbiro clue n tloaclor. 

0s nienores podem fazer doacijespor contracto ante-nupcial, 
comtantoque intcrvcnha auctorisa~3o ilaquelles a quem, nos 
lcrrnos do artigo IOGI .O e seus 38, compete auctorisar o casa- 
mento. 

AHTIGO 1174 " 

SZo applicaveis ;is cloa~bes cntre esposados as regras geraes 
rstabelecidas 110 capitulo das doa@es, em tudo o que n8o for 
contrario ao qur fica d~sposto na presente secqao. 

sb:c(*:io Vl 

DAR D O A C ~ E S  I'EITAS POR TERCEIRO AOS ESPOSADOS 

Pbcls qualquer dispor em favor dos futuros esposos ou de 
algum delles de parte dos seus hens ou de todos, ern vida ou 
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por morte, comtantoque o fa@ no proprio contracto ante- 
nupcial ou em escriptura publica separada, salvo o que se 
acha ordenado Acerca das doa~acs moficiosas. 

Se as doayces permittidas pelo artigo antecedente forem fei- 
tas no contracto ante-nupcial serfio validas sem dependencia 
da acceitaq'ao expressa dos donatarios; mas, se forem feitas 
em actos separados, nZo terfio c f f ~ ~ t o  emquanto n'ao forem ex- 
pressamen te acceitadas. 

ARTIGO 1177 

Postoque taes doams  sejam feitas em favor dns esposos 
ou de algum debs ,  aproveitar'ao aos filhos que procederem 
do mesmo casamento, aindaque o donatarlo ou donatarios 
falleqam primeiro que o doador, e t.20-s6mentrb catlucartio, se 
o doador sobreviver a todos os descendentes dos donatarios. 

s~cqAo YII 

DAS D O A C ~ E S  ENTRE CASADOS 

ARTIGO 1178 * 

0 marido e a mulher podem fazer entre si doac'ies dos seus 
bens presentes, assim por acto entre vivos, como por testa- 
mento. 

ARTIGO 1179: 

As tloacDcs em vida ser'ao reguladas conforme o que B or- 
denado no capitulo das doafies, e as doaq'ies por morte con- 
forme o que se dispik no titulo dos testamentos. 

ARTIGO 1180 

0 s  c>onjuges nHo podem fazer doa@es urn ao outro no mesmo 
e unico acto. 

ARTIGO 1181 

As d~ra$iJcs entre conjuges podem serrevogadas, livremente 
c: a todo o tempo, pelos rloadores. 

'$ 1 ." .4 mulher nHo precisa para este effeito de ser aucto- 
risada pelo marido ou por decret,o judicial. 

$ 8." A revoga@o deve ser expressa. 



ARTlCO 1182 

Estas doa~6loes n5o s'io revogaveis por superveniencia de fi- 
Ihos, mas podem scr reduzidas por inofficiosidade. 

ARTlGO 1183.0 

0 s  bens doados tomarso a natureza cle proprios do dona- 
tario, seja qua1 for o contract0 ante-nupcial. 

SECG-~O VIJI 

DOS DIRBITOS E OBRIGAFdES GERAC.~ ' c  DOS COSJUGES 

ARTIGO 1181." 

0 s  conjuges teem obriga~io : 
1 .O De guardar mutuamcntc fidel~tlaclc conjugal ; 
2 . O  De viver junctos : 
3 . O  De soccorrer-se e ajudar-sc: rcap~~ocarne~~te. 

A R T I ( i 0  1185 

Ao marido incumbe especlalmente a obrigaf5o de proteger 
e defender a pessoa e os bens rla mulher, e a esta a r l t b  ~ I I Y Y ~ ; I I -  

ohediencia ao marido. 
ARTIGO 1186." 

A mnlher tern o h r ~ g a ~ i o  de acompanhar sc!n marido, escc- 
pto para paiz estraogeiro. 

ARTIGO 1187.v 

A mulher auctora r13o p6dc publ~car os seus escriptns sen1 
o consentimento do marido, mas ptidc Iec:correr ;1 auctortdatl(~ 
judicial em caso tle irljusta recusa tlt:llt-. 

A RTI(;O 1188 

A mulher gosa das llonras clo maritlo, rluc nio sejam mera- 
mente inherentes ao cargo quc ellr cserce ou l~aja eserc~do, 
e conserva-as emquanto nlo passar J squndas nupcias. 

ARTICO 1189 ', 

A administra~Zo de todos os bens clo casal pertenco ao ma- 
rido, e so pertence P mulher na falta ou no impedimente dcllc. 



.41\TIGO 1190 

I\ rnullrer ;~tlministrndora, r1a nus~r~cia  011 no i~nl~ctlirncnto 
do niariclo, 1150 ptidn ;llten:rr hr111s r~nmohiliarros sem auctori- 
sacGo clo conseltro dc filrr~rlra, corn ,~ssistencia do 1111nrstcno 
p r r l~ l t~~o :  e 511 o valor (10s tlrc:tot I)ctrrs csceder ccm mtl rhis, ;I 

;~lirnaqSo SO podeti f;rzer-st: ~)c!l ir  fi'~r'rn;r estabelecirln nos ar- 
Lrgos 2668.O e soguintes. 

5 urlrco. As alicns$jes fcitns coni clncl)ra do clue fica (11;- 
posto n ~ s t c  artigo scr5o nnllas, ( I  o; cornpt.;~dores sci gnrle~,icn 
I ' I~ I I I~ )~ ; I ' ;W o prcqo d i ~  cotltpra 1)elos bcus prol)rios da rnulher 
~ondcdora ,  se ella os tivrr, ou pelos do cas;ll, ~)rovantlo-se que 
t,11 pi-c8!o foi convertido c3m a [~gn~i -n to  rlc~ 111c-smo c,rsal, e ati: 
o valvt- desse augmento. 

.! RTIGO 1191.0 ' 

n'Jo 6 l~cito ao marido alienar bells inimol)iliai~ri~s, nem cs- 
tar em juizo por causa de  questi-,cs tlc pl'ol)r~ctl;rtl~: on ~)osso  
de 1)c.n~ ~mmoblliarios, sem ontorg;r da nrullrcr. 

Sj ,I . O  Esta outorga 1,611~ scrb >upl)rith ju~lrcralmcnl~ . .I> ;I 

mull~r:r a rccusar scm juqto rr~atl\o ou se estlver irnpo~srl)rlr- 
tacla para a tlar. 

$ 2.O ,Is alrena~61~s,  poreni, (10s bells proprios fe~tns pc.lo 
marido, contra it disl)osiq3o drale arttgo, so podenr ser unn~ll- 
ladas a rcqucro~iento (la rnulhrr ou de s c l ~ s  I~erdrrros, nclrarr- 
do-se o rnitr.itlo consl~tuido em ~~esl)or~sak~rIrrladt? pirr;t com clla 
r r r r  ~ : I I * : )  vnnl i~llr~s, c I I ~ ~ J   tend(^ outros be115 1)olos quaes 1-eq- 
ponda. 

3 3." Sc as dictas alienay"os forem de hens conlmuns, a mn- 
lller ou os seus herdeiros ou os hertlerros Lgrtrmarios do ma- 
rltlo pu(Itbr.3o, err1 rorlo o caso, requerer ~ I I P  scjanl ;rnnrrllaclas. 

.I rual1rc:t- casada n5o pijtle ealar jurzo sen1 auctorrsa~io 
ilo ~trarrtlo, excepto : 

,I ." 5;ts c.;rllsas crtmt-s cm quc scyr 1.6 ; 
2.' l t n  cluaest]ur*r plcrlos ('om o mariclo; 
:I." Nos acatos quc tc~rlharn urr~c:arnf?nte pot* objectn a con- 

set,va!:5o ou srhgararrr:ir clos sclrs tlirt3rtos proprios e exclusives; 



(1 .O Yos caws pm qucJ trriha dc C X W ~ ~ ~ I - ,  r t ~ l a t ~ ~ : ~ m ~ ~ ~ t c  a S ~ I I S  

fill~os It:git~rno:, ou ,ios uaturaes q u ~ \  I ~ ~ t ~ s s e  ~ l e  outrcm, os di- 
ro~tos r devercs inl~erentcs ao p ~ d c l -  !):~tornal. 

ARTIGO 11!)3 

A mulhcr nZo pcide, sem nuctoris:icGo do marido, adquirir 
ou alie~lar hcn.;, rlcm contrahir obriga!.Bes, escepto nos casos 
em que a lor c~zpuc~alnir~nte ( 1  1,r.rmitte. 

3 unico. S I ~  o I I ~ ~ I - I ( ~ U  rcclisar indevidanie~~te a auctorisa@io 
pedid;~ ~ ) c l ; ~  rnulltc~', poderli esta rerlrlli14el. :,llppnrnento ao 
juiz (IF: dlre~to ~~esl)ecli\o, quc, ouv~tlu o ~uarlclo, u conceder8 
ou n ~ g a r h ,  c,omu pdlclc.er tlc: justlca. 

ARTIGO 1191 " 

A ;1uctorisay3o do marido devc scr c>sl~ri:l;~l /):Ira cada urn 
dos actos (1111: a lrlulher pretentl;~ pravtlc.;~~. t&\c'thl)to sentlo ;I 

auctor~sa$io para commerciar, pois I I I : ~ ~ . I :  caso 1rc'~do a mulher 
practrcar, rlri virtude de anctorisa~5o geral, todos os artos re- 
lalivos i1o X.II  commercio, o ate hypot1te~-ar os S P I L ~  hens lm- 
mobiliarios r !  propor ac@es, corntantoque scbja 1)o1- causa tlo 
sell tra('t0. 

ARTIGO 1195.0 

A auctonsa$io mnrit;tl 1)titlt: ser dada de l)alavra, por es- 
cripto ou por factos dc clr~c cblla ncccssanarnente se dctiuza. 

AHTIGO 113(;.,' 

A auctorisa$30, pul~Bni, parrl coinmcrciar, para Ilypntlicc~~r 
ou alienar 111lns irnmovets ou para propr~r acyb~s wn julzo, 
pdde ser outorgada INN- ( t ' ~ ' ~ ~ ~ p l ~ ~  ; ~ i ~ l l ~ e ~ ~ t i c o  ou ;~~~t l~c~r~ l~c ; l r lo .  

.it{ r I G 0  I197 

0 lnarido pcide revogar a auctor~stl$io emqunnto o acto para 
clue foi conceditta nIo estd comecado; mas, se esle tlvt1ra tltlo 
conic!yo tltl cxecu~50, so a podera revogar, reparando qualquer 
prejulzo clc terceiro que resulte da revogac,.ao. 



-246- 

ARTlGO 1198 0 

0 rnarido responde pelas obrigaqaes que a mulher, casada 
segundo o costume do reino ou com simples communh'io dc 
adquiridos, contrahiu com auctorisaciio sua, mas n'io pelas 
ohriga@es quc a mulher, ci~sadn l)ora outra fornia, contrahiu 
sobre bcns ou interesses prlvatlvamente seus. 

B R T l ( i 0  1199 

So  caso dc svpprirncnl() cle auctnl.isaq50, o maritlo sri res- 
pondc pclos actos da ~nnllrcr ~ I I ( :  procederam de obrigafles 
commtlns ou ~,c\crteram em beneficio commum. 

ARTlGO 1200 

il nullidade p~xucetlitla da falta dc auctorisar'io s6 p6de ser 
allegada pelo marido ou por seus herdeiros e representantes. 

ARTIGO 1POl.o 

A nulliclade por hlta de auctorisaq'io pdde ser sanada : 
1 ." Pela confinnag30 do marido, n%o se acllando proposta 

em juizo por terceiro acq5o nenhuma a este respeito ; 
2 ." Se 1120 for arguida dentro de urn anno, contado desde 

a tlissolu!.2o do malrimonio ; 
3." Se o acto houver prescripto, conforme as regras geraes. 

ARTlGO 120% 

A acc'io concedida :los cr mjuges nos casos sobredictos n5o 
6 admiltida no casamento cc:l~hrado em paiz estrangeiro e n8o 
public,ado no reino, em conformidade da lei. 

SECC,~\O 19 

DA I N T E R R U P ( ~ ~ O  DA SOCIEDADE COKJUGAL 

ARTlGO 1403 

A soaecla(le conjugal p6de ser interrompida, ou pel0 que 
toca is pessuas e aos bcns dos conjuges, ou sG pelo que tax 
aos I)cn>. 



Podem ser causa legitima de separa~ao de pessoas e bens : 
1 .O 0 adulterio da mulher ; 
2 . O  0 adulterio do marido com escandalo publico ou com- 

pleto desamparo da mulher, ou com concubina teuda e man- 
tcuda no domicilio conjugal ; 

3." A condemna~ao do cor~juge a pena perpbtua ; 
4." As sevicias e injurias graves. 

ARTIGO 1905." 

A separago s6 pbde ser requerida pelo conjuge innocente. 

0 conjuge que pretender n dicta separa~zo recorrera ao juiz 
de direito da comarca do seu donlic~lio ou residencia, para 
que este faqa convocar o conselho de familia, que sera com- 
posto dos seis parentes mais proximos de um e de outro con- 
juge, tres de cada lado, e do competente magistrado do mi- 
nisterio publico, que tera voto meramente consultivo. 

$ 1.O A ftrlta de parcntcs sera supprida com os amigos da 
familia, e a dcstes corn llomcr~s bons da vizinhan~a. 

!$ 2." Em caso de empate, decid1r6 o juiz. 
$ 3." Nomeado o conselho de familia, sera0 ambas as par- 

tes ouvidas sobre a constitui$30 delle, e poder5o requerer a 
substitui~lo dos membros cm que se derem algumas das cir- 
cumstancias mcncionadas nos n.O" .", 22. 3.", kO, 5." e 6." 
do artigo 23L0 Egual requerimento poderlo fazer, offerecen- 
do-se a provar, na falta das dictas rircumstancias, alguma das 
seguintes : 

1." Suborno; 
2." Interesse na separaC50. 
$ 4 . "  -4 mulher podera requerer ao mesmo tempo o depo- 



sito provisorro. rluer clla seja n queixosa, quer seja queisoso 
o marido. 

ARTIGO 120i ' 

0 consel110 de famiha, ouvidos o ministcrio pnh11c.o e as ~ ; I I . -  

tes, e n3o co~lscgu~ndo reconc~llar estas, esaiil~n;irti quiroscllllbr 
provas que se deduzirem perante elle 6cerca da questdo, c 
resolveri : 

1 .O Se deee ou n3o auctorisar a separ:tq3o clas pessoas : 
2 . O  Qua1 dew ser a somma ilos al~mcntos, se algu~n ~ l i  

conjdges separados carecer dclles, e o outro tiver mews 1 1 1 .  

lhos prestar. 
3.' E, finalmcnte, I~avendo lilhos, sobre o mado de proer- 

dpncrar a rcspeito delles, se os conjuges se n3a accordarcnl 
arnrgtlv~lmnnte licerca disso. 

ARTIGO 1208 

As rlcc~sb(~s do conselho cle frtmilia ser'io hoinologadas pelo 
juiz dc t l~ro~lo, c tlcllas nZo haveri recurso, oscepto no caso 
do n." 2.' do art~go 111 eretler~te quanto A verha tlos alimcntos. 

iVo raso (10s 11." I ." e 9." do :rrtigo i40h.O, k licito ao con- 
luge ofli~ntlitlo recorrer no conselho rlr. filmilia ou intentar con- 
tra o 01111'0 C ' O I I ~ U ~ ( ?  a competente acS~3o criminal. 

8 1." Porkm se o conjnge offensor ~.emc~dir, podera o con- 
jugr oITer1~11il~ intcrrtar a accao criminal, nso obstante ter ro- 
corritlo ao corrst,ll~o dn familla. 

8 8.' S~enllo a ar!.5o intentarla co11tr:r a mulhrhr e estii ahsol- 
vida, srtr.6 de tliri?ito llaviila por separntla dc pcssoa e hens, e 
poder;i rcquercr, sum liccessidadc do outro titulo sen130 da 
senter~ca tlc al~solvic20, clue se procrtla csecutoriamente a 
sfy)ar;rr:lo c er~lrega dos bens que Ihe pertencr:rern. 

5 3 . q ~  o conjuge recorrer a ac@o criminal, observar-se- 
ha o quc Iica disposto I I ~  u . O  3." do ;1r1 lpo 1 2 0 7 . O ,  convocando- 
se para lsso o conselho de familia, 1105 tcrmos do artigo 1206." 



ARTIGO 1210 

l)a separa~30 tie pessoas deriva neccssariamente a separa- 
c,Go de hens. 

5 unico. Eucc:ptua-se o caso de adu1tc:rio (la mulher, no 
qual, seja qnal fbr o rcglmen em clue o matrimotlio t~vesse 
sido contrahido, a mull~er n2o tcra direito a separa~50 cle hens, 
mas si, a alimentos, salvo se provar que, a0 tem~)o em clue 
cornmcttcu o adulterio, 11otlla rerluerthr. ,I s~ynraylao contra o 
ina~ido, por algui~ra das causas mencio~ladas rlo n." 2." (lo ar- 
tigo 4 2 0 i . O  

ARTlCO 1211 

Em todos (1s c4:t \ irs  t1rn clue se dt2 separac,:~ ilc ])ens, se pro- 
ceder6 a inventtirio c parl~lha, como se o casalnculo est~vesse 
dissolndo. 

ARTI t iO 1212 '' 

Quando os filhos ficarem a0 cuidado e guard:i de urn dos 
cor~.~uyt.:s, nem por isso se teri  por dcsoncrado o outro das 
ubrigayCws, rlem poi. pr~vatlo dos d ~ r c ~ t i ~ s  paternaes, naclulllo 
clue 113o se oppozer ao (1csc:rnl)cnllo (lo encargo espcc8~nlnlt:nte 
altribu~do ao outro conjuge. 

AIiTl( i0  li1:l ', 

0 conjuge cllle dt:r causa i separatlc2>o 1)erder.l lutlo o clue 
liouver rt?cclbido do outro conjuge ou que outrern, por consl- 
deracilo ileste, lhe houver dado ou promottirlo. 

ARTIGO 121 i . 0  

A srp;ll.n~:o cle 1)r:ns c>rn nada p r e j u d ~ c ~  os dlreitos antcnor- 
~ncntt: adqulritlos 1)olos crcdores do casal. 

ARTIGO 121s 
0 s  conjuges l~otleni (lispor li\rremc?nto dos bcr~s ~nobiliarios 

clue depuia da sep;rraqGo pertcncerern a cada uIn tlelles, salvo 
o dtreito dos filho~. 

hl lTIGO 1216 " 

-2 disposic3o eritre vivos dos bcns lui~niol~iliarros tlnc ficam 
pel tcncendo a cada um dos conjupes depot> da hel1;tl'a$3o de- 



pende do consentimento de ambos, podendo ser judicialmente 
supprido o daquelle que, sem justo motivo, o recusar. 

ARTIGO 1217.0 

A separaq'io de bens nZo auctorisa os conjuges a exercer 
antecipadamente direitos dependentes da dissolu$io do ma- 
trimonio. 

ARTIGO 1818." 

Seja qua1 for o modo como R separaqlo se fa@, sera sorll- 

pre licito aos conjuges restabelecer a sociedade conjugal no5 
termos cm clue tinha sido constituida, corntantoque o faqam 
por actc, de concilia~lo perante o respectivo jiliz de paz. 

$ unico. Esta reconcilia~lo em nada prejudicari quaesquer 
direitos de terceiro adquiridos durante a separaqo. 

ARTIGO l'219.0 

A mrilher casada, quer sem communl~io de bens, quer com 
ella, que se achar em perigo manifesto de perder o que for 
seu pela ma adrninistra$io do marido, poderd requerer sepa- 
raq20 de bens nos termos seguintes. 

ARTIGO 11EO.O 

Se a mulher for casada segunrlo o costume do reino, a se- 
para@o s6 podera recair sobre os hens que tiver trazido 
para o casal ou que, depois, lhe houvessem advindo e na 
m(:a$50 (10s que tiver adquirido conjunctamente corn o ma- 
rido. 

ARTIGO 1291." 

Se a mulherfor casada segundo o reglmen dotal ou por 
outra especie de separa~io de bens, sb se Ihe admittira a se- 
para(% judicial sendo os bens dotaes ou separados suscepti- 
\xis de deteriora~Tio, c nIo se achando a restituiq50 do dote 



sufficientemente asseguratla 1)or algum dos modos estahele- 
cidos no artigo 1439." 

ARTICO 1222 

Se o casanlcnto tivcr sitlo conlrahido segundo o costume do 
reino, entcnclcr-se-ha que os conjuges renunciam a commu- 
nhdo de bens clesde a apresentac20 em juizo do requerimento 
para a separa~io, se esta vier a realisar-se. 

A R T 1 6 0  1423 

Julgada a separac5o por scntcnca (lo ~*esl)ectivo juiz de di- 
reito, serd entregue A mulher a administr:ic'io tlos seus bens. 

ARTIGO 1334 

Depois da separa$io, so os bens forem dotaes, conservar'ao 
a mesma natureza. Todos os outros ser'io considerados como 
proprios. 

ARTIGO 12S.o  

0 requerimento para a separac'ao e hem assim a senten~a 
que a julgar ser'io annunciados no praso de oito dias em al- 
gum (10s periodicos que haja na comarca ou, n'io os havendo, 
por etlitacs no logar do tlomicilio clos conjuges. 

§ 1 .O 0 llraso (10s o~ to  tlias sera contado, no primeiro caso 
desde o dia da apresenta~zo do requerimento no cartorio do 
respectivo escriv30, e no segundo desde o dia em que a sen- 
t en~a  passar em julgado. 

9 2 . O  As dividas que o mariflo contrahir depois do primeiro 
annuncio n30 poderlao recair sotre os hens que forem separa- 
(10s por effrito d3 sentenca. 

ARTIGO lB6 

A separalso tle hens n50 esontjra a mulher de concorrer 
para as despezas do casal corn os rendimentos dos seus bens 
am propor~ilo dos seus I~~veres,  com relac30 aos do marido. 

ARTlClO 1927 

Eda beparaf30 de bens n'ao p6de fazer-se por conveng'ao. 



AI(TI(;O 1228.0 
0 s  creclorcls c~sl)l3ciacs tlc clualtg~t:~* tlos corrjuges potlem irl-  

tel-vir como oppoerites na tlemanda tte separaq3o. 

BHTlGO 1229 

0 s  rflcitos da scparaq'io podrim sthr ann~dlarlos por conven- 
c2o cntl.c os conjuges, comtantoquc scja celebratla por escri- 
ptura ou auto puhlico, e anounciatln pel;] mcbmn fGrm:~ quo 
lica tletcrm~l~~rla para o rec~ucrirncnl,o e se11tenc:;r t l r h  \t>pala~:% I 

$ unico. 0 5  t:l'feitos desta coo\en(fto, pelo que toca a ~ I ~ I ~ I . I ~ I -  
yos, sG colllecaru a correr tlesdv a clttta dos referidos ailtluil- 
ClOS. 

ARTIGO 1230.n 

Aintlatlut: nIo haja separaqgio judicial de bens, a mulher 
tera sr:~np~-t~ o tt~reito de embargar de terceiro, sem necessi- 
datlt: tlc ;luclol.1saq5o clo maritlo, qualquer csccucSo fe~ta so- 
brc; os I * ( : I I ~ ~ I I I I Z ~ ~ ~ O S  dns seus hens dutaes oa prop no^ adniinis- 
tradus pclcb w;lrrll(), sc por essa esecu$Zo for privatla dos me- 
cessarios ;tlimc11 tos. 

SECCAO Y 

I)O APANAGIO nos corv~uces v1uvo5 

81171GO 1231 ' *  

Fosse qua1 fosse o cuotl8acto do dissolvitlo casamenti~, o 
cor~jugt: quo, 1101 mortt: tlo olrtro, se iich;~~. scm melos de 
subsist~?acia terb direito a ser alimerltaclo pelos reritlimentos 
dos IIPIIS dt!luatlos pelo fallecido, sejam de que natureza fo- 
rern. 

$ unlco. Esta disposiq'ao nGo abrange os ht:ns tle que o co~i- 
juge fallccitlo tenha sido mero ~lsufr~~ctuario. 

ARTIGO 1 4 s  

0s :tlirnentos durar5o tvnquanto o alimentado delles pre- 
clsar ou n5o passar a sc.gl~ndas nupcias, c selblo taxados pelo 
pi'udeiite arbltrio do julgatlor, em propor~io tlos rendimentos 
dos sobredictos bens e conforme a riecessidade e condicao do 



:~limentatlo, salvo stb as partrs se accortlnrom sohrc isso ami- 
gavclrnentr . 

3 utuco. .4 d1spos1c:3o tlrstt! nrtigo ~cr~ficar-+-ha, haja ou 
n5o filhos do mntrimorlio, I: ainda rluando o conjtlgr tlof~trrtst~, 
trnha (Ipisnclo tilhn.: Il:lv~rlirc ile outro matrimonio antrl.lijr. 

A R T l G O  1231 

A viu\:i cliie r~iiizer cnntrat~~r sr~gun~ I;I\ r~uprias, :111tr)c (11. 
trrem tlac.or~-itlo trczentos dlas clepis t l ; ~  r ~ ~ o r t t ~  (lo 1r1:ll~ltlo. 
serli i)hrigatIa a fi~zftr verificar se esti oil n30 pr:l\rrl:l. 

AR'f lGO 1131 

A viuva qun casar, desol)edecendo ao que fica disposto no 
ar t~go prececlentc. I ) P ~ ~ I c I ' ~  fodos os lucros ~~upt'iacs c111e por 
lei ou corrvel~c:lo liwlln 1~eccl)ido 011 haja dr rec141~r  {)or part(! 
tlo marido anterior, us clilaus passarJo aos legitimos t~ortle~r o b  

delle; e o segundo maritlo 1130 porlera contestar a SII:] palt1r.- 
nidadc relativameritc ao filtio qucl nasc'or 1)ass;ltloh ccBnto t: 
oitent:i dias depois tln seu cssamctnto, salvo, comtutlo, o tli- 
reito do filho para I-eclarriar. sc ;isslnl lho c.orrwclr, ;I ~)ntor- 
nidadc clo rnaritlo anterior, pot lthnt lo pro1 ti-1;). 

. \ R T I G O  12:!!i 

O var;io ou n mulliar ~ l u t ~  c,or~trahir s e g ~ ~ ~ ~ t l i i s  I I L I I I C ~ . ~ ~ ,  tcr1111 I 

filhos 011 o111r.t~~ dosccnclrwtes succtl~sivcis d c  :o~l(~~-iol '  1natr.i- 
moriio, ndo potlt?rii c.ommunicar rorn o ontro corljlrge, nem 
por nenhum titulo tloar-lhc mais do que a tcrc:;r p:lrt[: (10s hens 
cpe tiver no tcirnpo (lo casnmento, ou clue venha a adquirir 
tlepois por doiiyio 011 Irclr;in~;~ de seus ascendentes ou tle ou- 
tros 1)arcult-s. 

A R T I ( i 0  1:?36.', 

Se ao dicto varTio ou multier ficarem da algum (10s filhos 
cle clualquer clos matrimonios bcns qut: estc5 filho houvesse 
Ire1 dado tle seu fallecido pae ou m5e e existirenl irmsos ger- 



manos daquelle filho fallecido, a cstes pcrtencers a propric- 
dnde (10s mesmos bens, e o pae ou a m'ie sb terti o usufructo. 

ARTlGO 1 2 3 7 . O  

-4 mulher que contrahir segundas nupcias depois de com- 
p1.htar cincoenta annos, n5o podera alhear por titulo algum, 
cltwle o dia em que haja contrahido o segundo matrimonio, 
a ~~ropriedatfc das duas tercas partes dos bens mencionados 
no artlgo 143Y.O, emquanto tiver filhos e descendentes qutb 
os possam h a w .  

ARTIGO 1338 

0 ~ a r 3 o  011 a mulher corn filhos de anter~or matrimonio que 
casar corn pessoa que os n'io tenha presumir-se-hd casado, 
nlo havcndo con\ en@o em toat! mr. segundo o costume do 
reino, salvo o disposto nesta wl-l:30. ,due sera sempre man- 
tido. 

ARTIGO 1JSJ - 
I? applicavel ao segundo matrimonio tudo o mais que fica 

disposto relativamente ao primeiro. 

DO COKTRACTO DE SOCLBDADE 

ARTl( i0  1340.n 

licito a totlos os clue podem dispor de seus bens e indus- 
tria associar-se com outrem, pondo em commum todos os seus 
bens ou parte dclles, a sua industria, simplesmente, ou os 
seus hens c industria, conjunctamente, com o intuit0 de re- 
partirem entre si os proveitos ou perdas que possam resultar 
dessa communh30. I$ o que se dturna socir:datlr. 

ARTIGO 1Hl 

A sociedarle pbde existir por convenc'io expressa ou por 
factos de que se deduza necessariamente a sua existencia. 



ARTlGO lei?: 

Scri nulla a sociedade na qua1 se estipular que todos os 
proveitos pertenpm a algum ou alguns tlos socios e todas as 
perdas a outro ou outros dellcs. 

DA SOCIEDADE UNIVERSAL 

ARTlGO 1913.0 

A sociedade universal p6de abranger todos os bens mo- 
veis e immoveis, presentes e futuros, ou s6 os moveis, fru- 
ctos e rendimentos dos immoveis presentes e todos os bens 
que se adquirirem de futuro. 

unico. Esta segunda especie de sociedade nZo abrange 
os bens adquiridos por titulo gratuito, salvo havendo declara- 
$30 em contrario. 

ARTIGO tell 

A sociedade universal cle todos os bens presentes e futuros 
s6 pode constituir-se por escriptura publica. 

ARTIGO l%(iO 

0 s  bens adquiridos pelos socios, na segunda especie de so- 
ciedacle universal, presumem-se da mesma socledade, em- 
quanto se n%o prnvar clue foram adquiridos com o product0 
ou em troca de hens incommunicaveis. 

ARTIGO 1446.' 

Todas as tlividas anteriores 011 posteriores ao contract0 e 
toclas as despezas dos socios, cxcc:pto as provenicnt~s de de- 
licto ou de facto reprovado pelas leis, ficam a c'argo da socie- 
dade, sendo esta de todos os hens presentes e futuros. 

A R T I ( i 0  1317." 

Se a socicdade for sb tle adquindos, ficar20 unicamente a 
Feu cargo, nEo havendo clrclara$50 em contrario: 

I ." As dividas contrahidas pelos socios por causa da me%- 
ma sociedade ; 



2." 0s  g ~ s t o s  (! Si.spcz;ls nccessarios A mantcn~a 110s sncios 
e das suas flmilias. 

$ unico. Eritende sf? pnr despexas de marltenca a habita- 
@o, o alimento, o \cstuala~o, hem como o tractamento nas mo- 
l e s t ~ : ~ ~ .  

ARTlGO 1248.0 

Dissolvicla a so~iedade universal, partir-se-h5o por rylal 1.n- 
tre ns socios 6s respectivos bens, nlar, hnvenclo rstipul:y3r 111 

contrnrio. 
s~cyAo 111 

ARTIGO 1Pi9 

S~l~-ietl;ttlc 1)articular 6 a que sr lirnita a certos e deter1111- 
riados hcns, aos fructos e rendirnentos tlestcs ou a certa e 1111- 
termin:ltl:~ intlnslria. 

ARTIGO 1250.0 

S6 por c:scriptura publica p6de ser consti~uida qunlqrlcr 
socicdade p;lrticular em cujos haveres entrc a propriedade tlr 
;tlgum immovel. 

SUB-SECCAO I 

DOS nlREITOS I< DAS OPRIGA$PB~ IIECIPROCAG DOS SO(.IOS 

ARTIGO IT31 .O 

0 socln i. rf~sponsavel para corn a sociedade por tudo aquilln 
;I clue se Irouvrt- ttl~rigarlo para cnm ella. 

AHTIGO 1252 " 

Se o socio entrar para a sociedade corn algum object0 de- 
terminado de clue a sociedacle venha a ser evic,ta, ser6 respon- 
save1 para com ella como o wria qualquer vendedor para cnm 
o romprador. 

ARTIGO 1283 ' 

0 socio que n5o entrar para a sociedade com a somma de 
dinhe~ro a que se houver obrigado sera responsavel para com 
ella pelos juros dessa somma, conlictloh 1lest11. o ~ l i , ~  em que a 
prestuc5o for devida. 



Na mesm;i responsabil~clade incorrera o socio que, sem au- 
ctorisa~50, dlstraliir* ctos fundos communs alguma quantia para 

Aqi~elle clue so ;~ssocion p;ir;l rl.ccrcer em cornmum certa 
inclustr~;~ i! responsavcl pirr;~ (.om ;I soc.~c:tlndt~ ])or todos os lu- 
( 1-0s I I U V  0 1 1 t i t - c s 1  por PSS;I m c s n ~ , ~  industria. 

0 socio atlministratlur clue recober alguma quantia de qual- 
quer pessoa, ol)rtg;~da lxtra com elle e para corn a sociedade 
s~multaneamante, davera repartir proporc~onalnientc entre 
ambos os crt3clltos essa qui~ritia, aindaque passe recibo sb em 
seu nomcl. 

$ 1." St., porkm, tiver passado recibo por conta da socie- 
(lade, ser i  toda a quantia por conta do credito desta. 

§ 2." Ficanl salvas as clisposi$6es do artigo 728.", mas so 
no caso em que o c,redito pessoal do socio seja mais oneroso. 

0 socio que hoilver recebido por inteiro a sua parte de urn 
credito so.:1:11 fica ohrigado, se o devcclor sf: tornar msolvente, 
a trazer i nl;liw > ~ ) r . ~ ; l l  o clue rercbeu, ;iindaque passasse re- 
cibo s6 em sol1 nolnc. 

A I I T I G O  lea8 

0 Soclo i: ~ ~ s ~ ) c ~ I I s : I \ ~ c I  p:ira com a strc.lc:d:ld(: 1)c~lo:: 1)rc~juizos 
que Ihc causar por cul1)a ou r~cgligencla c r13o poclerti com- 
pensti-10s corn os provo~to.; rlnc! Iho tiver traziclo por sua in- 
dustria, cm out1.o~ c'asob. 

A11 11G0 lati9 " 

Se o socio trier corlt~ lb111clo corn objectos certos e cltttermi- 
naclos n5o fungiveis, pondo em sociedade so os fructos c o uso 
delles, o risco dn perda ou diminui~lao dos mesmos ohjectos 
correr5 por colita do mesrno socio; se, porem, Iro~ivcr contri- 
buido corn a propriedade dos objectos, seri  o I * I ~ ~ . I  I por conta 
JCt soc~rdade. 
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ARTIGO 1360 

St1 o >ocio houver contribnitlo rom objectos f~ngi\~eis, ser5 
o I.ISCO por conta da societlade. 

ARTIGO 1 2 C l . n  

\ >ocredadr, e resporisavel para com o socio, tanto yela.: 
quarlt~as que este despender em proveito della, como pclas 
ohrigafles qut: elle contrallir de boa fb em negocios da so- 
cicdade, e. bem asslnl, pelos r~sc-os ~nhe re~~ le s  d gerencia que 
cstirar a cargw do mesnlo socio. 

A parte dos swim nos beneficin< on nas perdas sera pro- 
porc~onal 5 sun entrada, se aitra c 1 w : ~  1130 for estipulada. 

ARTIGO l2Gl 

Se algum dos socios entrar sb corn a sua industria, sem va- 
lor prevlamenle estimado ou sem prkvia designac50 (la quota 
clue deve receber, e 1120 vier a algum accord0 com os outros 
socios a tal respeito, lera a parte que 111e for attribuicla arbi- 
tralmente. 

ARTIGO 1P64.e 

Se algum socio, nlkm clo capital corn que entrou, se tiver 
tambem obrigado a exercer alguma industria, os direitos que 
tiver em r:tz:o da industr~a 1130 devergo ser confundidos corn 
os que tivera en1 raz3o do capital com que entrou. 

ARTIGO 1966.0 

Converlclonando os socios que ;I partilha seja feita por ter- 
ceiro, n5o potfer2o impugnar a decisgo deste, salvo se tiver 
havido drcblarac30 em contraiio. 

ARTIGO 1966 

0 socio encarregatlo da administraq30, por clausula expressa 
do contracto, pbde exercer todos os actos respectivos a essa 
administraq20, sern dependencia tie approva@o ou desappro- 
va@o dos outros socios, excepto se proceder dolosamente. 



5 unico. Estes poderes clo socin atlrninistrador durarso em 
quanto a sociedaile durnr, c st') 1)otler3o scr revogados occor- 
rendo causa legitirna. 

AKTIGO l2Gi 
, 

0 s  poderes collferidos ]>or acto posterlor d institui~lo da 
socierladc podem ser revogados, como simples mandato. 

ARTIGO 1168 0 

Sendo varios os socios encarregados (la administra~30, in- 
clistinctamctnte ou sem dec'lara~ao dr que deverzo proceder. 
de accorclo, poderd cada um delles practicar separadamentch 
os actns ndministr:ltiros qup hem Ihr pat-ecerem. 

A R T I ( i 0  l lC9.u 

Se for convencionado qrle um socio administrador nada possa 
practirar sem concurso de oritro ou odros socios, s6 poderh 
proceder de outro mod0 havendo nova conven~30, 011 no raso 
em que hnja a temer prejuizo grave e irreparavel. 

AR' r IGO 1'170.0 

A falta cle estipulaq2o expressa sobre a forma da adminis- 
trac'io suppre-se pelas seguintes regras : 

1.O Todos os socios estlao revestidos de egual poder para 
administrar : os actos practicados por qualquer delles obrigam 
os outros, salvo o seu direito de opposi@o emquanto esses 
actos n3o produzem effeito legal; 

2 . O  Porlr, qualquer (10s soc~os srrvir-sc, Ira f6rma do cos- 
tume, das cousas da sociedade, comtantoque estd 1120 seja 
prejt~tlicarla, ou os outros socios privados do uso :1 que tam- 
bem tenl~am direito ; 

3." Carla sor,ro tem direito de obrigar os outros a concor- 
rerenl com elle para as despezas necessarias a coriservaflo 
(10s objectos da soc~edade; 

4.' &enhum (10s socios pbde, sem consentimento dos ou- 
tros, tizer alteraG6es nos immoveis da sociedade, nintlaqoe taes 
altera~ijcs Ihe parecam ute~s, nem obrigar ou alienar os ob- 
jectos mobiliarios ou immoblliarios da soc~edade ; 



5: Se houver divergencia cr~trc os socios, ser%o os negocios 
resolvidos por mniorin. scja qnal for s despropor(5o das snas 
mtradas ; em c8nso dc, cmpntct o nrgoclo ficarli assim indeciso 
at6 ulterior r.c3solrrc::~o. 

ARri'II;O 1271 t g  

N3o cal.i1c8cL 11 socro do coilsenso (10s outros para sc? associar 
com urn l ( x ~ . t . ~ , ~ ~ ~ o  cm re1at;Zo ii partc que tern na sociedade. 
YSo p61 lr b .  11 I I  I . I \  In, uindaque seja administrador, faze-lo entrar 
conlo suclo n:l lncslna sociedade. 

SUB-SECCAO I r 
nrs olnlcrcars nos eorloe EU R E I  .&$io A TIRGEIRO 

ARTIGO 152 .0  

0 s  socios nZo slao obrigados solidariarnenk pelas ilivitla~ 
da sociedade, nem alkm (la sua parte no fundo social, escrpto 
havendo co r~ven~ao  expressa em ~ontrario.  

h RTIGO I2i3.tl 

0 s  sovius s io  responsavcrs par*;\ (om os scus credores pol- 
quotas pl8opor t-ior~at~s as suns rtLy~c1~.t l \  ,IS partrs na societladr.. 
salvo t ~ a v ~ r ~ t i c ~  elprrssa twl~venc :to ell1 co~ltrario. 

.4IiTltiO I2ii.u 
0 s  crclclorcas tln soc.~c:rla~lc prcf~~rern aos credores dtb c.,ltl,~ 

llm tlos soclos, lwlo tjutr toca aos hens so(:i;~(ib: 1 1 ~ s  l)od(+n~ IJ.  

LK edorc> r ~ : ~ r l i ~ u l ~ ~ ~ t s  (11; L : I L ~ ~  so~.io ltt~r11101 ~ i r  t; I ' , ILI?~ ~ X C C I I ~ ~ O  

na parlc sorral (lo tlr\cilor. 
5 urrrco. K\'clste ultin~o ci~so, fit~nri tlissolvida a socairl~lacle, c, 

o execitt;ldo respo~~dt:rd [)or prlr.tLas t1;rrnrios para cSorrl os orl- 
tros socios, verrficantlo-se a tlrssol~r(;b) c~\ttbrnpor;~rtcsr~irbrttt~. 

ARTIGO 1275 " 

A sociedatle comcica desde a celebracGo (lo contracto, nos 
termos do artigo l2hO.', se outra cousa 1150 for accordada; 



fica, porbm, sem effeito, se, promettendo algum tlos socios 
conferir a propriedade ou o uso do alguma cousa essential 
d existencia da sociedade, a entrega dessa propriedade ou desse 
uso nlao chegar a I-ealisar-so. 

ARTIGO 1276" 

A sociedadc ncal);l: 
1 .O Flndo o tempo  or que foi contractada ; 
"Lo l'cla e~tincc5o clo scu ohjecto ; 
3." l'or se acliar precnch~tlo o tirn tlella ; 
h." 1'rl;r mortc 011 pe:la ~nterclic!.'io dt? alg[liil dos socios; 
5." l'ela rennncla do i~lgntn tlos sucios, t! IIO caso (lo artigo 

427k.q ~unlco. 
A R T 1 6 0  1277 s' 

A sociedade contlrlliara, r-onttudo, alndaque falleqa algum 
(10s socios, st: tlver sido ostipnlado que, nesse caso, a socie- 
datle continuar~a corn 05 N ~ I I Y  hc'rdr~ros ou com os socios 
oxistcntcs. 

5 unlco. Ncste ultimo caso, os hrrtl~~iros (lo ftrllnc~tlo sd te- 
r'io dirello 5 parte quc n este yerteucc:la no ~uorneuto (la sua 
morte, conforme o estado da soc.~~~cl;~tle, c sci ~ ; I I . ~ I c I ~ ; I ~ ~ o  dos 
threitos e obr~ga@es posteriores qur Sor~m dcpendencia ne- 
ccssaria dos direitos adquiridos pel0 fallecido. 

ARTIGO 1278.O 

A dissolur:30 tla societlndr, pela renurlcia de algum dos so- 
cios sb e perrn~ttitla 1125 5o1.1ctclacles cle durac%o ilhmitada, salvo 
o dlsposto no artigo seguintcl. 

$ 1.' Esta renuncla si, produz effeito sendo feita de boa fc, 
em tempo opportune e nol~licath aos socios. 

3 2 . O  A renunciJ t; dc m i  fc, clu,tudo o soc:io renunciante 
pretende spropriar-so c\clus~vanlcntc dos 1)eneficios que os 
socios st: propunham coll~cr t3m comrnlim. 

$ 3." .i rel~ur~cia serd havlda por ~l~opportuna, se as cousas 
n50 estlvcrtrm 110 hc1u eslado integral, ou sc a sociedade pod& 
set- pr~jurllcatla corn a d1ssolnc8o nesse momento. 



ARTIGO 1979.0 

A sociedadc por tempo determinado n"a pp6de ser dissol- 
vida pc)r eflcito de renuncia de algunl dos socios, sen20 occor- 
rcntlo causa legit~ma. 

# U I ~ ~ L I ) .  12 causa legitima a que resulta da incapacidarle de 
algunl dos socios para os negocios da sociedade, ou da falta 
de cumpr~mrnto tlas suas obrigaqces, ou de outro facto simi- 
Ihantr, tle que possa r r s~~ l t a r  prqjuizo i r r~pa ra~e l  ii sociedade. 

ART160 1280.0 

S o  applrcavers as partllhas rntre os > I ~ C - I O \  a >  regraz :t?ralt5- 

(1110 rrgirlarrl as partrlhnz entre cohrrdr~r,ns. 

ARTIGO 1481.8 

Socieclailc familiar e a que p6de dar-se entre irm'ios ou en- 
Zre paes e filhos maiores. Esta sociedade 8 ou expressa ou ta- 
cita. 

ARTIGO 1482." 

Sociedade familiar expressa e a que resulta dr WIII eril i t  1 

expressa, c tacita a que resulta do facto de terenl os ir~tr~m- 
sados vivido por mais de urn anno em communhao dr mt3* I c 2  

hahltaq80, de rendimentos e despezas, de perdas e ganhos. 

ARTlGO 1483." 

R'a falta de convenq30 exprcssa, regem este contract0 as sc- 
guintes (1isposi~"os. 

ARTlGO 1284." 

A sociedadc familiar abrange o uso e os rendimentos dos 
htlns dos socios, o product0 do seu trahalho e industria e os 
heris que os socios possuirem indirisamente. 

AKTlGO 1288 

Est3o a cargo da sociedade: 
4 ." As despezas de mantenqa, conforme o que fica disposto 

710 ;irligo 1278.O 5 ~inico : 



ARTIGO 1279.0 

A sociedade por tempo determinado n lo  pdde ser dissol- 
vidadpor effeito de renuncia de algum nos socios, senIo occor- 
rcndo causa legitima. 

$ unico. k causa legitima a que resulta da incapacidade de 
algunl dos socios para os negocios da sociedade, ou da falta 
de cumprimcnto tlas siias obriga~ijes, ou de outro facto simi- 
lhantr, cle que poss;~ rosiiltar prejuizo irreparavel a sociedade. 

AKTlGO 1280.0 

80 ;tpl)licaveis 6s partilhas entrr os socios as rcgras geraes 
qiie regulam as partilhas entre coherdeiros. 

S E C $ ~ O  V 
DA SOCIEDADP PAXILI.iR 

ARTIGO 1281.0 

Socieilacle familiar B il qne pode dar-se entre irln3os ou en- 
trc pats r, (ill-10s maiores. Esta sociedade e ou expressa on ta- 
cita. 

ARTlGO 1982.0 

Sociedade familiar express e a que resulta de conveil~:io 
espressa, e tacita a que resulta do facto de terem os intercls- 
sados vivido por mais de urn anno em communhao de nvsa c! 
hahita~Io, de rendimentos e despezas, de perdas e ganhns. 

ARTIGO 1483." 

Sa fi~lta de conven~3o expressa, regem este contract0 as sc- 
guintcls clisgosiq5es. 

ARTlGO 1484: 

A sociedade familiar abrange o uso e os rendimentos dos 
b ~ n s  dos socios, o producto do seu trabalho e industria e os 
hens clue os socios possuirem indivisamente. 

ARTlGO 1285: 

EstHo a cirgo da sociedade: 
1 ." As deapezas de mantenqa, conforme o que fica disposto 

no arligo 1278.'' 5 unico; 



%"As dividas contrahiclas elli bcneficio commum ; 
3." 0 s  acliantarricntos c as dcspezas ordinarias da cultura, 

e as extmorcl~narias feitas nos prt?dios inclivisos; 
4.' 0 s  onus inlkerentes no I ~ \ I I ~ ~ I I C ~ O  daqliell~s hens t:ujo 

re~~dimento entra nn sc~cicdatl(~. 
$ unico. ilo socio que contrahlu as divirlas lncrlmhe provar 

que foram contrahidas proveito commum. 

ARTlGO 1286 ,' 

As acquisi~i5es mobiliarlas clue os socios fizcrem presumir- 
se-hlao feltas em seu nome, se nGo forem app11c:adas ao uso 
commum. 

ARTIGO 1387.0 

As acqnis~@es ~mmob~liar~as que os socios fixerem sera0 
egualmente proprictlade sua, aindiique declarem clue a com- 
pra e feita em commum, se para ~s so  r13o tivc~~.c~r~l s~clo espe- 
cialmentr, auctorisados pclos outros socios; salva a ~ndemni- 
saqlao da sociedade, se essas acquisiqbes tivercm sido feitas 
corn filndns communs. 

ARTIGO I t 8 8  

-4s perdas e damnos que, por caso fortuito, [~adecerem os 
hens de algum dos socios recairlao sobre o proprietario. 

ARTIGO 1389 " 

1)issolvida a sociedade, far-se-ha a partilha pela fbrma se- 
guinte, salvo liavtlndo estipularlao em contrario. 

ARTIGO 1'190.o 

Se houver immovcis indi~isos ao tempo em que comepr a 
sociedade, serlao repartidos egualmente por glebas ou por 
valor entre todos os socios, se alguns nio tiverem direilo certo 
a maior porC3o. 

ARTIGO 1e91.0 

Se existirem fructos ou quaesquer proventos, resultado da 
cultura dos immoveis, na qua1 alguns dos socios houverem 
trabalhado e outros nio, far-se-hZo dous montes: o primeiro 
seri repartido entre os proprietaries dos irnmoveis em pro- 



pt 11.i-.3o do scu cap~lal: o segundo serA repart~tlo por cabcca en- 
tre os clue trabalharam. 

AR'TIGO 199" 

Se algum dos sncios tlver f i l l ~ o  ou mulher que ~gualmente 
trabalhasse, ohscrvnr-sc-ha o ,s~y!iinte: as mulheres veneer-30 
metade da quota. dos honl(vls, I' os lilhos o que merecerem c 
qne, attendendo ;is circum.;tanc~:ls, Ihcs for assignado. 

hR11G0 1993 

Se todavia, nlgnm t los filllos clue 1150 tenha traball~ado na 
cultura liouvcr contrtl,~urlo para o c:rsal em ontra cspecic dc? 
industria, scri  contemplado como os clrte trabdharam. 

ARTIBO 1994: 

Se houver na sociedade gados empregados na cultur;t quc: 
sejarn proprios de algum dos socios, seri assignah ao pro- 
prietario, tirando-se do segundo monte, a parte que parecer 
razoavel. 

l R T l G O  1995.0 

Se honvcr bens adquiridos, scr'?o repartidoa conforme a re- 
gra dc proporgSo ortlenatla no artigo 4290." 

Se os socios houverem cultivado fazendas alheias, serio oL: 
lucros I-epartidos na f6rma pr~scripta entre os que trabalh;r- 
ram. 

ARTlGO 1297.0 

Sr, os socios houverem trahalhado simnltaneamcntc cm fa- 
zendas proprias e alhe~as, far-e-ha separac5o tlos prodiictos 
de umas e tle outras fazendas, e depois a div1s30, conformc as 
repas  nntcriormente ordenadas. 

unlco. -\chando-se confundidos os fructos, ser'ao devida- 
m ~ n t e  calculados. 

s~ccAo VI 

DA PARCEHIA RURAL 

ARTlGO 1298 

h parceria rural abrange a parceria agr~cola e a pecu6r1n. 



D A  P A R C E R I A  A C R I C O L A  

ARTIGO 1?94.0 

Ha parccria agr~cola ~ltliilldo alguma pcssoa d i  a outrem 31- 
gum predio ruslico para scr cultivado por qoem o recehu, me- 
tl~antt: o pagamento de uma quota d ~ :  fructos, do lnodo q l ~ c  
entre si accordarern. 

ARTI ( ;O  1300 " 

Se, tlurantu o tc?rnpo tlu contracto, I;~llr:c~or ;rlgnrn dos estl- 
pulantes, 1130 scr3o nem o quo firb;lr i i \ o ,  I I I ~ I I I  os hcrdeiros 
(lo f;rllccitlo, oljrigatlos ;I marlter (: c.nny)r'ir o corltracto. 

$ unico. Mas sr, ao tempo tla iuol.tcS (lo p~rq)~.~ctnrio, o la- 
vra(1or tlv11r a l:l\qq11:i, \ I ~ I I I : ~  ~ ~ j ~ l ; ~ ~ l : l ,  1111 l i ;~to\  a]- 
guns oulros traball~os dc cnltnra I ~ I I  clll,tescluer ;rtllaut;tn~cv 1to3, 
suhsistini o contracto pclo t ~ ~ m p o  lItLct1ssarlo I):II-a al)r.oveltar 
as despczas e os tr.ahall~os fo~lns, b ( h  I )  p~+opri~t;irio 1170 pl-e- 
ferir pagi-10s. 

A R T I ( i 0  l ' lO1 . ' l  

Os 1;iwadorcs quc trouuerem ~ ~ r r c l ~ o s  r11stir:os dl? parceria 
rdo poderao Icvantar o 1)3o (la r1lr;t, r~c>m tlrar o vinho do la- 
gar, ncrn rccoll~er quac:silucl- oi~tros Sruclos t l v  clue devam 
partillla, scm que o facam s;~bor ;to ])rol)l'l~tario ou a quem 
suas rezes f i z t~ ,  estitndo na mrsma ~ , ; l~ .o~hia .  

5 1 . O  Sc nu paroc11i;t se 1120 ;11'11a1' o 1)roprietarlo ou sell 
resresentante, ~)oi l~: l~i  o l~tvr'atlor f;~zc~r. meclir os fruclu.: r~a  prc- 
scnca de cluas tostrnluullus insuspeitas. 

g 2 . O  Se assim nao proceder, pagarri em dohro a parte que 
teria de dar. 

5 3 . q ~  scmentes ser5o dcrluzidas do cluinldo do cultiva- 
dor, se outra cousa n%o t~ver  sldo est~pularla. 

ARTIGO 1302.O 

0 parcciro que deisnr o predio sem cultura, ou n3o o culti- 
\Tar conformo o conver~c-ror1:ttlo ou, pelo monos, na fhrma do 
coslume, sera responsarel pelas perdas e danlnos a clue der 
CaLlS3. 



S3o apl~l~cave~s aos parcriros as disposi~Iocs clos ;~rlrgos re- 
I:tL~\~os aos rllreitos e obrigac;i3es dos locadores e arrendatarios 
rbm tudo o que nIo for regulado por disposif6es especiaes. 

ARTIGO 1301.n 

Dh-se o contractto de parceria pecuiria quando uma ou 
nlais jjessoas entregam a outra ou outras pessoas certos ani- 
lnaes on crrlo numero delles, para os crearcm. pencarem a 
,lglnrclni, corn o ajuste de repartircm entre SI os lucros fiituros 
pm ctbsta propor$&. 

ARTIGO 1306.O 

As cnndi~fies deste contrato serw reguladas a aprazimento 
dos interessados; mas, na falta de accordo, observar-se-ha o 
costumc geral da terra, salvas as seguintes disposiqijes. 

A R T l G O  l:lOG 
O purceiro pencatlor 6 o1)rip:ldo :I  r1mpregar na guarda c 

tr;~ctamento tlos ariimaes ac~uelle cuidado clue ordinariameritc 
empregn n;ls suas cousas, e stb assim o nIo fizrr rtlspondcl-;i 
pelas perdas e damnos a clue der r:nlsn. 

ARTIGO 130i: 

0 p;~rceiro proprietai-io 6 obrigado a nssepurar a posse e o 
uso dos anilnaes snl)t>cl qiie se wntractou ao partwro indus- 
tr~al, e ;I subst~tulr por outr-os, c:m caso dr: evicc50, os anlmaes 
f?viclos, alias respondera pelas perdas A damnos a qui! der 
causa com a inexecuclo tlo contracto. 

ARTIGO 1308.0 

Se os animaes perecerem por caso fortuito, sera a pcrda por 
con1.a do propnetario. 

ARTIGO 1309 

Se algum proveito se poder tirar dos animaes que morre- 



rcm, tal proveito pertencera ao proprietario, ficando respon- 
save1 por isso o parceiro penpdor. 

ARTIGO 1310.0 

h nulla ;1 cstipula@o, pela qua1 toclas as perdas resultantes 
de caso fortuito ficam por conta do p;lribelro pctn~ador. 

ARTlGO 1:lll 

0 parceiro per~~ador niio ptitlc tl~spor de cabeqa alguma de 
gado, quer do principal, iluei* (lo ac'i*c~scitlo, S C ~  consenti- 
mento do proprietario, hem conlo clstt: I I 1150 pbde fazer sem 
consentimento daquellc. 

AR IIGO 1312 " 

0 parceiro pen~ador de gado lanigero nio pcide fazer a tos- 
quia sem que previna o proprietario ; se o fizer, pagarii em do- 
bro o valor da partc que poderia pertencer ao proprietario. 

-4RTIGO 1313.O 

A parcnria d~i ra r i  pelo tempo convencionado, e, na falta de 
conven~io, por todo o tempo que, conforme o uso geral da 
terra, costumarem durnr taes parcerias. 

AIiTIGO 1314." 

Em tocltr o case o propnetario poderti fazer resolver o con- 
tracto, sc o pencador n3o cnmprir com as suas obriga(8es. 

ARTIGO 1315.0 

0 s  credores do proprietario s6 podem penhorar o quc por 
direito Ihe pertence, fic,ando salvas as obrigaq6es por elle con- 
trahidas com o socio penraclor. 

AnTIUO 1316." 

0 s  credores [lo penpdor nao podeni penhorar os :ininiaes 
tln parc<erln, nlirs a6 o direito qilr csttl tenha adquir~do ou possa 
~ ~ I ~ I I I I  11' pel0 S C I I  contracto. 



ARTIGO 1317 

0 proprietario, cujo gado for indevidamente alienadu pel0 
penqi~dor, tem drrcito a ~.c!iv~ndicClo, except0 serido esse gado 
urrematado en1 praca, fir:~~ido, nesta hypotl~esr, salvo o seu 
tl~reilo por pertlns c (1:lnrnos contra o pencador que n3o o haja 
;I\ isatlo i t  tr~rlpo. 

(: 1I'ITULO 111 

ARTlCO 1.i18 

DA-se o cn~~lr,~zla ric mandato nu procurrrt-lorin ( ~ I I ; I I  I I  lu d- 
guma pessoa SL' enc.:1rrcg3 dlb prt3.tar ou fazttr algam:i c o u ~ i  
por mandado u cm nomc de outreln. 0 mantlato podr ser wr-  
1x11 ou escripto. 

A R T I G O  1419 

Diz-so proa11.ay3o o tlocnrnc!nlo thm clur o mnnd:~ntc ou con- 
stituinte cxpl-lme o scu ~ri;~rltlato. \ 1~1~o~u1~;1~4tr, pcide ser pu- 
l~lica oil ~l:~rtic.l~lar*. 

ARTI(r0 1320." 

I? [)l.ocur;l~So ~ ju l~ l~ca  :I ( 1 1 1 ~  p6tle ser fcita yor tahclli3o 011 

1)c10 r h > t  I ~vdo I L * > I J C ~  ~ I V C J ,  sendo exarild,~ em alguns autos. 

ARTIGO I321 

Pl'ocura(50 particular i: a que foi escripta c a s s ~ g ~ ~ : ~ d a  pdo 
mantlantr, ou que foi escripta por outrem e assignatl;t pelo 
n~anclante e mais duas testemunhas. 

ARTIGO 1 8 2 2 . O  

SSo Ix~vidas por puhlicas a prot.urar50 escripta e assignada . 
pclo rn:~ncl;~rite, sc11ctc3 a letra e a assignatura reconhecidas por 
tabelliilo, c 3 escripta por pessoa diversa do mandante, mas 
assignada por este 0 por duas testemiinhas, se taes assignatu- 
ras forem feitas perante tabelli30 que assim o certifique e as 
1-ecnlihera no propno documento. 



ARTIGO 1323 

A procura~lao ptide ser geral ou cspecial. 

A procuraqiio geral I3 a que representa o mandato para to- 
dos e quaesquer actos sem os especificar. A procuraq30 espe- 
cial e a que representa o mandato para certos e detcrminados 
negorios. 

ARTIGO 1395 

A procura@o geral s6 p6de auctorisar actos de mera admi- 
nistra$io. 

ARTIGO 1326.O 

0 mandato verbal provn-se pnr clualquer rnclo tle prova : o 
escripto, nos casos em que a lei CI rxigt~, ~ i )  pnlos meios es- 
tabelecidos nos artigos 1320.", 132 1 " c 1322.' 

AR'IIGO 1327.0 

~ necessarla procura~5o pnblica ou havida por puhlica para 
os actos que t8em de reahsar-se por modo authentico, on para 
cuja prova i! csigido ~locnmento authentico. 

AR'IIGO 1328.' 

I? sulficicnte a procurar5o particular para os x tns  cnja prow 
st! dependc tlr documento part~cular. 

ARTICO 13'19.0 

Nos actos 1130 cornpreherlclido3 nos dous nrtigos anteceden- 
tes I3 admissivel a prova de simples mandato vcrhal. 

ARTlGO 1330 

0 mantlato p6de ser conferido a ausentes, mas o contract0 
so se valitla pela acceitacio do mand;~tario. 

\ItTI(iO 1331 

0 mantlato presnme-SP grnt~lito, n;?o I~11(1o sic10 estipulatla 
reanuneraqio, cbxcrpto sc o ol)jccto clo ~nantlnlo for daquallcs 
qne o mandatarlo tracta por offic~o ou proliss2o lucrativa. 



s~cc,Ao rr 
DO OBJECT0 DO MANDATO, E DbS PESSOAS QUE PODEM CONFERIR 

E ACCEITAR PROCURACLO 

ARTIGO 1332.0 

Pode qualquer manrlar fazer por outrem todos os actos ju- 
ridicos que por si p6de practicar e que n8o forem meramente 
pessoaes. 

ARTIGO 1333.O 

0 mandatario pcide acceitar procura~20 para todo e qual- 
qner actto qun Ihc 1130 seja vedado por disposic.20 da lei. 

As mulheres casadas e os menores n?io emanciparlos podem 
ser mandataries, salvo o disposto no artigo 1384."; mas o 
mandante s6 terti ac@o contra o menor ou contra a mulher 
casada, em conformidade das regras geraes clue regulam a 
responsabilidade dos actos destas pessoas, excepto se o man- 
dato, sendo escripto, tiver sitlo ,nlctorisado pelo marido, pae 
ou tutor (lo msndatario. 

SECCAO III 

AnTlGO 1336.0 

0 mandatario e obrigado a cumprir o seu mandato nos ter- 
mos e pelo tempo por clue Ihe for conferido. 

AHTIGO 1336.' 

0 mandatario deve dedicar 4 gerencia de que e encarre- 
gad0 a diligencia e cuiclado tle que 8 capaz para o bom desem- 
penho do mandato; se assim o rPo fizer, respondera pelas per- 
das e damnos a que der causa. 

ARTIGO 1337." 

0 mandatario n5o pode compensar os prc:juizos a que deu 
causa com os proveitos que por outro lado tentla diligenciado 
para o seu constituinte. 



AII'l7GO 1.138 

0 inandata~aio quo CXC(:C~P~ os S ~ U S  poderes sera responsa- 
ye1 pelas pcrtlas c da~nnos que caiisar, tanto para com o con- 
stituinte, como para corn qualquer terceiro com quem haja 
contractado. 

A R T I G O  1339.0 

0 mandatario B ohrigado a dar contas exactas (la sua ge- 
rencia. 

ARTIGO 1310.0 

Se o mandatario distrahir em proveito seu o dinheiro do scu 
constituinte, sera responsavel pelos juros, desde clue se achar 
conslituido em mdra, se esse dinheiro or n;Io vencer por ou- 
tro titulo. 

ARTIGO 1341.O 

Sendo varias pessoas encarregadas conjunctamerlte do mes- 
mo mandato, rksponderd cada uma dellas pelos seus aetos, 
se outra cousa n3o for estipulada. 

5 unico. No caso cie inexecu~'?~ do mandato, serh a respon- 
sabilidatlc repartida por e p a l  entre os mandataries. 

ARTIGO 13k2.n 

0 rnandatario niio p6de encarregar a outrem o cumprimento 
do mandato, se para isso n5o lhe tiverem sido dados poderes: 
e se Ihe forem dados sem designagZo de pessoa, responded 
pelo suhstituido, sendo este notoriamente inhabil ou insol- 
vente. 

ARTIGO 1343.0 

0 mandatario suhstituido tern para com o mandante os mes- 
mos direitos e obriga~fics que tinha o mandatano oriprinario. 

S E I ; ~ A ~  IV 

DAS O B R I G A C ~ E S  DO CONSTITUINTB EM ~ E I . A $ . ~ o  A 0  MANDATARIO 

I R T I G O  13'11." 

0 constituinte tern obrigaqIo de indemnisar o mandatario 
de todas as despezas que este fizer e de tados os prejuizos 
clue Ihe provierem do cumprimento do mandato, corntantoque 



0 tliclo mnndatnrio 1130 cxcedpsse os seus poderes c prow- 
~lrsse cle boa fi.. 

A R T I G O  1 3 d : i . O  

0 constitninte n30 pcide esc,usar-se de cumprir todas as obri- 
gac6c.s qrlc o mandntario hon\tr contrahido em seu nome, 
clentro dos lim~tes do mandato. 

ARTIGO 1346 " 

N5o e licito ao constituinte eximir-se de cumprir o que lhe 
e ordenado nos artigos antecedentes, corn o fi~nilamento cle 
nfio tcr pcrcchiclo os proveitos que do mandato c3spcbmra. 

ARTLtiO 1347.0 

0 co~~stituinte i: obr~g:tdo a pagar ao m;tntl;~t:lrio os salarios 
estipnlados, ou que Ihe sejam clevldos c.orlforme o que fica 
dlsposto art~go 1331 .O, aindaql111 o manclato 11% lenlra sido 
vantajoso ao Jicto cons t~ tu~nt~~,  exceplo qua~lclo isso acontecer 
por culpa ou rregligcncia do mandatario. 

ARTIGO 1348." 

Se muitas pessoas houverem constituido um s6 mandatario 
para algum negocio commum, sera c,ada um (10s constituintes 
solidariamente rcsponsavel por todas as ohriga~5es que resul- 
t:trem (la esecucio do mandato, salvo o regress0 do consti- 
tlrintc rlue haja pngo contra os outros, pela parte respectiva a 
c,atln I I ~ I  tlelles. 

ARTIGO 1349." 

0 rnandatario tcn~ tl~reito de retenq80 sobre o ohjecto do 
mandato, at& quc cstc'ja ~mholsado do que, em raz5o destc, se 
lhe dew. 

SECGAO v 
DO3 DIREITOS E OBRIG.%@ES W CONSTITUINTE E DO MANDATARIO 

EM RELAFAO A T ~ H C ~ R O  

AKTIGO 1 3 Y O . O  

0 constituinte e responsavel para com qualquer pessoa, nos 
krmos do artigo 1343.O, pel0 que o mandatario tiver feito, 



como t31, cm rrila$Zo n cssn pessoa ; mas o mantlatario nZo tem 
acCHo para cxlgir rlrlla, eln unme dn connstlturrite, o cnmpri- 
nlento das ol~ign~i-ies C O I I ~ I  a111das pela mesma pessoa. Este 
direito compcte ao constituinte. 

ARTIGO 1351.0 

0 s  actos clue o mnridatario practica ern nornc: rlo sc1u consti- 
tuinte, mas fGra dos limites expresses do mantlato, slao nullos 
em rela~au ao mesmo constituinte, se cste n5o os rntificou ta- 
cita ou expressamente. 

ARTIGO 1352 

0 terceiro que assim houvei- cont~~i~ctado corn o mandatario 
n'io tera ac@o contra elle, se o d~cto mandat;~rro l l~e l~ouver 
feito conhecer quaes eram os seus podercs, ( I  se n30 sc: tiver 
responsabilisado pessoalmente pelo constituinte. 

ARTIGO 1353." 

Sao havidos por nHo auctorisados, emhora wjam da mesma 
natnreza dos auctorisados, os actos que forem evidentemente 
contrarios ao fim do mandato. 

SECGAO VI 

DO MANDATO JUDICIAL 

ARTIGO 1354." 

N3o podell1 ser procuradores em juizo : 
4 .O 0 s  rnenol*es nGo emancipados ; 
2 . q ~  m~~lhcres, esccpto em causa propria. ou dc! scus ns- 

c3cntlcnt(:s o tle>c*cnclcntes ou de sen nlarldo, ac:harltlo-so 1,s- 
tes impeditlus ; 

3.Ws juizes ern cxerc~cio, dentro (lo!: I l m ~ t c ~  (la sun juny- 
dic~;io ; 

8." 0s  csc,rlv3es e oficiacs de justlGa nos respectivos jul- 
gados, cllc:cy)to em causa prop~.ia ; 
5." 0 s  rnagistrados (lo ln~r~istcrio publlco, em tod;i o cloal- 

qnw rcausa em quc possnm ~ntorvir de ollic~o, drntr-o (10s li- 
in~tcts cle seus rcspectivos tlist~~~c-tos : 

18 



t i ."  0 s  que tiverem sido inhibidos, por scntenca. de procu- 
rat. em juizo ou de exercer oflic~o publico; 

7." 0 s  ascendentes, descendentes on irmSos do julgador : 
H . O  0 s  descentlentes contra os nscendentes c vlce-versa, 

t>?.cepto em ciiusn propria. 

A RTIGO l:3:i5.11 

0 ~~~anclilto j u d ~ c ~ a l  s6 p6de ser confer1110 pclr pmcuray5o 
publica ou liavida por tal. 

.iR'YltiO I :\:6 cj 

N5o scri adm~tt~cla cm ju~zo p~'r)cm-agiio a dous ou mais prcl- 
cnratlores, corn n cla~~sula de qltc llnl r~ada possa fax~r sem o i  
outros; mas podem confe~<~r-sc os mesmvs poderes a differen- 
tes pessoas simultaneamente. 

ARTIGO 1357." 

Se os procuradores do juizo, por attelr~go d parte contrar~n, 
recusarem acceitar a procuraflo conferida, deverd o juiz, a re- 
querimento do constituinte, nomear algum delles, que a ac- 
ceite, sob pena de suspens3o por seis mezes, nlo provando 
escusa legitima. 

ARTICO 1:16R 

Sera nullo todo o contracto clue as partes fizerem corn os s ~ u s  
3dvo:rntl~s on procuradores, concedendo-lhes alguma parte do 
1 ~ ~ 1 1 ~ 1 0  113 acc3o. 

3 unico. 0 s  procuradores ou advogados que infringirem 
o qrie se dispiie neste artigo scr5o inhibidos, por espaco rle urn 
anno, de procurar ou clc advogar em juizo. I 

ARTIGO 1339 

0s procuradores e advogados Iraver3o os salarlos do estylo 
no respcc.tivo auditorio, alem das despesas que fizel8ern corn :I 
causa. 

4RTIGO 1360.0 

0 procuraclor ou o advogado que houver acceitado o man- 
date de ulna dtls partes n'ao p6de procurar ou advogar pela 



outra na mcsma causa, aindaque deixe a anter~or procura- 
$20. 

5 unico. 0 procurador ou o advogado que assim o nlao cum- 
prir scrti suspenso de procurar ou de advogar por espaco de 
um anno. 

ARTlGO 1361.0 

0 procurador ou o adbogado quc rcvelar ,i parte contrdr~a 
os segreilos do so11 const,ituintc ou 1110 xr~l~minist.r:~r docu- 
mentos oil rluaescluer esclarecimcnlos. sera inhihido 1);1r:1 
scrnprc tic proc.urar ou de advogar cm juizo. 

ARTIGO 13V2.' 

0 procurador ou o advogado que tiver justo impcdi~ncnlo 
para conlinuur nn procuradoria nlao putlc~,:i :rl)nrrdon,i-la scrn 
sul)cslal~elcc.er a procura$io, tcndo podcres para isso, oil avi- 
sar cm tempo o scu constituinto para quc nomcic outro; altds 
rosponderli por pcrdns c damnos. 

0 r~l;rncli~lo esplra : 
1 ." l'ela revogaq8o ; 
2." l'ela renuncia clo inandatario ; 
3 . O  Pel:) rnorte ou pels interdic~io do constituintc ou (1; 

niandalario ; 
4." Pela insolvencia ou pcla mudan~a dc estado do consti- 

tuinte on c-!o mandatano, sc por csta n~udanca se tornar in- 
hnbil nqricllc para conferir 011 c s ~ c  para acceitar o nlandato; 

3." Pcla cxpirnq20 clo praso tlo mi111dat0 ou pela concluslao 
do ncgocio. 

AR'I'ItiO 1361 '' 

O cnnsliluintc p6clc rekogar, quarido e como lhe aprouver, 
o mar~dato confcritlo, scm prcju~zo de qualquer condi$iio ou 
corl\eoySo ern con~rar~o. 

3 uuico. Se a procuraqlao for por escr~pto, podera o consti- 



IIII~ clsigir clue o mandatario Ih'a restitua, se a tiver em seu 
1'~l:Ici. 

ARTIGO 1365 0 

A nomea@o de um novo procurador para o mesmo e unico 
objecto ecluivale d revoga~Zo da primeira procura~go, sendo 
noticintl;~ pelo constituinte ;lo ant,crior mandatario. 

l'ostotlue o mandato cxplro pelnmorte do constituinte, deve, 
um ta1 C:ISO, o mandatario cont~nuitr na gerencia, emquanto os 
llcrcleiros 1150 proverem sobrc o negocio, se do contrario Ihes 
poclBr resultar algum prcjnizo. 

ARTIGO 1367 

Se, em consequencia cla morte do mandatario, expirar o 
mandnto, (1cvcrIo os sells herdeiros avisar oconstituinte e fazer 
entrcti~nto o clue for possivel para evitar qualquer prejuizo 
deste. 

AHTIGO 1368 

Em caso dt: renuncia do mandatario, sera este obrigado a 
continusr corn :t grrencia, se d(r contrario poder seguir-ce al- 
gun1 l w o j ~ ~ ~ n )  ;lo mnslituinlc, emc~~~nnto este nio for a~isaclo 
e n5o trier o toml)o necehsano para prover aos seus interesses. 

0 s  ac,tos pratic;itlos pelo mandatario depois da expira@o do 
m:iod:~to n5o olrrigam o constituinte, nem para com o man- 
datario, nonl pard com terceiro, excepto: 

1 .O Nos cnsos dos artigos 1366.", 4367.O e 1368.O; 
2." Se o mandatario ignora a expira~Ho do mandato; 
3 . O  Sa o mandatario, auctorisado a tractar com certa e de- 

terminatlu pessoa, houver corn ella contractado, ignorando 
esta a expirat50 do mandato, postoque o dicto mandatario n'io 
a ignorasse. 

5 unico. Neste ultimo caso, porkm, o mandatario 6 rcspon- 
save1 para corn o constituinte por todas as perdas e damnos a 
que der causa. 



-277 - 

CAPITULO 1V 

DO CONTRACT0 DE P ~ E S T A ~ A O  DE SERVICOS 

ARTICO 13i0.0 

Diz-se servi~o domestico o que B pre>tdclo temporariamente 
a qualquer indivitluo por outro que com t4le convivc, mediante 
certa retribui~Go. 

AR'I'IGO 1371." 

0 contrac'to de presta@o de servlco do~nestico estipulado 
por toda a vida dos contrahentos ou de ~ lgurn  tlelles B nullo 
e pbde a todo o tempo ser rescindidu yor qualquer delles. 

A R T I G O  13'i?.o 

O conti-acto tle prcst,iq3o de servqo ser i  regulado a apra- 
zinicnto clas Ijartos, salvas ;I> scgniotrs disposi~6,iies. 

AR'I'IGCJ 1'173 

Na falt;i rle conven~3o cLsprc~ssa sol,re o tempo (lo servi~o, 
cntt:ntler-se-ha que o contrat-to k kite por allno, noscrvi~o rus- 
I1c.0, e por mcz, em t~ualtlucr outro servico, salvo sc houvcr 
costume cla tcrra ern t:orrtrario. 

ARTIGO 1374.0 

R'a falta IIv COJIVCD@~ expressa dccrca (la rctri l~ni~3u que o 
sclrviqal tlt!v;r ~~ccebc?r, observar-se-ha o costume (la terra, se- 
gundo o sc?\o, n etlatlt: c o mister do servi~al. 

A RTIGO 1379." 

NZo s t ~ ~ c l o  o s c ~ . \ ~ c a l  ajustadu para crrto o rlctcrr~linado 
servigo, tbntender-se-11a q11c i; obrigado a todo e clnalquer ser- 
vi!v conlpatirel coin as su;ts forcas e condic2o. 

ANTl(;O 15i(i " 

0 q r v i ~ a l  contraztadu pol carlo lempo n5o pocle ausentar-se 



rlem despc:tli~,-sfb, rllni jnsta causa, antw rpe preencha o tempo 
ajustado. 

ARTIGO 1 8 i i . o  

1)iz-se jusla causa a que provBm : 
4 ." DI. norc~ss~d:itle de cumprir olilbignc:i?rs Iegaes, incom- 

patheis co111 :r corltinunqZo do servifo; 
2 . O  De pmigo m:inifi~sfo t i t -  tllgum rlamno ou ma1 conside- 

ravel ; 
3.' De nZo cnml~r~mrnto da part? rlo nmo das obriga~bes n 

que estc cstejn atlstr-lcto I)alb;r corn o SOI.VIC;II; 
4 . O  I)e rnolestia clue irnpos~lhll~t,c o servictll de cumprir 

corn o serr serriqo ; 
Ti." De ~nildarl~n de residencia do ilmo para logar qlle lido 

convcnlla no servic.;11. 
,iI{TItiO 1878 

0 S C I . V I C ~ ~  que sr despedir corn justa causn tern dlreito a 
ssf pago tle tndas as soldadai vencidas. 

O servi~al que abandonar arbitrarianlente seu amo, antes 
rlue fin& o tempo (lo ajuste, perdera o direito 6s soldadas re- 
Ii~tivas a chsse tempo venc~das (? n5o pagas. 

ARTlGO 1380 " 

Nilo l ~ ~ l e r t i  n amo despedir sen] justa causa o servi~al con- 
tractatlo por tempo certo antes quc3 o tlicto tempo expire. 

ARTIGO l:3dl 
Serli justa causa tle dcspedirnento : 
1 ."h inhabilidade do servi~al para o servi~o ajustado; 
2.' 0 s  seus vicios, molest~as ou mau procedimento; 
:l.Yh rlllehra oo a falta de recursos tlo amo. 

-1 RTICO 138'2.11 

0 ;clno qoe despedir o servi~al, sem justa c,ausa, antes que 
finde o tempo do ajuste, sera ohrigado n pagar-lhe a sua sol- 
dada por ~nteiro. 



ARTIGO 138:i.o 

0 ser,vi~al C! ohrigado : 
1 ."I o1,cdcct.r a seu anio em tudo o que n&o for ~llicito ou 

coritr;lrio 6s c:ontliqGes do seu contracto; 
2.'' A dcsornpcnl~ar o servi~o que Ihe ~ncurnhe com a dili- 

gencla compativcl corn as suas f o r ~ a s ;  
3." A viglar j)cl:ls collsas de seu amo e a evitar, podendo, 

qualquer darrlno a iplr se achem espostas ; 
h . O  14 ~-cspo~\ l l t~r  I)P~:IS ~wrrlas c damnos qnt:, por culpa del- 

Ic, o amo pntlrv-c]~.. 
. i i tTfGO 1384.-* 

0 amo k d~rl$ddO. 
I ." corrig~r o scr'v~cnl, sendo menor, coma s($ filrn s1.11 tu- 

tor; 
2.' A indemnisar o scrvl~al das l)cllbtlas r: damuos qlle pa- 

decer por causa 011 culpa t11:lle ; 
3 . 9  ~occorrrtr ou mar~rlnr traclar o servic:al ;I custa (la sua 

soldada, sc o 1iZo quizcr f :mr pr~r  caritlndc, sobrcvintio-lhe 
molestla, e nIo pod~ndo  n se rv~yl  o l l~ i~r  por si 011 1130 tcndo 
fainilia no logar ontlc sclrvc 011 qualrjn~r outro recnrso. 

ARTIGO 1385 

0 contracto dc servi~o domestico resolve-s11 por Inorre do 
arklo 011 tlo scrviqal. No primeiro caso, terh t l~ re~ to  o sorvi~al 
3 S C ~  pago tlas soldadas vencidas P dr? ql l i r~~e  111as malt;: no 
scgundo, sb pocierlao os herdeiros d o  srr \  1 ~ 3 1  cxigir as solda- 
das venciilas. 

AIiTIGO 1386 
N: ao ee ententle que o legatlo clcixado em rrstamento pelo 

iimo no scrviqal B por conta das solilatlas, seuio quando isso 
for cspresso no testamento. 

.IRTlGO 1 4 3 7  * 

Na acC3o por soldadas devldas nil0 pagas, na falta de ou- 
tras provas, sera a quest90 resolvlda por juramento do amo. 

5 unico. Esta ac@o prescreve pelo tempo e fcirma declarada 
nos rirtigos 38." e 39." 



ARTIGO 1388." 

0 amo p6de descontnr na soldada do servical a importan- 
cia de 1)crdii~ e damnos que estc Illc haja causado, salvo o di- 
re~ to  do seri qal a oppor-sc ao dcsconto no caso dc injustiqa. 

$ unico. St: o amo n50 fizer o dt~sconto no momento do pa- 
gamento, nZo ter6 ac~Zo contra o servical, s1~112u durante um 
rnoz depois tla sna despedida ou do termo (lo contracto. 

ARTIGO 2389.0 

0 contracto dc servlco dos menores s6 p6de ser celebrado 
corn as pessoas a cujo cargo elles estiverem. 

;\RTIGO 1390 O 

Mas se, pot. acaso, o rncnor 1150 tiver quem o represente, 
ohservar-se-ha o seguinte: 

.I.' SSI: o menor nSo exceder dez annos de edade, sendo do 
scxo mascullno, c doze, sendo do fern~nmo, so sera obrigado 
o amo aos aliinentos. 

2 . O  Se cscetler esta eclade, vencera tudo o clue for de cos- 
tume n:t tcrra relativamente aos servicaes da rnesma condig50 
e eilatle. 

SECCAO I1 

ARTIGO 1391.0 

Servi~o salariado 6 o que presta qualquer individuo a ou- 
tro, dia ])or dia ou hora por hora, mediantc ccrta retribuiqso 
relativa ;I t-atla tlia ou a cada hora, que se c.11ama salario. 

A R T I G O  1392.0 

0 servi$:li nssalariado i3 ol,r.l;arlo :I prestar o traballio a qne 
se propoz, cc,nfor~ne as oladens c cl~reccao da pessoa servitla. 
Se assim o nGo lizer, poderli scr despet!itlo antes que linde o 
dm, pagando-se-lhe; as horas de servip prestado. 

ARTIGO 1393 " 

0 servido B obrigaclo a satisfazcr a retribmq50 promettida, 



ou no fim da semana ou no fim cle cada di:~, conforme n necessi- 
dade do assalariado. 

5 unico. 0 preco da retribui~so presume-se sempre cstlpu- 
lado em dinheiro, salvo havendo convenc;%o exprcssa em con- 
trario. 

ARTIGO 1294.0 
0 servical, assalariatlo por dla ou pelos dias necessaries 

para perfazeto c:crto servico, nZu ptido i11)nndonar o tral~all~o, 
riem o srbr\-idn tlcspedi-lo, antes clue fi~ldc o tl~cto t l ~ a  on (has, 
n5o l~avc~lt lo ~ t ~ s t a  c-ausa. 

5 unicao. So o scrv~lal ou o servldo fizervm o corilrar~o, 
aquellc pertlcr<~ o salario vcncido, e cste scr$ ol.,~~p:~tlv ;I pn- 
g6-lo por inteiro, como sf1 fhr;~ feito. 

A R T I C O  1395 

S(: n trnl)alho ajustado por certos dias nu clmclnnnt~) t lu~~ar  ;I 

o l~ra  for intcr-~'oml)ido por caso fortu~to 011 li)18(;a r11;11or, nelll 
por isso ficard o servido desobrigado dc 1);igar o trahalllo feito. 

AItTIGO 1497.u 

Se o nnj)rr4tr>iro OII cmprc:iteiros se ohrigaremi sal~n~iois- 
trar o lavor e us 111atcrii1t~s, todo o risco (la obra c*orrc1~i Iror 
conta dos cmpr11itcw.oh 31i: o act0 (la cntrcgs, s a l ~ u  sc I I O U I W  
mora da p:llbto (11) 111)rro (la obra em 1*occb0-la, ou col~\lt!nqZo 
expressa en1 contrario. 

l i ~ i ~ r ~ c ~  1398 .~~  

Se a emprcitada for uliicamente de lairor, todo o risco serd 



III-II ,  car)1lt:l tlo clono, excepto se l~ouver mora, culya ou lmpe- 
rlcla dos ernprciteii*os, ou se, conhecenclo a mti qualidade dos 
materiacts, n;io t i v ~ r ~ m  prevenido o dono da obra do risco a 
que, eml)l.egauclo-os, ticaria exposla. 

ARTIGO 1399 

Nos contractos ( I t 1  emprcitada de edificios nu de outras con- 
struq6es considerav~is, o empreiteiro de materiaes e de exe- 
a$Tio scrh rrspnnsuvel pelo espaco de cinco annos pela segu- 
r.al1l.a c solltlnz (lo ivl!lic.io ou construc~iio, tanto em razlo da 
cjualitl;rtl~~ t l o s -  nl;rlibl I;I(IS, romo da finneza (lo solo, excepto sr: 
l~ouver pi*evcn~cto coln tempo o dono da ohra tle nIo achar o 
dicto solo sufficientc~mc~ite lirme. 

ARTIGO 1400 

Nlo se tendo assignatlo praso para a conclus$o da obra, e o 
~mpreiteiro ol~rigdtio ,I conclui-la no tempo qut? razoavelmente 
for necessario para esse fim. 

ARTIGO 1401 

0 empreiteiro que se enca13regar, tl11 rxecutar planta, dese- 
nho ou tlescr1pq8o de qualquer obra por prey0 determinado, 
n3o ter,i tl~reito (1,: esigii ~nais  cousa alguma, alndaque o preco 
tlos n~nll!l : I : & .  I 1 1 1  ( I O Y  jor1i:les augmente, c aindaque se tenha 
feito ;ilgnln;~ ;1ll1~1~nc*5o na ohrcl, em rela~8o ;i planta, ao dese- 
nho 011 6 tl(~scr.il)ql~u, se essa altcrac5o e o custo della nao foram 
convenc~onarlas potb escripto com o rlono da obra. 

0 dono da obra pod(l ~losrslil (13 emprc~tada come~ada, corn- 
tantoque iodomnise o empreiteiro tle todos os seus gastos e 
trabrlho, e do proveito que elle empreiteiro poderia tirar da 
obra. 

AllTlGO 1403.n 

Se o emprzitclro fallecer, poderl o contract0 ser rescindi- 
do; mas dever6 o dono da ol)r:~ indemnisar os herdeiros do 
dicto empreiteiro do trabalho e das despezas feitas. 



$ unico. VigorarA a mesma disposi~5o quando o einpreiteiro 
n3o podbr liltirnar a obra por impediment0 independente de 
sua vontadc. 

ARTIGO 1401 

0 contract0 de cmpre~tada n'io se rcscinde poln fallrc~mento 
do dono da obra. 0 s  herdeiros deste s5o obrigados n cum- 
pri-lo. 

ARTlGO 1 (01i.0 

0 s  que traballiarem por conta do ernprcito~r*o ou Illc sub- 
ministrarem materiaes para 01x1  1150 tcl8>o ;1c(~3o contra o 
dono della, sen30 ate a quantra tlc tlrrc: cslc liw devetlor ao 
empreiteiro. Se o dono da 01)sa ~~itce:rpns, a favor CIO on~prei- 
teiro, as epocl~ns clo pagamcnto cslrpulatlas no cont~rcto, tanto 
os vcntledor~s dc ma1(.1 I~ I I , ~ .  ~ . ~ I I I I I I  o h  op~rrarios tc11.2o accZo 
cor~tra o dono da ohra pelo c111(~ sc: Ihes (lever, :it6 rt quar~tia 
cujo pagamrnto ~ s t e  antccipou. 

dRTlGO 1806.0 ' 

O preco rl;i cbmpreitada serA pago II;I mlvega (la obra, salvo 
o costnn~e da terra ou qualquer conven$io em contrario. 

ARTIGO 140i.0 

0 empre~teiro de qualquer obra rnol)iliar,ra trrn tllre~to a 
rete-la emclnanto nZo for pago do proyo. 

A R T l G O  1408 

0 empl,ellc~ro tie lavor que por si la 1n11,c:rrcia inutilisar 
ou tletcr~orar os mater~nrs suhmi~~~xlsatlos ou n3o Jizer a obra 
couforrne o risco e meditlas qur Ihcl for,r)m darlos, rcsponderh 
par t,odos os pr~,juizos clur causar. :~lndaque a obra Ihe n8o 
seja reje~tadir. 

SC I C  C- 'A0 1V 

ARTIGO 1'109 

0 s  vencinientos dos que exercem artes c p~'oRssiies liheraes 
ser3o ajustailos rntre ns que prestarenl esba ehpecie de servicos 
e os que os recehereni. 



3 urlico. Em fttltu dt: i~~uste,  os tribunacs arbitrarao os ven- 
cime~~tos confurnlt: o costume da terra. A verba dos vencimen- 
10s ~~ogul;~tl;t pola cstc t-ostume podera, comtudo, ser motlifica- 
(la, L(11rtlo ;~ltcncZo A ~nll)o~'tancia especial do servi~o, a repu- 
tat:%) ilc clncm o houvcr p~.cstado, e 6s posses de quem o hou- 
kcr rcco1)itlo. 

s~cvAo v 
DA RECOVAGEM, BARCAREY E ALQUILARIA 

AIITIGO 1110." 

Diz-sc rcco\agclln, barcagcm e alquilaria o contract0 por 
clue qrti~lquc~~ on quaesrlucls l)tnssoas se obrigam a tramsportar 
por agua ou 1101- tthl-12 qu;ic?squer pessoas, ou animaes, alfaias 
ou mercaclol- as de outrem. 

ARTIGO 1411 O 

1Sstc contracto sera regulatlo l)el:~s leis cornmerciaes c pelos 
rcgulnme~llos administrativos, sr os corlductores tlvchrrm con- 
st,itui~lo algurna ompreza ou c~oml);~nl~ia regular c ~)t.rma- 
nrl~tc. 1Cn1 rlualquer oulro caso, ol)sc~l.var-se-hZo as rcgras p:- 
IXS rlos t:i)t~tr:l~to~ civis, com as motlifica$6es expressas na 
prcscnlcb seca(50. 

ARTIGO lllP.u 
0 s  recovt~iros e I)arqueiros ser90 havidos, para todos os ef- 

feitos, por tlepositarios das objectos condnziclos, tlestle o mo- 
mcnto em qut, estes lllcs forem clntrcgnes. 

ARTlGO 1413 " 

0 ~~ccoveiro on barr~~lciro tera tlire~to a haver, no momento 
da ontrchga clos obj(:ctos ou om clue c*oncl~lir o servi~o, o preCo 
co~~vencionatlo ou do costume c: qu;lesqucBr despezas a que a 
corrduc~Zo dos ohjectos tivcr dado causa, se por convetrj30 ou 
costulrlc nAo sio ~mlu~tlas  no frete. 

ARTIGO 1411 

0 recoveiro e o barclilciro gosam do d~relto de retencao dos 
o l ~ ~ ~ c t u s  LOIU l aziclub. 



ARTIGO 1416.0 

0 recoveiro ou barqueiro i: obrigado a fazer o service no 
tempo conrencionado, e responder&, se assim o n'io fuer, por 
pcrilas e damnos, excepto se for impedido por caso fortuito 
ou for~a  maior. 

ARTIGO 1416.O 

0 alquilador deve declarar as manhas ou os defeitos das ca- 
valgacluras, c respondera pelos damnos e prejuizos que resul- 
tarem da falta desta declara@o. 

ARTlGO 1417 

Sc as cavalgaduras morrerem ou se arruinarem durante o 
scrviso, seri a perda por conta do alquilador, se nio provar 
que houve culpa da parte do alugador. 

ARTIGO 1i18." 

Se o alquilatlor alugar para ccrtos services cavalgaduras que 
n3o os possam prcstar por clcfeito pruexistunte, conllecido do 
mesmo ;~lqu~lnclor, mas 1130 do alagador, responder& pelas 
pertas e damnos a que tiver dado causa pela sua m& f6. 

AILTIGO 1819 

DCse contracto de albergaria quando algucm presta a ou- 
trcrn albcrgue c alimer~to ou s6 albergue, mediante a retri- 
buicio ajustnda 011 do costume. 

5 unico. Este contracto tletluz-sc de factos, sem neccssidade 
de estipulaqIo expressa, quando o que presta alberguc 6 31- 
berguciro por officio. 

ART160 1420.'' 

0 alberguciro e responsavel, como se fbra tlel~ositario, pela 
hagagem au por quaesquer alfaias quc o llospcde liaja reco- 
lhiilo na pousnila. 

$ unico. Se, porem, forem cousns (lo pequcno valor e hceis 
dc sumir, deveri o hospede recommondi-las it guarda do al- 



l)r:rguciro, aliris n3o responderd este pelo cxtravio ou deterio- 
r~:Tio dellas, nio se provanilo culpa da sua parte. 

ARTIGO 1 4 9 1  .'J 
0 albergueiro responde, egualmente, pelos damnos que os 

proprios crcnclos, servi~aes ou qualquer est,ranho por elle al- 
bcbrgatlo causarem, salvo o regress0 contra odvs .  

ARTlGO 1ree.O 

0 alhergueiro nZo 6, todavia, responsavel pelos tlamnos 
provenientes de culpa do hospede, de for~a  maior ou tle caso 
fortuito, para os quaes dc ncnhurn mod0 haja concorritlo. 

ARTIGO 1 4 9 3  '* 

1Iavenclo contentla entre o alhergue~ro e o llospede sobre a 
quantia ila retribuiqlo tlevida por estc tiquellc, o hospede sii- 
tisfard, depositando perante it compctente aoctoridade judirinl 
do logar onde i: situada a pousatla toda a quantia pedida. 

5 unico. A contenda serti resolvitla attendendo-se aos prt.- 
~ o s  ordinarios da terra qua~~ to  aos ol~jectos ministraclos e aos 
servi~os feitos ao hosperle, e a d1vit13 liquidada sei-S paga pela 
somma depositada. 0 excedente, I~avrndo-o, terd a applicaqZo 
que o deposilantc houver intlicatlo, ou, na filta de indicaflo, 
continuard em deposito, ate que o depositante venha ou mande 
receb6lo. 

s~ccAo VJI 

DA APRENDIZAGEM 

ARTIGO 1 4 4 6 . O  

Chama-se contracto de prestagzo de servi~o de ensino ou 
contracto de apre~idizagem aquelle que se celebra entro maio- 
res ou entre maiores e menores devidamente aucturisados, 
pelo qua1 uma &as partes se obriga a ensinar a outri uma in- 
dustria ou urn officiu. 

ABTIGO 1495 

Este contracto so p6de ser rescindido nos casos seguintes: 



1 ." POI. inesecuqfio das obriga~i-,cs contrahitlns por uma ou 
por outra parte : 

2 . O  Por mall tr;ictamento da parte do mestre; 
3.' Por ma11 pr-ocedimento da par te do aprendiz. 
3 uolco. Eos divcrsos casos deste artigo havera ac@o de in- 

demnisa~ao de perdas c ilamnos c'ontra o q u ~  der causa A res- 
cis50 (lo contrncto. 

,iR'TICO 1426 

1)Ode ser rcscincl~tlo todo e qualquer contract0 desta espe- 
cie em que o aprendiz se tenha obrigado a trabalhar por tanto 
tempo, clue o scu trabalho viria a valer mais do dobro da re- 
tnbuic5rr 14ue razoavelmente deveria dar ao mestre, pagando 
o rns1oo a diollciro. 

AKTIGO 1 4 2 7 . O  

Nrnhum aprrnd~z, antes dos quatorzc annos, pbde ser obri- 
gado a traball~ar mais tlc: nove l~oras em cada vinte e quatro, 
nem, aritcs deli dezoito. lnals (10 ( 1 0 ~ ~ .  

0 mestre nio porleri rrter n aprendiz alhm do tempo con- 
vencionado oo (lo costume. Sr o fizer sem novo aiuste, sera 
obrigado a pagar-lhn o servi~o que prestar. 

Sc o aprchrrcliz at)arlrlonar o mestrc, sem justa causa, antes 
tlc acnbadv o ternpo (lo ajnste, poderd o mestre demandzi-lo 
ou a pessna rluc o haja ahonado ou que tenha contractado por 
clle, pela inclelnntsaq3o tlo prejuizo qua Ihe resultar da inexe- 
cnq50 do contrarto. 

, i l \ r i G O  1f30.r8 

F;stt: c o~ltr;tcto ttbrmlna : 
i ." Por morto do mestre ou do aprendiz; 
"1'' Por charnamento do mestre ou do aprendiz ao desem- 

pentlo tle silrvlCo pitbhco impost0 por lei, o qua1 seja incom- 
pat~vel corn a contlnuaq5o cla aprendizagem. 



SUB-SECCAO I 

DO CONTRACT0 DE DEPOSIT0 &I GERAL 

ARTlGO 1131 

Diz-se contracto de deposito aquelle por quc alguem se 
obriga a giiardar e a rostituir, quando lhe seja exigitlo, qual- 
quer ohjccto movcl quc tle outrem receha. 

ARTIGO 1439.0 

Este contracto i: ~ l e  sua natureza gratuito, o que 1-60 im- 
pctlc, totlama, que 1) dcbpositante possa convencionar a presta- 
$20 de r1u;rlqncr gratifizay5o. 

ARTIGO lk33.o 

Podem dcpositar e ser depositarios todos os que podem 
contractar, mantidas as segu~r~tcs regras : 

i ." .\ incapticidade de urn dos estipulantes n%o exime o que 
accc~tou o deposito das obrlgaqiics a que os depositarios est5o 
sujeitos; 

2: 0 Incapaz que acce~tar o t1cl)osito p6tle, serldo deman- 
tlndo por prrtlas e damnos, defentler-se co~n a nl~llidade do 
contrncto, mas n%o valcr-sc da 1)ro1)ria i~lcapac~d;~do para suh- 
trahir-se ti restituiq5o (la c8c,us:t tlopositada, acl~ando-se ainda 
en1 sell podrlr, ou a repor ;~rluillo c.om quo, pcla alienafBo dcUa, 
so loc11pletou ; 

3.:' Se o int.:ipaz 1 1 i t 1  rot. tlr~strt~litlo de s~lfficit~ntt: intelli- 
~cnt:i;t, porlori sctr co111101n11ndo cm perdas e tlamnos. Iiave~ido 
proccditlo corn tlolo I? mti fi:. 

ARTIGO 1'1:tI " 

0 ~ I P ~ O S I ~ O  (I(: valor escedente a clncc)enta mil rkis SO ptitlc, 
ser 1)rov;ido por cscripto assignado pc:lo l~roprio deposltario 
ou reconllec~do como autt~entico, r, se t~\i.otlt~~. a cem mil rkis, 
s6 por. escriptura pubiica. 

4 ."I3xceplua-sc o c1cl)osllo ff3ito tbrf~tl;rn~cr~tr: pola or,cb:l- 



si5o rlil i~lguma calam~datlc, o qua1 poderi! ser provado por 
qualrluer meio de prova, seja qua1 for o seu valor. 

$ 2." A exonerapo do cleposito pbde provar-se pelos mes- 
mos ~neios por clue a prova tlo deposito e admittida. 

A l\TIGO 143:j.u 

0 depositario b obrigado : 
1." A prehtar. ]la guarda e conserva~iio da cousa depositada 

o cuidado e cliligwncia de que t! capaz para o bom dcscn~penlio 
do deposit@: 

S.\h restituir o deposilo, quando Ihe for exrglclo pelo de- 
posit;rntc, corn toclos os seus fructos e acroscldos. 

ARTIGO 1 4 3 6 . O  

0 depositario s6 responde pelo prejuizo acontecido ao de- 
posi t~ por caso fortuito ou fo r~a  maior : 

!I .'' So LI ISSU se tiver obr~giido e~prcssamente ; 
2." S(: rbstavn em mora qunrldo so dcu o prejuizo. 

0 drposit:lrio niu p6de servir-se da cousa depositada sem 
permissso expressa do depositante; alids responder4 por per- 
tlas e damnos. 

ARTlGO 1 4 3 8 . O  

Se as crust.; ~lopm~tadas forem entregues cerradas e &a- 
tlas, Qeverd o depos~lario restitui-las no mesmo cstado. 

AHTIGO 1429 " 

Se o deposltario devassar o deposito feito na forma sobre- 
dii:t:l, ficarti ohrigado a repor o conteudo, pelo juramento cto 
depos~tarite ; salvo se o clevassamento nlao procedesse de culpa 
sua . 

ARTIGO 1440.0 

0 devassan~ento presume-se feito por culpa do depositario, 
emquanto este nlo provar o contrario. 

19 



5 unleo. Feita esta prova, 6 o depositante ohrigado a provar 
o valor (lo (leposito. 

ARTIGO 1441.0 

A restitui~Zo deve ser feita ao depositante on a quem o re- 
presente. 

ARTIGO 1442 0 

Se o depositario'vier no conhecimento de que a cousa tl(yo- 
sltada ioi Surtada, deverti participi-lo ;lo dono, sahentlo qaem 
8, ou, n5o o sabcndo, ao ministerio publico. E se, dentro tle 
quinze d ~ a s  contados desdc a data desta participaq20, a cousa 
depositada n30 for embargatla judicialmente ou reclamada pols 
seu dono, poderi ser entrcgue ao depositante, sem que o de- 
positario pol. isso fiqut? suj~!ito a responsabilidad@alguma. 

ARTIGO 1413 

Se forem varios os depos~tantes, mas n2o solidarios, e se a 
cousa clepos~tada admittir divis30, n20 poderti o depositario 
entregarv a cada urn delles sen30 n sua respectiva parte. 

ARTIGO 1'14'1.0 

Se os depositantes forenl sol~dar~os ou a cousa for iudivi- 
sivel, observar-se-ha o que fica disposto nos artigos 780." e 
734 .O 

ARTIGO 1 4 E  ' 

So o depohito feito em nome de algum Incapaz por seu le- 
gitllno representante ainda subsstir cluantlo ;I incapacidade 
cessar, ser6 restituida a cousa deposltada i p:ssua en1 c~rjo 
nome o deposit0 tiver sido feito. 

ARTIGO 1446.0 
Se o depositante se tornar incapaz, ou se, sendo mulher, 

casar, a cousa tlepositada sera e~tregue, no primeiro caso, a 
quem legitimamente representar o incapaz, e no segundn, ao 
marido oil A mulher com auctorisa@o deste. 

ARTIGO 1447.8 

A cousa depositada deve ser entregue no logar onde o de- 
posi t~ foi feito, n5o havendo conven~30 em contrario. 



.4RTI(;O 1 i i X  

0 depositario deve restituir a cousa depositada a todo o 
tempo em que a restituiqSo Ihe seja rcquerida pelo depositante 
ou por seu legitimo representante, a~ndaque o deposito fosse 
estipulado por tempo determinado, salvo st: for jud~cialmente 
c:ml)argadil a cousa depositada on o depositario inlimado para 
n3o a c?r~lregar. 

ARTlGO 1449.1, 

0 depositario p6de restituir a cousa tiepositatla ;itnrl:~ ar~ les  
cle findar o praso convencionado, sol)rtvintlo jasta causa, e se 
o depositante nio a acceitar, podcra o depositurio rciluerer 
que se ponha em cleposito jlltlicial. 

0 depositante tern obriga~ao dc irldemnlsar o do;)ositario 
tle todas as despezas que haja feito n ; ~  conservarQo th cousa 
depositada ou por causa dclla. 

$ unico. 0 depositario p6de reter a cousa depositada em- 
quanto n5o 6 pago. 

ARTlGO 1481.t1 

0 tlepositarlo clue for perturbado ou esbulhado tla cousa 
deposltada tlari dlsso aviso, sem detenqa, 30 tlepos~tanlt:, to- 
mando a defexa dos dlre~tos desk ate que elle proveja no caso 
como curnpr'ir; e se n2o der o tlicto aviso, ou 1150 tomar a 
dicta defesa, ficarri responsavel por perdas c ciamoos. 

CAPITULO V 

A RTlGO I i 5 P . O  

I)oa~%o e um contract0 por que qualquer pessoa transfere 
a outrem gratuitamente uma parle ou a totalidade de seus 
bens presentes. 



A doal.50 nIo pGde abranger pens fuluros. 
5 unico. Por hens futuros entendem-se aquelles q111~ !do se 

acham em poder do doador ou a que este n8o tem di~.c~to ao 
lempo (la (1oa~;lo. 

ARTIGO 145k 

A tloai4o pock ser pura, cood~cional, onerosa ou remone- 
ratoria. 

1 .O Pr~rn k a doac,'io meramente benefica e independento 
de qu;ll~luei* condicao. 

f$ 2." L)oac%o sonclicional @ a que depende de certo evento 
ou circumstancia. 

$ :Lo Doa(;30 onerosa 6 a clue traz comsigo certos encar- 
gos. 

5 4 . O  l)oay5o renluneratoria k n cluc k feita em attenl'io a 
servi~os recebidos pelo doador que n8o tenham a natureza de 
rllvida cxlgivrl. 

ARTIGO I4liE.o 

A doa~ io  c~rlc~r-cusa SO pocle ser considerada como doa@o aa 
parte em rlu(, c!\car'd~:r* o valor dos encargos impostos. 

ARTIGO 1416.0 

As doa~7,es clue tiverem de produzir os seus effcitos cntrt! 
vivos s3o irrc:vogavels desde que forem acceitas, except0 nqs 
casos dcclararlos na lei. 

ARTIGO 1457.O 

As do;lrGes quc tiverem de produzir os seus effeitos por 
~norte (lo tlo:tdor tkern a natureza de rlisposiclao de ultima vog- 
tade, c ficnru sujc~tas As regras estal~clecidils no titulo dos tes- 
tamentos. 

5 unico. d disposi~lao deste artigo n5u abrangp as doa~8es 
para casamento, air~daque hajam tic produzir o seu effeito 
~lppois (la morte do rloador. 

A iloacso pcitie ser feita verbalmente ou por escripto. 



5 I . ?  A don$io verbal SO p6de scr feita corn tratii@o da 
cousa doada, s ~ n d o  esta mohiliaria. 

5 2." doaq5o dc corrsas ~nobiiiat~las, rldo se~ltlo acompa- 
~rhddd dt: tracli{:Gu, sti p6dc SI:I* feita 1)orS escripto. 

ARTIGO 145!)." 

A doa~3o dc l)c?us imn~ohiliarios, so o valor clelles niio excc- 
der a cincocnta mil rols, poderi scr feita por cscripto parti- 
cular cotn a ;~ssignatura clo doador ou tlc: outrom a scu rogo, 
1130 os~l~cndu cllc csc~-e\~cr, c de ~uais duas tcstc!~nur~l~ss clue 
cscrevarn o sell llorne por inteiro : sc nsceder tlcluella rlu:~ntia, 
si, podcri scr f(\ita por escriptura publica. 

'$ unico. Estas doi~flcs s6 prqtluz11.50 effcito cm relac80 a 
terceiros destlc clue forem rcgistadas, como sc: tletermlua no 
tltulo respective. 

al lTIGO 14b0.0 

& nulla ,I clclat;2c, quc dtlange a totalirlade dos hens do doa- 
tlor scm I ' C S C ~ V ~  tle usufruct0 or1 clue cler~a o doatlor sem 
meios de suhsistcncia. 

A B T l ( i 0  1 i 6 1 . O  

Se o doador fizcr doac9o tle tc~tlos os scus bens rnoveis e 
immovcis, cntender-se-ha que a 11oa:lo abra~lgc os diroitas e 
ac~3es.  

ARTIGO 11162 

Sc o doador em contracto de casamento fizer d o a ~ a o  de 
?;etls I,r:n.; por morte, sem fazcr rchserva :~lgul~la ou reservando 
algur~s bcns sem designar.50 dellcs oil de posc5o certa, en- 
tentlrr-se-ha clue reserva a terqa dos cloados. 

ARTIGO 1463 

Se o dnndor cm corltracto de t:asttmenko tltlspoze~. da sua 
terqa legal, s~~I~.~l, l t :~.-st:-l \~ que rt?sel-va a t e r y  da terca. 

ARTlGO 1'rtik.o 

Se o doatlor he firm sem d~spor da reserva legal, pcrtenceri 
~ s t a  a? donatario. 



$ uriico. Se, porbm, a reserva tiver sit10 feita por cstipulaqlao 
expressa no act0 (la doaG'io, e o doador se finar sern (lispor 
della, pertencera a dicta reserva aos seus herdeiros Iog~limos 
dentro do quarto grau, e sG na falta destes acrescerd ao dona- 
tario. 

. i [ iTlGO 1 4 6 S t 1  

A doaclo caduca n2o sendo acceita em vida do doador, salva 
a rlisposiq50 do nrtigo 1C78.O 

:-;c :I I loa(;5o nao for ;~c.cc:ita no proprio acto, c a acceita@o 
n8o fur ltlseritla no conteato do documcnto do qua1 consla a 
doaq20, serli depo~s averbada 11el1e. 

AR'L'IGO 1467 , 

Sendo a doaqiio feita a varias pessoas conjunctamente, n5o 
se dari entre ellas o direito de acreseer, salvo se o doador ex- 
pressamcntc I-lou\-cr dcclarndo o contrario. 

,iliTl(iO 1468." 

0 doador n5o responderd pela evicg50 da cousa doada, sc 
a isso sc n5o obrigar espr~ssamente, salvas as disposi~fies dos 
art~gos 1142.O e 44'43.0 

unlco. 0 clonatario t ica l i ,  I>ortrlrl, subrogado en1 todos os 
d~reitos quc' possam competir ao tloador, verificnndo-se a 
ev1cqlao. 

ARYlGO 1569 

Sc i i  tloar5o for f ~ t a  Con1 rncargo dc pagamento das dividas 
do doador, ~rltcntler-$1.-lra cssa clausula, n3o havrnrlo outra 
declaraq50, conlo obrigaiitlo i l o  pagamento &as quo, ;lo tempo 
cla doaq50, existirem c,orn data authentica oil authenticada. 

. 4 u r r ~ w  I K O . * ~  

Na falta cle estipula~lao a respeito das dividas do doador, 
nhservar-se-ha o seguinte. 

$ 4 .O Se a doaqgo for de certos e determinados hens, n dn- 



natario n8o rcsponderd pelas divldas do doador, escepto no 
caso de hypotheca ou dc, frtlude em prejuizo dos credores. 

$2.' Se a doa~iio for da totalidade dos hens, respondera o 
donatario por todas as (lividas do doador, anteriormente con- 
trahidas, salvo havendo declara~%o em contrano. 

ARTIGO 1471." 

As doa~i5es de moreis ou dinheiro feitas pelo marido sem 
consentiinento da mulher ser3o levadas em conta na mea@o 
delle, cxcepto senrlo r-emuneratorias ou de pouca importancia. 

ARTlGO 1172.0 

A doa~50 legitimamente feita, seja de que valia for,, produ- 
zird todos os seus effeitos juridicos independentemente de in- 
sinua@io ou de qualquer outra formalidade posterior a mesma 
doa@o, salvo o que fica disposto no $j unico do artigo 1460.' 

ARTIGO 1473 

0 doador podc estipular a revers%o da cousa doada, (:om- 
lantoquo scja a seu favor c nlao de outras pessoas, salvo nos 
casos em clue a snbstituic,lao testamentaria e permittida. 

ARTIGO 1474.0 

A revers30 est~pulada pelo doador a favor de terceiro, com 
quebra da d~sposi$io do artigo antecedente, i: nulla, mas nio 
produz a nullidade da doa~lao. 

A R T I G O  1475 

0 s  bens doados,.passando, pcln clausula de reversZio, para 
o poder da pessoa ou pessoas a favo~. dt: qucnl la1 clar~sula foi 
estlpuladn, passam livres (11: cluaesc~uer encargos que lhes 
tentiam s i d ~  impostos no tempo em que esta~am em poder 
do donatario. 



D.\S PBSSOAS QUE PODEM FAZEB OU RlECEBEH DOA(;~ES 

ARTIGO 14'i6.c1 

Podrm fazer tlnaciirs totlns'os que podem contractar e dis- 
por tlt: seus hens. 

ARTIGO 1477.0 

Podcm accpitar doal'oes todos os que nHo sIo especialmente 
inhibitlos ilisso For disposi~Ho da lei. 

ARTIGO 1478.0 

As pessoas que n'io podem contractar n'7o podem tlcceitar, 
seln auctorisa$io das pessoas a quem pertence conccd&la, 
doaffies condicionaes nu onerosas. Porkm, as doayfies puras 
e simples feitas a taes pessoas produzem effeim, indepe~~tlen- 
temer~te de acceitac"a, em tudo o que aproveitar aos tlona- 
tarios. 

ARTIGO 1479 #, 

0 s  nascitur30s potlcm ad(1uirilh 1)oia doa~;lo, cvmtantoque cs- 
tejam concebidos ao tenipo tla rnesm;i doa~%o e nascam corn 
v~ i l a .  

AIi'l'IGO 1480." 

S3o nnllas as doa~fics fclt:rs por homem casado q sua con- 
cuh~na. 174a r~ullirl~~tle, 11orbn1, s ~ ;  p01lt: XI rleclarada a reque- 
rinier~to t l : ~  mrrlhw tlo tio:tdor ou tlos l~erileiros legitimarios 
della, 1120 porlr:ntln, totl:~v~i, a rclspectiva agio sey lntentada 
sengo dentro (lo tloll> ; ~ n ~ o s  tl(yois de dissdvido o mtrimonio. 

ARTlGO 1481." 

As cloa$i~{+ li~itas a pessoas ~nhabeis, quer sejam feitas simu- 
ladarnente, quor o sejam corn apparencia de outro t,o~~lrdcto, 
ou par' intorpostn pcssoa, n3o produzem effeito algum. 

f unico. Sio Iiavidas corno interpostas pessoas os descen- 
dqntes, ascendcntes nn consortes dos inhaheis. 



SECGAO 111 

UA HI<VO(;A;AO P IJA IIEDUCFAO DAS D O A C ~ E S  

As doayGcs c:onsummatlas SO  rodo om ser revogadas, alem 
dos casos eln clue o p6dc ser rjual~[ller c.ontr;~cto: 

1 .O Por supcrvcnicncia dc fill~os It~gi~inios, sendo o doador 
casido ao lernpo (la doaqHo ; 

2 . O  Por ingratidgo do donatario ; 
3." Por inofficiosidade. 

ARTIGO 1483.0 

A doaq3o n%o ser i  revogada por superveniencia dc filhos; 
1 .O Sc o doatlor j6 tiver algum filho ou descendente legiti- 

mo vivn ao ternpo da doaqgo ; 
2." Scrldo a doa~3o feita para casamento. 

AHTIGO 1484.1, 

Rescindida a doa~50 por superveniencia tle filllos, so150 res- 
tituitlos ;lo tloatlor os bens doados ou, se o tlonatario os hou- 
Ycr alleuatlo, o valor delles. 

$ 1 . O  St: us bcns se a w r e n i  l~ypottlecaclos, subsisFiri a 
hypotheca; mas podera ser cxpl~l*gnda p ~ l o  doador, con1 
regress0 contra-o donaturio, pelo que o dicto doador ills- 
pender por essa causa. 

$ "2." Quando os hens n30 ~)oiI6rom ser restityidos em es- 
pecie, o ~ a l o r  e~igivel serA o quc os d~ctos Iwns tinham ao 
tempo (la doa~5o. 

11 RTIGO 1 4 R : i . O  

Yertcncea ao donatario os fructos ou rentl~mer~tos (ios bcns 
doados at6 o dla ell1 clue I'III pl-ol~osta a a q J u  d t :  ~evogac;'io 
por supervenienc~a clo filllos do dondor. 

h RTICO 1686 " 

0 tloador n5o pode rcnuncia~t o direito tlr: rcvogay'io por 
s u p r l ~  (miencia de filhos. 



ARTIGO 1487.0 

X ac@o de revogagzo por superveniencia de filhos sd se 
transmitte a estes e a seus descendentes legitimos. 

ARTIGO 1 4 8 8 . O  

A cloa~%o p6de ser revogada por ingratid'io : 
4." Se o donatario commetter algum crime contra a pes- 

soa, bens ou honra do doador; 
2." Sc o donatario accusar judicialmente o doador por cri- 

me em que o ministerio publico tenha ac,@o, salvo se houver 
sido comniettido contra o proprio clonatario, sua mulher ou 
iilt~os que estejam clebaiso do patr~o i)oder; 
3." Se, caindo o cloatlor em pobreza, o clonatario recusnl- 

soccorr6-lo de modo proporcionado a importancia que, dedu- 
sidos os encargos, tevt: a doa~50. 

ARTIGO 1489.0 

E applicavel 6 revoga~ao da doa@o pol. ingratidgo o que 
fica disposto nos artigus 6483."i." 2.", 1485." e 1483." 

ARTIGO 1190 

A ac@o tle r.cvog;~q%o por irlgralitl5o n8o poile ser renun- 
c,iada anle~ail)aclamente, e prescrere pur i1n1 anno, contado 
tltwde o fncto que lhe deu causa oil dcsdc que houve noticia 
tlelle. 

AllTIGO 1491 O 

Esta acqio'n5o ptjdr: scr ~ntentada, nem contra os herdei- 
Fos do doi~atario irlpratu, rlem pelos h c r d ~ ~ r o s  do doador, 
mas sera transm~ssirel, sc, porventura, sc: ;tchar pendente 
ao tempo da morte do doador. 

ARTIGO lk9t " 

A doaqGo, seja quenl for o donatario, pode ser revogada oa 
reduzida por inoficios~, se involver prejuizo da legitima dos 
herdeiros legitimnrios do doador. 

$ I." Mas, se o prcjuizo da legitima n3o abranger o valor 



total da doa~io,  seri esta reduzida em tanto quanto for ~ieccs- 
sario, para que a dicta legitima seja preenchida. 

$ 2." 0 calclllo da terca, para se conhecer se I.ra ou n5o in- 
olXiciosidatl(~, sord fflito pelo modo estabelecido r l o  lit1110 das 
succt!ssGcs, 

ARTIGO 1 6 9 3  

A re(lucr5o (Ins doa~i7es inofficiosirs ~ome~drd  pelas rlon~6c.s 
Lestamcntfirias ou legados, e sb se estenderi i s  doaq5:"oes cntre 
vivos, se n3o chegarem os beps legados. 

ARTlGO 1496 " 

Sr, bastar reducG%o parcial dos legados, seri esta rateada en- 
tre os legatarios, salvo se o testador hourcr ordenado que 
para este effeito seja preferido urn delles on clue algum fique 
exempt0 de tal encargo. 

AllTI(;O 1 i 9 5 . O  

Se for necessario recorrer i s  tloari)crs (:rilrc vivos, come- 
far-se-ha pcla illtima, em todo ou clm 11artc: o, so 1150 bastar, 
passar-se-ha ;i immctliata, e assim poi. cl~ai~le, c~~lcluanto doa- 
~Ges houver. 

AKTIGO 1496 

Ilavendo diversas doaq,Ges feitas no mcsnlo act ( I  nu ( la  u w n a  
data, far-se-ha a reduc~zo entrc ellas ratc;ltlnrnonrt:. 

AHTIGO 1B97.u 

Consistindo a doa~3o cm objectos mob~l~arios, attender-se- 
ha na reduc$Io a0 valor que elles tinham ao tempo da doa- 
qao. 

5 unico. NFio serd imputada'ao donatario a perda ou dele- 
rioraqio dos 01~jccl.o~ mobiliarios, se tivercm desapparecido 
ou estiverem deteriorados por causa fortuita ou forqa maior. 

ARTlGO 1 4 9 8 . O  

Consistmrlo a doac30 em objectos immobiliarios, ser3 a re- 
duc~3o f t ~ t a  em especie. 



I .  .I estas doa@es e applicavel o que fica disposto no $ 
I I I I : ! ~ ~ )  tlo nrtig~) antecedente. 
: -1." 0 \;tlor (10. hens immobilinrios dqnclos ser4 t.;~lr:ularlo 

I - O I I I  rt.la~:Go ;i epocha em que se hutiver dc fazer ;I I - I Y I U ~ ~ ~ Z O ,  . 
1131 I $1. itlcluindo no calnilo, nem o at~gmcnto dc valo14 p18uve- 
nlctitc de bemftl~torias feltas pel0 donatario, ncm, por ontrn 
parte, a dirn1nuic5o clesse valor procetlicla de deteriora~5es lm- 
putavcis no mesmo donatario. 

ARTlGO 1 in% 

Su algn~! imtnovcl rlZo poder ser dividido sem (letrimento, 
obser~ar-sc-lta o st1gulnte : 

5 ,I ." Se :I ~rnportancia d3 rcdriccJo exceder mctatle do va- 
lor, l~averti o donatario o rcsto t!nl d~rilieiro. 

5 2." Sc 3 I-P~UZ!'>O n30 c:scedpr a dicta metade, repori o 
donatarlo a impel-tancia da reducclao. 

ARTIGO 1500 

Se, ~)or'i;rn, o tlonatario for tambcrn coherdeiro, s6 poderd 
rclcr o ~t~lniovcl (loado, sc o valor dcsse irnrnovel nGo exceder 
o (la I(~g~~.rrir;i (10 t*ol~urtlt:lro accurnul;ldo cotn o (la doa~lao re- 
duzltla. No c;rso cor~tr~i~rio, o don:rlar~o etltlsar;i coln o imrnovel 
dondo P,II.:I o cas:~l e se1.i 11:lgo (13 legitlnia e ( I ; [  doa~ao rcdu- 
zitla, em c ,a l l f i~  ~n~rladc tlds ragras geraas que I ~ g u l a m  as par- 
tilI1:15. 

ARTIGO l:iO1.O 

k apl)l~c.auel ;i rt;vog:~~iio ou reducciio por ~nofficiosidadc 
o c1uefit.a (Its1)osto nos artigos 4/183.", n." "to e 4C84." 

ARTIGO 1302'' 

Se os immoveis sc r15o act~arern no lnmpo tla revogac'io ou 
reduc~do cm podel- do h~patario, st:rA c!stt: rcsponsavei pelo 
valor dclltbs 30 tempo cl:~ doa~Go. 

Esta ;tty3o I,resc'l*rvc. 1151, sentlo ~rlrc~rltarl;~ tlcntro tlc di~ui; 



annos, contados desde o dia em que ollerdeiro legitimario haja 
acceitado a heran~a. 

ARTIGO 1504 " 
Se a doaq'io consistir em moveis, c o donatario sc achar 

insolvente, so poderlio os ~nteressi~tlos d t ~ ~ ~ ~ ~ t l i \ r  o ~rr~mctl~ato 
adquirente pelo valor desses movels ao tempo tla atx~u~si~So, 
tendo sido transferidos gratuitamente, e 1150 olrstando a prct- 
scripflo. 

AIITI(iO lLOS.o 

0 donatario sohrr, quem rccalle re\ogat~;'lo ou 1'ecluccBo dc 
doaqZo por inofficiosidado s6 respontle ~ ~ c l o s  rructos e ren- 
dimentos desde c~uc k dernaritlado; si~lvo sc:r~tlo coherdeiro, 
porqlxc, nesse caso, rcs~torlde pol elks desde! a n~orte do dod- 
(lor. 

D I S P O S I ~ ~ E S  GERAES 

ARTIGO 1506.0 

0 contract0 de emprestimo consistr na cedencla gratuita de 
qualquer cousa, para que a pessoa a rluenl t; cctlrrla se sirva 
della, com a obrigaqio de a rt1stit~iir8 t>m cspocle ou crn cousa 
cquivalente. 

Al lTIGO 1 BOi ', 

0 rmprestimo d~z-sc commodato, qunndo vtlrs:~ solre cousa 
que deva scr restituida na mcsma csl)rcie, e ~n i~ tun ,  quantlo 
versa sobre cousa que (leva scr restitu~tla por ot~tra do rnclsrno 
gencro, clualidade c quantidade. 

AKTIGO 1508: 

0 emprestimo k essencialmente gratuito. Logoque. o com- 
modato on o miituo e retrihuicto, toma aquelle a natureza de 
aluguer, e este a de usura. 



-302- 

h I I T I ( i 0  1609.0 

0s cllre~tos e as obriga~5es resultantes do emprestimo sIo 
l1-ansmissiwis, tanto aos herdeiros e representantps (lo que 
empresta, como aos do que recebe o emprestimo. 

DO COMMODATO 

ARTIGO 1 5 l O . O  

0 commodatarro 8 obrigado ii restituir a cousa emprcstad;r, 
findo o praso convencionado. 

ARTIGO 1511 

Se nZo houver dcclarac30 sobre o praso do emprfbstlalo. 
entender-se-ha qne fhra pelo tt~rnl\c I indlsponsavel par;l o 11so 
concedido. 

Al lT160  1512.0 

Se o uso do emprestimo n5o estiver determinado, poderh 
o commodante exigir a cousa rlual~rlo lhe aprouver. 

S unico. Qualquer duvida que se levarite a este respeito ser i  
resolv~da pela declara~io do commodante. 

ARTlGO 1513 * 

0 commodantc 1)nrler.i ~a ig i r  a cousa antes que finde o prasn 
convencionado, sot)rrvindo-llie necessidadc, urgente, ou finan- 
do-se aquelle a quem n cmprestimo foi felto. 

ARTIGO 1514.* 

0 commodatario tem obrigaq30 de velar pela cOnservac;50 
da cousa emprestada, como se fAra sua propria. 1 

ARTIGO 1515 

0 commodatario fica tamhem s~~jeito, pelo que respeita 6 
cousa emprestada, i s  mesmas ohrigac5es que o artigo 1454 ." 
impae ao deposit,ar~o, CIU rel;~c.;to ;i cousa depositada. 



ARTIGO 1 6 1  6 . O  

Se a cousa perecer ou se deteriorar no uso que lhe t: pro- 
prio, ou por acontecimento fortuito ou fnrca maior*, nso sendo 
a dicta cousa empregrtda em uso diffiw:ntc tlac[uellc para 
que foi emprestada, serli toda a pcrtla ])or conta do dono, 
salvo havendo estipnla@o do contrario. 

!$ unico. Porkm se, ail~da no caso de Sorca maior ou de acon- 
tecimento fortu~to, o cornmodatario, potlendo salvar a cousa 
emprestada, nsc, a salvou ou prcfcrin salv;tr as suas, deixando 
perder a emprestada, toda a pcr.da sera por conta delle. 

ARTIGO 1517.0  

Se o r:uo fortliito ou C ~ r p  nlaior f o l  tal qne scja ot~vio qne 
tal caso ou forca n9o sc tcri:~ dallo, so ;I cousa cstivecse em 
poder du scu tlono, responderi o commodatario por metade 
das pcrclas e damnos. 

ARTIGO 1518.0 

0 colnmodatario respondc por perdas e damnos desde o 
momento em que se acl~a constituido em mora. 

ARTlGO 1319.O 

0 eommodatario e obrigado i s  despezas que a conservaGo 
(la rousa ~ratnralmente exige. 

l R T I G O  1!520.0 

Sendo dous oil mais os cornmodatarios, estargo solidaria- 
mente adstrictos As mesmas obrigacfies, 

ARTIGO 1B21.0 

0 commodante e obrigado : 
4 ." A indemnisar o commodatario das despezas extraordi- 

narias e inevitaveis que elle fizer corn a cousa emprestada, 
sem que por isso o dicto commodatario gose do direito de- 
retenflo ; 

2." A reparar os prejuizos que o commodatario padecer em 
razIo dos defeitos occultos da cousa emprestada, se o commo- 
dante o n3o preveniu, tendo conbecimento desses defeitos. 



ARTIGO 1522 

As ac~locs por perdas e damnos ou por despezas feitas com 
a cons3 emprcstada prescrevem dentro de um mez, contado 
tlesde a entrega da mesma cousa. 

ARTIGO 15'2S.U 

0 mutuario adquire a cousa emprestada, e por sua conta 
corrcra todo o risco desde o momento em que lhe for entre- 
gue. 

AKTIGO 1 5 2 4  .O 

0 mutuario 6 ohrigado a reatituir a cousa por outra equi- 
valente em numero, quantiiladc e qualidade, dentro do praso 
convencionado. 

AllTlGO 1425 .0  

Se n3o houver declara~ao icercn do praso da restitui~ilo, 
, observar-se-ha o seguinte. 

ARTIGO 1 5 9 6  ." 
Se o emprestimo for de cereaes ou de quaesquer outrospro- 

duclos ruracs feito a lavrador, presumir-se-112 feito ate a se- 
guinte colhe~ta dos fructos ou productos srmclhantes. 

3 unico. A mesma disposi~ao e appl~cavul aos mutuarios 
que, apmar de n3o serem lavl'adores, recolherqfrpct~s, seme- 
lhantcs pela renda de terras proprias. 

A R T l G O  1827.O 

Se o emprest~mo for tlc dinheiro, nunca se presumiril que 
fbra feito por menos de trinta dias. 

ARTIGO 1 5 2 8  

Sendo o emprestimo de c~ualquer- outra cousa, o tempo da 
duraglo delle sera dcterminado pcla declaraclao do rnutuante. 

B R T l G O  1 5 9 . "  

A restituiqilo do emprestimo far-se-ha no logar corwencio- 



nado. Na fulta (la cn11rcn~50, scnclo ( 1  ni i i t~~o yncro.;. fiu-- 
se-ha no lognr onde estc:~ tiverem sido rccebitlos. 0 ,  se~ltlo de 
dinhcircr, no dor~liciliu do ~r r~~tuan te .  

AIi'lI\;O 1530 c b  

Sc nSo for possivel au rnutuario restrtuir chrn r12tul.il. satls- 
farli, p;lg;lrltlr~ o valor do rnutrio ao tempo t l c ~  \ellc~lncnto e no 
logar oriilo n elrrl,rc:st,i~r~o tlvtlr sido feitn. 

\RrSI(iO 1531 

A r c s t ~ t ~ u ~ G o  tlus emprestlmos feitos CHI ~~rootla rnPt:rllic;~ 
serii rcgulatla 1,c:lo luoclo estal)elcci~lo nos artyo. i ? L "  e se- 
g1untcs. 

AIiTIGO 1532 

0 nlutuantc: b responsavel pelos prej~iizos quc? u mutnario 
tlcor, 110s tr:rrnos do artigo 1521 .O, n.' 2." 

.IRTIGO 153'i " 
0 mirtuario B obrigado a pagar juros desdo clue se acha 

const~tuiilo cm mora. 
ARTIGO 153i  ,, 

0 mutuo dc quanlia escedente.a duzentos mil rkis sb p6de 
ser provado por escripto assignado pel0 proprio mutaario on 
reconhecido como autllentico, c se exceder. a quatrocentos mil 
reis, s6 pbclc set2 ~~rovatlo por escriptura pul)lica. 

5 unico. A prova da quita~20 i: applictrvel o (]UP ncirrra fica 
disposto para a prova do mutuo. 

DO EMPRICSTIYO FRITO AOS I~II.HOS-FAMII.IAS 

.\RTICO lii3b.', 

~ ' c m ~ r e s t i m o  fell0 a menor, sen1 :I devida auctorisaq80. 
1120 pr:~tle ser esigidn, nem do mutuario, nem do fiador, se o 
I1ou\ el.. 

§ unico. Porem, se o iilenol. t~ver  pago a cousa pedida ou 
parte tlella, n3o tera direito de pedue a sua restitui~ao. 

20 



ARTIQO 1836.' 

A disposi@o. do arl~go I535.O n'ao produzirti effello : 
1 .O Se o emprestimo for ratificado por aquelles cuja aucto- 

risa~Zo era, alitis, nectlssaria, ou pelo mutuario, depors da sun 
emancipa~30 ou rnaio131dade ; 

52." Se o menor tiver bens corn livre administragio, que pos- 
sam resporidcr pelo emprestlmo, ate onde os dictos bens che- 
garem ; 

3 . 3 e  o clrcto mrnor, acl~ando-se ausente das pessoas i1 

cIdenl pertencla auctor~sti-lo, se viu ohrigado a contrahir o em- 
prestrrno para seus al~me~~tos.  

CADITULO VII 
DOS CONTRACTOS ALEATORIOS 

.IRTIGO 1837.c1 

l? contracto aleatorio aquelle yelo qua1 uma pessoa se obrtga 
para con1 outra ou ambas se obrigam recip~ocamente a pres- 
tar ou fazer certa cousa, dado certo facto ou acontocimento 
futuro incerto. 

ARTIGO 1838.O 

Se a presta$io 6 em todo o caso obrigatoria e certa par:) 
uma das partes, e a outra sG e obrigada a prestar ou fazer al- 
guma cousa em retribuiflo, dado um determinado evento in- 
certo, o contracto aleatorio diz-se de risco ou de seguro. 

ARTlGO 1539 

Se a obriga~Io de fazer ou prestar alguma cousa i: commum 
e deve necessariamente recair em uma das partes, conforme a 
alternativa do evento, este contracto aleatorio chama-se jogo ou 
aposta. 

ARTIGO 1540.0 

O contracto de risco ou de seguro que nHo disser respeito a 
objectos comrncrciaes sera regulado pelas regras geraes dos 
contractos estabelecidas no presente codigo. 

ARTIGO 1551.0 

, 0 contrac,to de jog0 nfio e permittido como meio de adquirir. 



ART160 154" 

As diviclas de jogo n3o podem ser lreditlas judicialmente, 
rmbora se disfarcem com as apparenclas de outn, qualquer 
contracto ou nova~3o. Mas se o jogador tiver pago o que per- 
dkra nlao podera tornar a pedir o que assim pagou, except0 : 

4 .O No caso de dolo ou fraude da outra parte, ou quando se 
der alguma outra circumstanc~a das quc, conforme as rcgras 
geraes, obstam a que os contractos produzam effeito. 

8,' Se a somma ou cousa tiver sido pnga em resultado de 
perda em jngo de azar. 

5 1 ." Diz-se jog0 de azar aquelle em que a perda ou o ga- 
nho depende unicamente (la sorte e njo das comblna~locs, do 
calculo ou da pericia do jogador. 

3 2." A restitui@o de dinheiro emprestado para jog0 de azar 
no act0 do mesmo jogo nSo pbde egualmente ser exigida. 

ART160 1543 

As disposil:ijes dos artigos antewdentes silo applicaveis 6s 
apostas. 

CAPITULO VlII 

DO CON'I'RACTO DE COMPHh E VENDA 

bRTIGO 1564 * 

0 contracto de compra c venda e aquelle em que um dos, 
contrahentes se obriga a entregar certa cousa, e o outro se 
obriga a pagar por ella certo preco em dinheiro. 

ARTiGO 1545." 

Se o p r e ~ o  da cousa conslstir parte em dinheiro e parte em 
outra cousa, o contracto serti de venda, quando a parte em di- 
nheiro for a maior das duas, e sera de troca ou escambo, quando 
essa parte em dinheiro for a de menor valor. 

§ unico. Quando os valores das duas partes forem eguabs, 
presumir-seha que o contracto e de venda. 



ARTIGO 15'16 " 

0s estipulantes podem convencionar que o p r q o  tla cousa 
scja o qrle alla tiver em crrto dia on em tal mercado 011 logar. 

ARTIGO 1547.O 

Podeni tambem os estipulantes convencionar quc a especi- 
fica@o (la ronsa vendida fique dependente de cscolha, bern 
como que csta seja feita por qualqucr delles ou por terceiro. 

$ nnico. Quando a escolha houver de ser feita por terceiro, 
e ttstc n3o quizer ou n:~u 1)ntlCr I;rzd-la, ficarb o contract0 scm 
etl'eito, se outra collsa I I ~ U  ti)r n~*c*or.tlada. 

.\l:'I'IGO 1548." 

.4 simples pronlessl tauciproca de coulp~.;~ r, venda, senclo 
acompanlr:itla tle t1ctermina~'io de p18eCo e tlc csspecificac,3o de 
~011x1, ('onstltll~ 11111:11111~1';1 conve11(;9u tle prcstar3o de Bclo, qne 
serA rac.~~il;~da lws t~irmos geraes dos contl.actos ; corn a tliffe- 
renctl, 1)01~6m, de que, se houveu sigr~al paasitrlo, a perda tlelie 
ou a sua restitui@o en1 tlobro valerb conlo compensa~30 de 
perdas c damnos. 

BR'Ti(i0 1669." 

A cousa comprada perte~~cc do ( ornl)rador, desde o momento 
em ([uc o co~~tracto i: c~~lehsado, hem conio, desclc esse mo- 
mento, fica o vendctlor corrl direito a haver do compratlor o 
preqo estipulado ; nus, em rela@o a tercelro, a venda, serido 
de hens irnrnobil~it~~tos, sb produzirb elTeito, tlosde que for re- 
gistada nos termos declarados no titulo respectivo. 

ARTlGO 1 P i l O "  

0 risco da cousa vend~da sera regulado pelo rlur fica tlis- 
posto nos artigos 714." e seguintes. 

a R T I G O  1 ~ 5 1 . ~ '  

As vendas a contento ou de cousas que se costumam provar, 
pesar, medtr ou experimentar antes de serem recebidas, consi- 
cleraram-se sempre como feitas debaixo de condi$Zio suspcn- 
siva. 



- \RTIGO 1:;52.n 

-Is despezas da escl.iptul-a c clo I - ~ ~ I S ~ I I ,  I~avc~ndo-as, ficarn a 
i:alSgo do coalprador, na falta de clcrcl:~r;~~.lu r:ni contrario. 

SECC*:AO 11 

1)O OBJECT0 1)A COMPRA R VENI)A 

ARTIGO l 5 5 i  " 

Sb podem scr vendidos nos casos e pela forma ~ s t a b e l ~ c ~ d a  
lla lei : 

1 .O 0 s  bcns nos menorcs e dos interdidos e qrlaesrper ou- 
tros rlnc astejani em administra$50: 

2." 0 s  hens dotaes; 
3 . W s  lens n~~cionaes, municipaes ou parochlaes, ou de 

qualq~lcr ~~t,tl~c,lccimento publlcu ; 
I." 0 s  hcns pcnhorados. 

AnTlGO I 5 5 5  

Ninguem pbde vender sc113o o que for propricclade sua ou 
ii que tenha direito : c, se vcrldel. corlsa clue prrtenca a outrem 
sera o contracto nullo t1 o \clnrlcrlnr rc>sllondera por perdas e 
damnos, tendo procdido ~'(JIII (101,~ I , , I  nl;i Pi:. 

$ unlco. 0 contracto sera, eon~trrtlrr, r.rvalidado e iicaril o 
vcndeclol. clurtc tla responsabilidatlo perlnl onl que tiver in- 
corritlo, se antes qucse  d B  a cvicyXo o i l  a ;tcbc.r~s;tcaio, o dicto 
vundctlor adyuirir pcbr qlxalquer titulo legitiino J p~,opnedade 
da cousa vendlda. 

AIITIGO 1536 O 

NIo pode ser objcclo (11: compra c venda o direito a heranpi 
1111 possso viva, alnda havendo consentimento della, nem o 
1)nrleln ser os alimentos dev~dos por direito de familla. 



A R I ' I G O  1587 

A venda de cousa 011 tiircbito litigiosos niio 8 defeza ; mas, se 
o vendedor n%o declarar como a cousa venditla t litigiosa, res- 
pondera por perdas e dnrnnos se a dicta cousa for evicta, ou 
se nc I~tigio se provar quc n3o tinha esse direlto. 

AI\TIGO 1538 

E nulla a venda de cousa que ja nIo existc ou n2o p6de 
existir, e o vendedor psponderh por perdas e damnos, se tiver 
procedi110 corn dolo ou me fk. 

$ unico. SF, porkm, 3 cousa rcndida tiver p~rpcido so em 
parte, ticar5 a arljltrio do cqmpratlor desfazcr o contmcto ou 
acceitar a ~);lrt(: r(b~t;lnt~, reduzindo-se proporcionalme~lte o 
preqo. 

ssc$.io 111 

DAS PBSSOAS QUK PODEIVI COMPRAII E DAS W E  PODUX VENDER 

ARTIGO 1559 O 

Podem vender todas as pessoas que nlao slio legalmente 
inhihidas de dispor de seus bens, ou seja em razIo do seu es- 
tado oil da natureza da cousa. 

ARTIGO 1360.0 

Podem comprar todas as pessoas que podem contractar, sal- 
vas as seguintes exc,ep@es. 

ARTIGO 1561 

N5o podem comprar bens imrnobiliarios as assoria@ies ou 
corporaf6es perpetuas, sen50 nos casos e pela f6rma em quc 
por lei lhes 6 permittido. 

NBo podern ser compradores, nem directamentc, nem por 
interposta pcssoa : 

4 .O 0 s  mandatarios ou procuradores, e os estabelecimentos 
cpanto aos bens de cuja venda ou administraflo se acharn 
encarregados ; 



2." 0 s  tutol-es e os protutores quanto aos bens dos seus 
tutelados ou protutelados, durante a tutela ou a protutela. 

3." 0 s  tcstamenteiros, quanto aos hens da heran~a, em- 
(panto durar a testamentaria ; 

5." 0 s  funccionarios publicos, quanto aos bens em cuja 
venda intervkm, como taes, quer esses bens sejam nacionaes, 
quer dc menores, de interdictos ou de quaesquer outras pes- 
soas. 

~ R T I G O  18&?.0 

Nio podem comprar cousa litigiosa os que n'io pndem ser 
cessionarios, conforme o que fica disposto no 5 unico do ar- 
tigo 785.", excepto no caso de venda de acq6es hereditarias, 
sendo os compradores coherdeiros, ou de os compradores 
possuirern hens hypothecarlos para seguranqa do direito liti- 
gioso. 

ARTIGO 1561.0 

NZo podem comprar nem vender ~~eciprocamente os casa- 
dos, excepto achando-se judicialmente separados de pessoas 
e bens. 

$ unico. N5o sera, comtudo, hav~da como venda prohibida 
entre casados a cessao ou doa~Zo em pagamento fmta pelo con- 
juge devedor ao seu consorte, por caasa de alguma d~vida le- 
@ma. 

ARTlGO 15fi5.? . 
NEo podem vender a filhos ou netos os paes ou avds, se os 

outros filhos ou netos n3o consentirem na venda. . 
$ uoico. Se algum delles recusar o seu consentimento, po- 

derd este ser supprido por um conselho de fam~l~a, que para 
esse fim sera convocado. 

ARTIGO 156fi o 

N5o podem os corn-proprietaries de cousa indivisivel vender 
a estranhos a sua respectiva parte, se o consorte a quizer tanto 
por tanto. 0 co~n-proprietario a quem nio se der conhecimento 
da venda pdde, depositando o preqo, havcr para si a parte 
rendida n estranho, camtantoque, o requeira no praso de seis 
meres. 



uolco:Se forem iiluitos os corn-proprietaries, preferiri o 
qur tiver maior parte. So as partes forein eguaes, assignar-se- 
ha a todos os consortes, ouaos que a quizer~rn, a partevend~da, 
f~ i tn  I)I.(;\.I:IIUCIIL~ o deposito do preco, ou liar todos queren- 
do-a todos, nu por aquelles que a quizerem, sendo tgo-somente 
alguns quc a queiram. 

ARTIGO 1:i67 

0 s  col~tracln.; d~ cornI>raa venda, ?per  feitos dircctamente, 
quet. 1)or I I ~ I I I I  I I O < ~ ; I  l)~hsscx;", com quebra dos disposigfic?~ con- 
tirlas 110s a i t ~ ~ r ~ s  :~lrl~~c'rltlcntrs, srr3o de nenhi~m efk~lo. 

5 unit-o E~rt~~ncte-se flr~c ,I compra 6 feita For i n l ~ ~ p l ~ ~ s t a  
pesson : 

1 ." Quando 6 feita pelo consprte do inhlbido, ou por pes- 
son tlr qncm cste scja llerdeiro presurnido ; 

2."c20ariclo b feitapor terceiro, de accord0 corn o Inhihido, 
corn o fim de transmittir a este a cousa comprada. 

s~c(*:Ao rv 
I)AS C B H I G . ~ F ~ E S  DOS VEIDEDOREY 

ARTIGO 15ti8.'' 

0 vendedor e obrigarlo : 
1 .O A entrcgar ao comprador a cousa ventlida : 
2." A responder pelas qualidade~ da cousa : 
3 . O  A ['restar a evic~so. 

suu-s~c~Ao I 

IIA E N T R E G A  D A  C U U S  V k . Y D I D A  

ARTIGO 1869 ' 

A entrega das cotisas moveis effeitua-se pela transferenkia 
dellas para o poder do comprador, ou pelo fact0 I I r a  serem pos- 
tas ri sua disposi@o. 

ARTIGO 1870 

0s gastos da entrega da cousa vendida sera0 por conta do 
venderlor, n8o havendo estipulaqb em contrario. 



ARTIQO 1 6 7 1 . O  

A bntrega dos bens immoveis e dos dire~tos reputa-se feita 
logoquc o venrledor entrega ao comprador o ~.cspoc:ti\ro titulo, 
ab;indonantlo-ll~e o goso da cousa ou do ditbPito, nGn ha~enrlo 
estlpulaqEo em contrario. 

Sc o vendedor clotsnr rlu fazer ;I c:rltr ega por causa qrle lhc 
scja iml)utavel, ao tempo 1. rio logar convencionatlo, podet-A o 
cornprador requerer a c,ritr.c:ga da cousa, corn perdas e cia- 
moo.;, on a rr:r;cis8o rlo c.ontr:rr.to. 

ARTlGO 1573.0 

Se a venda for feita corn espera do preyo, potlt:r;i o ven- 
tledor esigi-lo com os interesses da mora, so 1130 for pago no 
praso convencionado ; mas ngo podera pedir a resc:is"a otlo con- 
t ract~.  

ARTlGO 1571.O 

0 vemdecior n5o e obrigado a cntregnr a cousa venditla sern 
que o preco Ihe seja pago, salvo se houverconv~n~'To em con- 
lrarto 

AUTIGO 1:ii5 

0 venderior deve er~trcgar a cousa ventlitla no cstado en1 
que estava ao. tempo do contracto, e hem assim todos os seus 
fructos, rendimentos, access5es e titulos, se outra cousa 1150 
foi estipulada. 

A R T l G O  1576." 

Se a cousa for vcndida em razao de certo numnro, peso ou 
medida, poder;i ser o contracto rescir~dido pelo comprador, 
havendo na entrega falta consideravel ou escesso quc n8o possa 
separar-se sem prejuizo (la cousa; mas so o comprador quizer 
manter o contracto, podera exign. a ratluca;'5o (lo prc4a ern 
propor~5o da falta, assim corno o tleve augmentar em propor- 
!:lo do excesso. 

ARTlGO 1877.,' 

Sendo o contracto rescindido, em conformtdade das d~s -  
posirBes do artigo precedente, scr6 o vendedor ohrigado a res- 



t~tuir opr$o, se o tiver recebido, e a satisfazer todas as despe- 
zas que o comprador tiver feito corn o contracto. 

ARTIGO 1578.0 

Se a mesma cousa for vendida pelo mesmo vendedor a di- 
versas pessoas, ubservar-se-ha o seguinte : se a cousa vendida 
for mobiliaria, prcvaleceri a venda mais antiga em data : se 
nIo for possivel verificar a prioridade da data, prevalecerh a 
venda feita ao que se achar de posse da cousa. 

A R T I C O  1:;79 0 

Em qualqucr dos cnsos menc~on;tdos no art~go precedente, 
responcleri (J vcndedor pelo pru~11 qae tenha recebido inde- 
vidamcnte c par perdas e damnos, alkm da responsabilidade 
penal em que tiver incorrido. 

ARTIGO 1580 

Se a cousa vcndida for immobiliaria, prevaleceri a venda 
primeiramentc! rcgistada, c,, se nenhuma se achar registada, 
observar-seda o que fica disposto no artigo 1578." 

ARTICO 1581.0 

0 vendedor i: obr~gallo il assegurar a propriedade e posse 
paclfic;~ do compra~l(~r t h  < I  I)r~lstar a eviq'i.o, nos termos de- 
eiaratb~s nos arl~gos 104(i." I. sc,guintes. 

AHTIGO 1582 

0 contracto de compra e venda n5o poderi ser rescindido 
corn o pretext0 de les3o ou de vicios da cousa, denominados 
b~torios, salvo se essa lesBo ou esses vicios envolverem erro 
que annulle o consentimento, nos termos declarados nos arti- 
gos 636.O a 608.O e 687." a 701 .O, ou havendo estipula~io 
expressa em contrario. 



tituir o prtTgo, se o tiver rrxebido, e a satisfazer todas as tlespe- 
zas que o comprador tiver feito corn o contracto. 

ARTIGO I 5 i S . o  

Se 3 mesma cousa for vcudida pelo mesmo vendedor a d l -  

wrsas pessoas, ol~ser\~ar-se-l~a o seguinte : se a cousa vendida 
for niol,il~ariii, prevaleceri a wnda mais antiga em data : sc 
n50 for possiv~l vrrificar a prioridade da data, prevalecerh a 
venda feita ao que se achar dc posse ria cousa. 

ARTIGO 1579.0 

Em qualquer dos casos mencionados no artigo precedente, 
respondera o vendedor pelo prcqo que tenha recebido inde- 
vidamente e por perdas c damnos, alkm da responsabilidade 
penal em iluc tivcr incorrido. 

ARTIGO 1580 

Se a cousa vcndida for nninobili;lrta, yrevaleceri a venda 
prirneiramentc registada, e2 se nenhuma se itchar registada, 
observar-se-ha o clue fica disposto no artigo 1578." 

ARTlGO 1581.O 

0 vendcdor e obrigado a assegurar a propriedade e posse 
pacifica do comprador e a prestar a eviqiio, nos termos de- 
clarados nos artlgos 204Ci." e seguintes. 

ARTIGO 1582 o 

0 contracto de compra e venda nlao poderd ser rescindido 
corn o pretext0 de leslao ou de vicios da cousa, denominados 
hitorios, salvo se essa lesIo ou esses vicios envolver em erro 
que annulle o consentimento, nns ttrmos declarados nos arti- 
gos 656." a 668.O e 6 8 7 . 9  701 .", ou havendo estipula~5o 
expressa em contrario. 



s~cqAo v 
DAS OBRIGAQ~ES Do COHPRADOR 

ARTIGO 1583.0 

0 comprador li: obrigado a cumprir tudo aquillo que esti- 
pulou, c especialmcnte a pagar o preqo da cousa no tempo, 
no logar e pela fhrma convencionados. 

$ 1 .O N2o se tei~tlo assignado tempo e logar, entender-se-ha 
clue s50 os (la oritrcga da c,ousa vcndida. 

$ 2.O Sc entl-dr tJm duvida qua1 se farri primciro, se a en- 
trega cla cousa ver~(lirIa, se o pagamento do prcyo, tanto aquella 
como este ser5o postos em deposit0 na mlao tlc terceiro. 

ARTIGO 1584.0 

'Se o comprador com cspera de preqo for pertarbado no seu 
direito e posse, 011 sa lner justo receio (I(: o i;r:l8, de mod0 
clue tenha oh venha a tar clirrito de demantlar o vendedor pela 
evicqso, pritle depositar judicialmente o preco, emquanto o 
veridedor n5o fizer cessaib a turba~50 ou Ihe nlao der cau$Zio, 
salvo sc outra collsa tivclr sitlo estipulada. 

A I ~ T I G O  1h85.'1 

Lkpois tIa cntrrga dn c;ousa vcndida, quer csta scja mobi- 
liaria qnor ~mmot)ili:~ria, n30 pdde o vendedor fazer rescindir 
o contracto, por falta de pagamento do preco. 

SECCAO VI 

DA VENDA A RETRO 

ARTIGO 1586 O 

Diz-se a relro a venda que 6 feita corn a ciausula ou con- 
dic5o tlc que o \~ontletlo~. ~)oder;i tl(lsf. dz(?r o contract0 e reco- 
]war a cousa vent 1 ~ d n .  1v.t1tuindo o prcco recebido. 

ARTlGO 1387 

Fica prohibido para o fi~turo o contracto de venda a retro. 



AHTIGO 1588 

Nos contractos de venda a retro fe~tos anteriormentc: d pro- 
mulga~2o deste codigo e qur: 1140 tivc?rc~m praso t~sl~l)ulado 
para o rctracto, scrj. este prasn rlo ( ~ ~ i l t r o  annos, contados desde 
;I dicla ~~ronnrlgaq5o. 

sr:c:~;io VII 

~4 ~ O L I I I A  IJO COXTRACTO DE COXPRA E VENDA 

AllTIGO 1589." 

0 (;ontract0 de compra e venda de hens moblli;~r.~ns 1130 (It: 

pendc de formalitlade alguma especial. 

ARTIGO 1590.0 

0 contracto dc compra e venda de bens i~n~~lobiliarios seri  
somprc retluzido a escripto. 

$ I ." Se o valor dos dictos bens n80 exceder a cincoenta mil 
rkis, ~'olle~*i't :I vcntla ser fe,ita por escripto partit:ula~- com a as- 
signa1ul.a (lo ~~.nrlr:tlor. or1 rlr outrem a seu rogo, 1120 sabendn 
clle escrl!ver, c tic mills tfua.: tcbstcmunhas que escrevam os 
seus ~lo;ucs por inteir30 : 

$ 2 ." SI: o tl~cto valor cscc;de18 a cincoenla mil rkjs, a venda 
s6 podcri sclr fclla por cscr~l)ttw;~ ~)ubl~ca. 

ARTICO 1S9l.o 

A venda tle hens irnmob~liarios 1130 produz~ri clkito em 
relaq8o a tercewo, n'io sendo registatla nos ternlus prescriptos 
na lei. 

(1APITULO 1X 

DO EJCAMBO 011 TROCA 

ARTIGO 1892 

Escarnlro ou troca e o contracto por qoc SP rlh ulna cousa 
por outra, ou uma especic de moeda par ootrn c:sl)ccie della. 

$ url~cr). Dando-se dinheiro por outra consa, o contracto e 
de ventla. 

ARTIGO 1593 

0 permutador a quem for evicta a cousa qtle receh~u em 



troca, ptjde rrivindicar :I q r ~ c  ~ ) ~ , c ~ s t o t ~ ,  acllantlo-sn ainrla em 
poder do compermutador, ou oxig~l- o valor della. ' 

$ U I I I C ~ .  Sf: a cousa dada em troca tivcr sltlo oneratla pelo 
compermutador corn encargos registados, cor1tlrn1ar30 estrs a 
subs~stlr ; mas o permutador clue a rcivindicar teri  tanrl~ern 
direito a ser indemrlisarlo pelo dicto compermutadoi rl,i rlimi- 
nui~Bo tle valor quc a cousa teve por effejto dos rnesrrlos en- 
cargos. 

A R T l G O  1594 

SIo applicavcis a esl r  zont,r:tcto ;is rclgrns rlo contracto de 
compra e venda, tl\repto na parte rclat~vn a0 p r e ~ o .  

SECGAO. I 

DJSPOSIFE)ES G B R A E S  

Di-se contracato de IucaqGo, quando alguem traspassa a 
outrem, por cerlo tempo o n~ediante certa retrihui~fio, o uso 
e frui~Bo de certa cousa. 

ARTIGO 1596.0 

A loca$Bo diz-sc arrendamento, quando versa sohre cousa 
immovel : alugues, quitndo versa sobre wusa move1 . 

ARTICO 1897.. 

Podern locar tollos os clue podeni contractar e tlispor do uso 
ou fruiq%o da c o u s ~  locada. 

ARTIGO lE98 

NGo pcirle, todavia, locar o comproprietario de cousa indi- 
vlsa, sem conser~ti~ncnto dos outros comproprietarios ou de 
quem os represente, excepto o que, Acerca do cjuinh50, vae 
estabelecido no artigo 2.L93.O 
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ARTIGO 1599 

Podem acceitar a locaqio todos os que podem contractar, 
salvas as seguintes excepc8es : 

1." E defeso aos magistrados, juizes e quaesquer outros 
empregados publicos tomar de aluguer ou de arrendament~ 
quer por si quer por interposta pessoa, quaesquer bens posto.; 
em IocacIao pelo tribunal, juizo ou repartic50 onde exercem ma- 
gistratura, jur isd~c~lo ou emprego. 

2." ]i: defeso aos membros de qualquer estabelecimento p11- 
blico tomar de aluguer on de arreridamento, por si ou por 111- 

terposta pessoa, quaesquer bens pertencentes ao dicto esta- 
belecimento. 

$i unlco. Siio interpostas pessoas as que declara taes o artigo 
1567." 5 ~inico. 

AR'I'I GO 1 GOO a> 

A locacIo pode fazer-se pelo tempo que aprouver aos eslr- 
pulantes, salvas as dispnsiq6as (10s tlous artigos seguintes. 

ARTIGO 1601 

0 s  administradores de bens dotaes e os usufructuaries vita- 
licios ou fideicommissaries podem arrendar yelo tempo q u ~  
quizerem; mas se o arrendamento ainda durar quando findar 
a administra@o do dote, n usufructo ou o fitleicommisso, fin- 
darh con1 elles. 

$ unico. 0 usufructuario por tempo limitado n5o pbde fa- 
zer arrendamento por tempo quc exceda o do seu ~isufructo: 
porem, se o fizer, nlo ficari de todo nullo o arrendamento, 
mas $13 pelo que toca ao tempo qrle exceder A dura~5n do usu- 
fruct~. 

ARTIGO 1602.0 

Nos arrendamentos dos bens de menores e interdictos, 
observar-se-ha o que fica disposto nos artigos 243.", n.O 6.", 
263.", 264.", 265.O e 266.' 

ARTIGO 1603.0 

0 preqo da loca@o ou renda pcide consistir em certa somma 



de dinlreiru ou em qualquer or~tra ('OIIS:I 1111e o ~alha,~corn- 
tantoquc scja certa e determinatla. 

-4RTIGO 16UI 

A fhrma do arrendamento dos bens do cstado e de quaes- 
quer estabelecimentos publicos t! regvlada pela legisla$50 ad- 
rninistrativa. 

ARTIGO 1605.0 

Se no contract0 nlo houver clausula alguma prohibitiva de 
subloca~50, o locatario poder6 sublocar livremcnle, licando, 
porem, sempre responsavel para com o senhorio pelo paga- 
mento do preGo locativo e mais obrigages derivadas da 1w- 
go- 

SECC?\O Jl 

DO ARRENDAMENTO 

A R T I ( i 0  1606 " 

0 senhorio e obrigado : 
I .O A entregar ao arrendatario o predio arrendado corn as 

suas perten~as e em estado de prestar o uso para que foi des: 
tinado ; 

2 . O  A conservar a cousa arrendada no mesmo estado du- 
rante o arrendamento ; 

3." A n8o estorvar, nem embara~ar por qualquer f6ma o 
uso da cousa arrendada, a n'io ser por causa de reparos ur- 
gentes e indispensaveis; neste caso, porem, podera o arren- 
datario exigir indemnisa$$o do prejuizo que padecer por nao 
poder semir-se da cousa, como era direito seu ; 
4." A assegurar o uso da cousa arrendada contra os emba- 

raws e turbaqijes provenientes de direilo que algnm tereeiro 
tenha com relaclo a ella, mas n'io contra os embara~os e tur- 
baqaes nascidos de mero facto de tercciro ; 

5 . O  A respondef pelos prejuizos que padec.er o arrendatarid 



em consequencia (10s defoitos oil vrcios occultos da cousa, ante- 
riores ao arrendnmen to. 

bRql(i0 1607 

0 senliorio podcri, corn tutlo, I lespecl ir o arrendatario, antds 
de o arrend3mento acabar, nos casos seguintes : 

1 .O Se o arrendatario n8o pagar a renda nos prasos conven- 
c:iona,los ; 

'1." S I ~  I I  ;irrendatario usar do predio para fim diverso da- 
cluelln rlun Iho E proprio ou para que foi arrendado. 

BRTIGO 1608.0 

0 arrendatario k ohrigado : 
I .5\ sal,isfazcr a rcnda no tempo r, fhrrn:~ c:onvencionndns. 

on, na falta de ajustt:, conforme o costurn(: tla terra ; 
2.O A rcspor~tlor ~)c:los ~)mjnizos clue sobrcvicrem a cousa 

arrendada por sua t.111pa o rirgligencia 011 (It: sens familiares 
t: sublocatarlos ; 

3." At scrvir-se da cousa tZo-sbmente para o uso conven- 
ciori:tdo ou conformd com a natureza da cousa : 

4 . O  A tlar parte ao senhorio das usurpaqfies lentadas ou Sci- 
tas por terceiro, e a defender 11. tl~reitos clo Illcsm(j senhor~o, 
nos termos ordenados na segurida parte (lo urtigo 1454."; 

5 . O  -4 restituir a cousa, no fi~a do ar~-aoda~nento, sem deto- 
r~oraqfics, salvo as que forem inhercntes ao sell uso ordinaril). 

ARTIGO 1609." 

0 arreadatar~o nlo e obrigado a pagar os encargos do pre- 
clio, excepto nos casos em que a lei exprcssamente o deter- 
mine, e, ainda em tal caso, serlo pagos esses enc.argos p ~ ~ r  
conta cla renda, ~i i l \~o se olltra cousa tiver sido estipulddd. 

ARTlGO 1610.0 

Se o senhorin n5o fizer entrega da cousa ao arrendatario 
no praso convcncionado ou do costume, poderd este deman- 
db-lo por pcrdas e damnos, rescindindo o contract0 ou obri- 
gando o dicto senhorio a mant&-lo. 



AHTIGO 1611 

Se o scnhorio, sentlo requerido pelo arrenrlntariu, nBo fizer 
no ~~recllo arrantlaclo os reparos necessarios ao uso para qnc 
C: tlt:stlnado, potlera o arrcnclatario rescintl~r o corltracto e esl- 
gir pc:~'tl;r' e clanlrlos ou mandar fazer os ilictos rcparos por 
conta do sonllor~o, precedendo, em tal cnso, c1tnq5o deste corn 
1)raho certo. 

ARTIGO 1GI2 

Se o arrenclatario for estorvado ou privado (lo uso do pre- 
dio por caso fortuito ou por forc,a maior, relatlv;~ ao rnesrno 
prcdlo e nil0 A propria pcssoa do arrentlatario, poderi exigir 
cjue Ihe seja abatido na rentla o valor proporciorlal li privar,lo 
que padeccr, se outra coi~sa n5o t~ver sido estipulada. 

ARTIGO 1618 

Se a priva~Bo clo uso ~~rov i e r  de evicc5o do prcdio, obser- 
var-sc-ha o ([lie B~.:I tl~sposlo no artigo precedentc, except0 se 
o locatlor t~vcr  pruccdido de mi fb; porque, ncsse caso, res- 
ponderli tambem por perdas e damnos. 

ARTIGO 1611.0 

0 arrendatario n2o pode recusar a entrega do prcdio, findo 
o arrenclamento. Sd no caso de bemfeitor~as, e~pressamente 
conscotl(l;ls pnr rscripto ou auctorisarlns pelas clisposi~ijes do 1 

artigo ,i GO I .", teri o direito de retencIo, at6 haver a import,an- 
cia, irnmctli;~liin~~~ntt: provncla, das dirtas hrmfeitorias. 

No arrcndamento tic prthd~o ri~stico por mcnos de vmte an- 
nos, o :~rrr~~~(latario tcnl dircito, tle1)ois (lo despejo, d@ haver do 
senliorio ri v:ilor das bernb~toria~ agr~cnlas, tanto r~ecessarins 
como uteis, ainda q r ~ r  niio fussc~n esp~~cssamcnte consentidas, 
salvo tiavnotlo cstipulac3o f1rn contrario. 

$ ~xnico. Neste CRSO, 1301'6311, o valor das hcmfeitorins e os 
juros delle serBo pagos pcio augnlcnto de rendmento annual 
que dellas resultou no predio em clue foram feitas. 

2 1 
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. ARTIGO 161f; (I 

0 arrcnrlatario yuc indcvitlament,c! rctivcr o prctlio arrrn- 
dado ficarii sujeito a perdas e damnos. 

ARTIGO 1617." 

Consistindo a rcnda em fructos, c n"a tentlo sido pagn no 
dcvitlo prnso, scri satisfeita em di~~lleiro pelo 1)reGo correnlr5 
no tempo do vencimento, com juros desde a mora. 

ARTIGO 1618.0 

Se, tlepois de findar o arrendamento, o arrendatario conti- 
nuar sem opposiq'io na fruicSo (lo prcclio, prcsumir-se-ha re- 
novado o contract~, nos pred~os rusticos, por urn nnno, e nos 
predios urbanos, por urn anno ou por seis mczes, conformc 
o costumc d3 terra. 

ARTIGO 1Gl9.O 

0 contracto cle srrentlamcnto cuja data for clcclarada em ti- 
tulo authentico o11 ;~uth~nticado 1130 se rescind? por mortc do 
srnl~orio nenl tlo ;trrcnclatario, nom por transmiss50 da pro- 
~~rieclacln, qncl- pot. tlti~lo universal, cluer por titulo singular, 
salvo o quc vac disposto nos artigos subsequcntcs. 

ARTIGO 1G20.0 

Se a transmiss5o rcsiiltnr do expropriaqlio por utilitlatle pu- 
hlica, serA rcscinditlo o contracto, com prkvin indemnisn~'io do 
arrendatario. 

ARTIGO 1621.0 

Sc 3 f.ransmiss5o procetlcr cle execu$?io, observar-se-h;r o 
seguinte : 

$ 1 ." 0 s  srrcndamentos sujaitos a rcgisto sul~sistlr'io, se es- 
tivr!rcm rcgistados anleriormentc ao registo (lo ncto ou f:~cto 
cle quc 3 (~~oci~(:Tio rt~sultou. 

5 2." 0 s  ari~cnda~n~ntos n'io sujeitos a regislo suhsistir'io, 
apcsar (13 C ? ; C ( ~ I I ~ ~ O ,  pnr todo o tempo pm clue liverem sido 
feitos, sill\ o h e  oil t1.n cousa se houvthr estipuli~lu. 



ARTIGO 1GfZ:l 

I<stio sujeitos a rcgisto os arrcndamenlos cscedcntes a nm 
anno, se llolivcr antocipa~io de rrnda, c os oxcc(1cntes a qua- 
lm annos, nSo a havt1ndo. 

ARTIGO 1m3.0 

Quando o tempo (lo arrcndamcnto dos predios urbanos n5o 
tiversido determinado no rontracto, cntencler-sc-11a que o tlicto 
amendamento foi feito por semtSstr.c: ou por anno, corlforrnc o 
costume d3 terra. 

$ unico. Se Ikouver costunlc dc arrcn!lalb tnnto l )o r  nrn~o co- 
mo por scmestre, entender-se-ha que o arrendamento f i ) i  ti3ito 
por semcstre. 

ARTIGO It;.24 

Presume-se renovado o contracto, se o arrendatario sc n5o 
tiver dcspedldo ou o senl~orio o rtao tlespedir ao tempo c pela 
forma costumados na terra. 

ARTl( i0  16Xi  % 

Nas tcrras ontle se us;!rcnl escr~ptos, httver-se-ha por tles- 
pellido o arrcndatario clue os pozcr, o seri obrigado ;I mos- 
trar o intcrior (la cnsa a qucm pretender v6-la. 

AR'PIGO 1626 s 2  

Nas tcrras ondc, nao se usam escriptos, tleve o ar~~endatario 
prevenir o sc ,~~l~orio ou cste o arrr:nclat;rrio da ccssacio do ar- 
rendamento, q~xarenta dias antes tle este fintlar. 

SUB-s~c$Ao 111 

U I Y P O S I $ ~ E S  EBPRCIAEY I)Os AIIRENOAMRYTIIP D E  PREOlOS nUSTlCOB 

A R T I ( i 0  1C'27.'& 

O arre~rtlatario dc pred~os rusticos e obrigado a cultivh-10s 
ile motlo ' 1 1 1 ~  n30 sejam cleterioratlos, allas poile ser desps 
dido e respur~de por perdas t: damnos. 
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ARTIGO 162R.o 

N'ao tendo sido declarado o praso do arrendamento, cntcn- 
der-se-ha que este se fizera pelo tempo costumaclo na tcrra P ,  

em caso de duvida licerca de rlual C! o costume, por rfio FOI. 

uniforme, nunca se presumirA qur fossc feito por rnellos Ic3rnl~~ I 

que o necessario para uma serrienteira e coll~eita, c.onfor.rnc I 

culturn a que tinha siclo applicaclo. 

ARTIGO 16g9.O 

, 0 arrendatario por tempo indeterminado, que n2o rluizt,! 
continuar com o arrendamento do predio, tleverd prevenir ( 1  

senhorio com a antecipa~fio usada na terra e, na falta de prascx 
a tal rcsl)chilo, sessenta dias antes que, conforme o costume d:t 
terra e o 8enc)t.o dc cultura, finde o anno agricola. 0 mesmo 
aviso dereri El~er o senhorio ao arreudatario, se Ihe 1130 con- 
vier a conlirlua$Go do contracto. 

ARTIGO 1(;30.~ 

0 arrend;rtario n5o pdde exigir tliminuiflo de renda com 
o frinila~nctl~to tie estc:rilidade extraordinaria o u  de percta con- 
sideravel tlos fructos pcndentes, por qualquc~ causa fortuita. 

a R T l G O  1631 

Ficam suj~ltos i s  dlsposi~6es do presente codigo todos os 
contractus dc arrcntlsmento de prethos rusticos, ainda mesmo 
nos distric;tos ou provincias clo rclno onde, antcs tla promul- 
ga$io do onlcsmo cotligo, tacs contractos eram regulados por 
leis especiaes. 

SUB-SECgaO I V  

DO DESBEIO 

ARTIGO 1632.0 

.I acv$jo tlu despejo i: sempre summaria. 



110 ALUGUER 

ARTIGO 1633." 

SSo susccptivcls de aluguer todas as cousas moveis n%o fun- 
giveis que cstlverem em commercio. 

ARTIGO 163'1 

S5o apgllcaveis ao contracto de aluguer as disposi~Ioes da 
scc~.2o precedente, n;~quillo em que forem congruentes corn a 
indole dos objectos mobiliarios. 

b K T l G O  1633." 

A transfcrencid tlo dlre~tn tlc pr~cehc?r, por tempo e preqo 
certos, tlruacsqucr pres1;rc:Gc~ ou rendas, rege-so pelas dispo- 
si@es ~orititlas 110s artigos 78:j.O a 705.O, salvo o que nas leis 
Liscaes sc orde~~ar  ern rcl;rc:Zo i s  rer~cli~s do cstaclo. 

AllTlGO 1636.<, 

118-se o contracto de usura, quando alguem c . t ~ l ~ !  ;I outrem 
dinheiro ou qualquer outro objecto fungivel, corn obriga$%o 
de restituir uma sommaequivale~~te ou um of)j(rc:Lo cgual, me- 
diante certa retribui~zo cm dinhcir-o nu ertl vousas de outra 
especle. 

ARTIGO l f37.c1 

Se o ol),jecto do contracto for cousa fungivc:l, quc 1130 seja 
dir~hcir.0, (. o olrigado nJo restitu~r a cousa no 1)r:lso t-onven- 
cionatlo, 1)agA-la-ha em dinlieiro, lielo prey0 correnlu rlell;~ 
nessc: tempo. 

ARTIGO 1638 

Se o contracto versar sobre rnoeda certa e osl~ec~licirda, sera 
a restituiqilo feita em moeda da mesma espcscic.. 
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ARTIGO 1639.'' 

0 que fica dis1)osttu 110s tlous artlgos precctlentcs n;70 obsta 
a qcic os contral~c~nles c s l r ~ ~ ~ ~ l e r r ~  o conlrario. 

AIITIGO l G l O  

0 s  contral~entos po~l(lrZo convenclonar a retriboi$io qutt 
lwm l l ~  Y 1 jarcccr. 

5 mllco. Nos wsos crn quc tiver tle fazer-se computafZo oil 
calculo tlr: j u ~ ~ s ,  r~a fall;l de estipula~50, sera0 e s k s  calcula- 
tlos annualmentc? em cinco por ccnto (lo capital. 

A R T 1 6 0  1611.0 

0 contract0 de usura 6 tlistrac.ttl~tll a a rh~tno  do tl(:vedo17, 
salvo sc? o dicto c.ontrat8to for estipulado por tcmpo ccno, 
porquc nrsse casn cuml)r.ir-se-ha aquillo quc cstiver conven- 
ciorlado. 0 mesmo rlireito lcm o crcdor, mas com a rcstricq5o 
de nfio poder mar  delle sem disso prevei~ir o devedor, com 
antecipacZo de trinta tlrns, pelo menoa. 

ARTlGO 16'19: 

N'io s30 cxigiveis os intcrcssrs vencido:, dc mais de clnco 
annos, ncm interesses rlc interesres, m:ls ~)orlcin os paclutln- 
tes capittllisar por nova c:ontracto os infcr.o-ses vencidos. 

AIt'CIGO 16'13 " 

h prova tlcstc contr;~c.trr i: ap1)lic:avel o clue fica clis1)osto no 
artigo 153'1.' c: sstlu $. 

ChPITULO XI1 

DA 1IENI)A OU CISXSO CONSIGNATIVO 

s ~ c ~ A o  r 
I I A  IlICNll4 OU CENSO CONSIGNATIVO Dl< PUTURO 

ARTIGO 1644 0 

Contracto clc wnso consignativo ou renda k aquc?llu polo 
qi~ai uma pessoa [)rcst:~ n out,ra teerta soinma ou capital par;] 



scmprct, obrignndo-sc aquellc que o rccebe :I pagar certo in- 
tcrcssc annual em generos ou ern dinhciro, consignando em 
nlgum ou alguns certos c detcrminados immovc~s a obriga~io 
de satisfazer ao encargo. 

.. ARTIGO 1 6 K V  

& da natureza destc col~tracto a cessTo pcrpctua do capital 
prestado; porkm a obrigacIo dc Ingar o inlcl.c;ssc: cbstipulado 
pddc ser 011 perpctua ou temporaria. 

ARTIGO 1615.0 

Este tontracto s6 pcidc ser celebrado par cscx~ptura pu- 
blica, e para produzir effeito para corn terceiros devc scr re- 
gistatlo. 

ARTIGO 1617.0 

S5o ap1)licaveis a cste contmcto as disposiqGcs cstabclecidas 
nos art~gos 1G4O.O, 1G6:L0 (: 1GGS.O 

ARTIGO 1618." 

0 censo ou perpetuo ou por mais dc viutc annos B distra- 
ctavel no lim deste praso, querendo o censuario, por meio (la 
restituicIo da somma preslada. 

ARTIGO 1649.' 

Se o rencleiro ou censuario dcixar de pagnr o interesse por 
tres annos consecutivos, poderti o credor oxlgir o rccmbolso 
do capital. 

DO CENSO CONSIGNATIVQ DE PRETERIT0 

ARTIGO 1650 " 
0 s  censos cons~gnativos csisttlntes na data da ])romuIga$50 

deste eodigo podcm ser rem~dos pelo censuario nos tcrmos sc- 
guintes : 

1 .O Sc tiv~rcm sido conve~~ciunailos por trmpo ccrto, que nio 
esceda 3 nntc annos, podern scr remidos depois dc findo o 
praso cstipulatlo ; 



2.' Se tivercm sido convencionaclospor mais ilo vtrtte annos, 
s6 podem ser remitlos I I O  f m  drste praso; 

3." Sc tiverem sido convencionados sem limitaclao tlc tempo, 
o tiverem decorrido menos de vinte annos, sd podem scr re- 
midos depois cle iintlo cste praso; . 

&."KO caso do numero antecedente, se na data da promul- 
ga@o do codigo jli tivcrcm decorritlo vinte ou mais annos, 
pdde dar-se a remlss30 quando o censuario quizer. 

A R T l G O  16:il.u 

A remiss% chonslstir6 na restituic.%o do capital; mas, se 1180 
constar qua1 i! a importancia destc, far-se-ha a rcmlss3o na ra- 
z'io d e  v~ntc por um. 

A R T I G O  163'Lu 

Aos censos de preterit0 e applicavel o rIue fica disposto 
no artigo 1669." 

DO CONTHACTO DE EBIPRAZAhlENTO 

SECCAO I 

DOS EMPHAZAMEXTOS UE VUTUHO 

A Ii'l'ltiO 1~iS:l " 

Dd-se o conlracto de emprazamento, aforamento ou empliy- 
teuse, cyando o proprietar~o de clualquer predio transfere o 
seu dom~nio util para outra pesso,], ol~rigando-sc tsta a pdgar- 
Ihe annualmente cerla pens50 detcrnlinada, a que sc chams 
fbro on canon. 

AR'IICO Itili'r 

0 co~ttracto de emphytcuse 6 p~rpktuo. 0 s  contractos que 
forem celebrados corn o nome e forma de emphytheuse, mas 
estipulados por tcmpa lim~ ta~lo, s e r h  tidos UIIII  J ,trrcndamen- 
t ~ b  e, como taes, regulaclos pela Ieg~slaylao I c~>ptlctiva. I 



ARTIGO 165:j.o 

0 contracto de emprazamento serti celehrado por e~c~riptura 
gublica, c so produzira effeito em rela@o a tcrceiro, sendo 
rlepldamente registado. 

ARTIGO 1686." 

-4 c~ualidadc e quantidacle do fbro seri regulatla a sprazi- 
mento das partes, comtarrtoquc seja czrta e determin;~da. 

ARTlGO 16'57.0 

NIao poderd convencionar-se encargo algum cxtraordinario 
ou casual, a titulo de luctuosa, laudemio ou qualquer outro. 

ARTlGO 1658." 

Se o emprazamento for de predio urbano ou de chhgo para 
edificar, o fdro sera sempre a dinheiro. 

ARTIGO 16x9 ,- 

0 predio dado de emp1,azarnento serti denominado, descri- 
pto c confrontatlo, de motlo que os .;ens limiles nfo possam 
confundir-se corn os limites dos prcdios c;ircumvizinhos. 

A R T l G O  1660 

0 fbro sera pago ao tempo e no logar convencionados. 

ARTIGO 1661 

N'io havendo cleclara~lao sobre o Ingar ou sohre o tempo do 
pagamento (lo fdro observar-sc-ha o seguinte: 

5 1 ." 0 fdro serti pago chlrl casa (lo scnhorio, morando este 
na parochia da situarzo do prrclio. 

$ 2.' Se o scr~llorio 1130 r e s ~ d ~ r  na parochia ou ahi niio tiver 
procurador, seri o fbro pago em casa do emphytcuta. 

5 3.VConsistindo o fbro em fructos, serd 11i1go no fim da 
rkspectiva colheita, e, consistindo cm dinheiro, no lirn (lo anno, 
contado desde a data do contracto. 

A R T I G O  1662 

Os prazos sao hereditnr~os, como os I)er~s allodiaes; n'ao 



podem, pordm, dividir-se por glebas, except0 se nisso convier 
o scnl~orio. 

$j 1 ." reparti~50 (lo valor entre os herdeiros far-se-ha por 
eslimac.50, encaheqando-se o prazo em urn delles, conform(: 
eonvicrem cntre si. 

$ 2." SA nZo porlkrcm accordar-sc, seri o prazo licitado. 
5 3." Se ~lenhi~rn dos llcrtle~ros cluizer o prazo, sera estc! 

vendido, e rcpartir-se-lla o plbec:o. 
§ (1." Se o s~:nliorio conscntir na tlieis5o pos glehas, cada 

glcba ficari constituindo um prazo diverso, e o senhorio s6 
poderh exigir o fdro rospectivo de cada um dos foreiros, con- 
forme a dcstrin~a clue se fizer. 

$ 5." h divis3o c a i lestr~n~a niio ter5o validade 1150 selldo 
feitas pos acto authcntico, quc inclua o conscntimento cscripto 
do senl~orio. 

$ 6." Kcstc caso, potleri o fdro quc tocar a cads hcrdeiro 
ser aug~nentatlo corn a quota qur: o senllorio deva recebcr 
pelo incornmotlo da cobranqa dividida. 

Al tTlGO l ( i G 3 . O  

%;I fdta tlc hcrdciros tcstamentarios ou lcgitinlos do ultimo 
foreiro, ser i  o predio devolvido ao scnllorio. 

U U S  UENS QIIE I'UULII ?.k.II 1:HPnAlhl)OJ 

A I I T l ( i 0  1 G G l  " 

Sb pollern scr ol~jccto tlt: cmprazamcnto os berls irnmoveis 
alienaveis, salvas as scgui~ltcs disposic6cs. 

ARTIGO 16623 

Ao cbmpraianic~~to dos I)thr~s cle mcrlores e interdictos i! ap- 
plicavcl o tluc fica disposto nos artigos 267." c segnintes. 

ARTIGO l G 6 6 . O  

Ao emprazamrnto dos bells clotaes i! applicavel o quc fica 
disposto nos $5 2." 3." clu artigo 1149." 



I'oclom (lain dc emprazamento todos os tluc podcm alic- 
nar sens hens. 

ARTIGO 1668.0 

0s casaclos nao podem, comtudo, emprazar seus bens sem 
commum bonsentimento, seja qua1 for o seu contract0 de casa- 
mento. 

ARTIGO lGG!).o 

Podcm receber de emprazamento todos os quo podem con- 
tractar, escepto : 

I .O As ptlssoas moraes, a 1130 ser nos termos cm que a ac- 
quisi~lao tle bens immoveis lhes 6 pcrmittida pelo artigo 33."; 

2." 0s clue nZo podem comprar, confonne o que fica dis- 
posto nos artigos I562.", ISGcl.", I565.O e 1566." 

ARTIGO 1670 ' 

0 scnhorio directo 6 obrigaclo a registar o cncargo c1n1111y- 
tcutico para que esle produza efk~tos l ~ ; l r i ~  corn tcrcci~~.oh, (: 

ficar elle corn privilegio mobiliario para pa:ioncr~lo tlos fij~.os 
quc wierem a ser-lhc devitlos, nos termos dos artlgos 88u." 
c 881." 

ARTIGO 1671.O 

Na falta tlc pagamento de fbros, o senhorio tlirccto n30 tnm 
outro direito, ai!idaque o estipule, sclrtlo o tlc Ii;rvc18 os fires 
em divida c os seus juros desdc a m6m. 

ARTIGO 1672.0 

Se o fbrciro dcteriorar r I ~lredio, tlr! modo 1 1 1 1 ~ 0  oalor rloste 
nIo seja ocluivalcnte 30 (10 t::lpital corrcspond(~~te ao ftiro e 
mais um tlu~r~lo, o senllorio tlirect,~ 11otlcr6 rccobr.ar o clicto 
prcclio scrri indemnisaclao rtlg~~ma ao forciro. 
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ARTIGO 1673 " 

0 foreiro tcm dire~to n r~sufruir o predio e a tlispor delle 
como cousa sua, sdlvas as r~stric~i3es erpressas na lei. 

ARTIGO 1 6 7 4 . O  

Se o foreiro for perturbado no seu tlireito por terce~ro que 
dispute o domin~o d~rocto I: ;I valltlatlo clo emprazamento, de- 
verlichamar o senhorio d~recto 3 autoria, sc qrrlzc:r ter regress0 
contra elle pelas perdas c damnos que, ~~orventura, possa pa- 
decer no case de evicc'io. 

ARTIGO 1C7~i.o 

0 foreiro serti obrigado a todos os cricargos ( h  tributos que 
forem lan~ados ao predio, ou B pessoa, crn r;izlo do predio. 

3 unico. 0 st~nllorh~o directo deverti, co~r~tutlo, abonar ao 
foreiro as contribu~~fies correspondentes ao foro. 

A I ~ ~ I ' I ~ ~ O  16'ifi.o 

0 foreiro pcide hyl~otl~e~;il* o pi.c~diu r 3  oner3-lo corn quaes- 
quer encargos ou scrvidlues sem conscntimento do senhorio 
dirccto; co~ntnntoclnc ;I 11yl)oltlcca ou o onus rdo abranja a 
parte do v:ilor (lo 1)1*ctlio quo corrc~iporide ao fOro c mais um 
quinto. 

ARTIGO 1677 " 

0 foreiro pcid~ duir ou 110~a r  livrenlente o predio; mas 
rrclste caso clcvcrA hzC-lo s3br:r a0 se~~liorio dll'clcIo, c l~~l~tro de 
.sc5hsenta dias, contatlos desde o acto tia Iransn~r~s:~o. S(h ;14s11rl o 
n90 fizcl*, lici11.3 solidariamente rcsponsavel corn o cessio~lario 
pelo pagamento das prestac5es devidas. 

ARTIGO 1678." 

Se o foreiro qnizer vender ou diir em pagamcnto o predio 
aforado, dcvcrti avisar o senhorio directo, dcclarandn-lhe o 
llreco defir~it~vo que Il~e i: offerecido ou por que ~ ~ ~ ' r t r n d e  alie- 
nti-lo; e, sc dcntro de trinta clias o dicto senhor~o 1151, preferir 
e n5o o pagar, poderi o forciro realisar a alh~af'io. 



3 I .O 0 d~reito de preferencin c40mpete egualmente ao fo- 
reiro, r ~ o  (;ilso dc qricrcr o senhorio d~recto vender o fdro ou 
ili-lo ern pagxnenlo. Para este effeito, fcari o dicto senhorio 
sujeito ti mcsma obrigacso quc, neste nrtigo, 6 i~riposta ao fo- 
reiro, em ai~alogas ciralmstancias. 

$ 2.O l'referlndo c pagando, quer o senhor~o directo, quer 
o foreiro, fica extlncto o cmprazamento. 

$j 3.O Este direito de preferencia n5o e admittido nas expro- 
pria~"os voluntarias por utilidade publica. 

ARTlGO 1 6 7 9 . 0  

A disposi~Po do artigo precedent,(: n5o 6 applicavel i s  pes- 
soas moraes que nPo gosaAo do direito de prcfcrencia; mas 
o transmittente deve noticiar ao ser~horio directo a transfe- 
rencia, para nPo incorrer na responsabilidadc comminada no 
artigo 1677.' 

AATICO 1680. '  

Abrangendo o prazo dlversos prcdios, nPo podera o senho- 
rio directo preferir uns e re~eitar outros. 

ARTIGO 1 6 8 1  

Se o foreiro nio cumprir com o disposto no artigo I678.", 
o senhorio directo po(1er.i mar a todo o tempo do dlreito de 
preferenc~a, havendo o l)i.rtl~o do ailquirentc pelo preto da 
acquisi~Zo. 

$ 1 ." Egual tlireito compete ao foreiro no caso do 3 I .O do 
artigo 1678." 

5 "Lo Este direito prescreve em conformidadc das regras 
geraes. 

ARTIGO 1882." 

Se o pred~o emprazatlo for pc.nl~orado por dividas do fo- 
reiro, n3o poderi sciu poslo em hasta publicn sen1 que seja ci- 
tad0 para o dia da praCa o scnl~orio directo, o qua1 tcrli a pre- 
ferencia, querendo haver o predio pelo maior lanqo. 

Se o predia posto em praw nio tiver lanpdor, querendo-o 



o senhorio dircclo tcrd cste a prcfercncia na adjutlic~nf7i0, polo 
valor com quc csta haja dc fazcr-se, para o quc, tl(bnl.ro dc 
tres dias, contntlos desdc o ultimo dia de prnca, l l~c  climpre 
declarar qnc quer usar do scu direito c, bem assim, pagar o 
preco (la atljudic;~c.io dentro dc outros trcs, contados clesde 
nquelle em quc lhc for julgad;~. 

5 unico. Esta tlisposiclo n5o (': applicavel aquelles que nZio 
poclcm preferir. 

AR'I'ICO 168i .O 

0 senhorio dirccto nSo 116tle exigir as presta~zes atrazadas 
de mais tle cinco annos, sen7io por obriga~50 tle divitla, assi- 
gnacla pelo foreiro corn tlu;~s lestcrnunhas, ou toda escripta do 
scu punho ou rcconl~nt.itla I:m allto puhlico. 

BRTIGO 1685.'  

A acrlo por dividas de fciros 6 summaria. A execu~20, quando 
~'ccahir nos hens do prazo, pddt: fazer-se tanto nos rendimentos 
como na raiz, conforme aprollver no senhorio. 

AKTIGO 1686." 

A prescrip~5o B appl~cavel aos prazos, cia mesma f6rma 
que o b aos out,ros l)t?ns rmmohiliarios. 

AllTIGO 1687.O 

Sc o 1" r,(lio st: destrui~ ou inutilisar totalmcnte, por for$,? 
mnior ou C ~ S O  fortuito, ficarii extincto o contracto. 

ARTIGO 1688.O 

Sc, [)or f o r p  maior ou caso fortuito, o predio emphyteutico 
sc tlc:slrr~ir ou ~r~utlllsar so em parte, clc modo qut: o seu va- 
lor fifluc sondo inferior ao qui. r9.d 11~1 epochs rlo empraza- 
mcnto, podcri o foreiro requcrer que o senhorio directo lhe 
reduza o faro, oil encampar o prazo, se ellc se oppozer A re- 
llucciio. 



AllTIGO 1689." 

0 s  emprazamentos cle bcns particulares anteriores A pro- 
mulga@o do presente codigo, quer subsistam por contracto, 
quer por outro clualquer titulo, serlo mantidos na fbrma dos 
respcctivos t~tulos, cum as modificac.6es estabelecidas na pre- 
s e n t ~  scccZo. 

ARTIGO 1690 " 
0 s  cmprazamcntos mencionados no artigo preccdente po- 

dcm ser provailos por totlos os meios Icgaes ordinaries. 

ARTIGO 1691.0 

Qua~~do se t~ver estipulado que os foros scjam pagos duma 
ou n'outra cspecic, seri esta da escolha do foreir-o, nGo ha- 
vendo declara~zo em contrario. 

AnTlGO 1692.u 

Todos os foros quc consistirem em prcstn~6es incertas 110- 

derZo ser reduzidos a presta~6es certas a requerimento dos 
foreiros. 

aRTlGO 16Y3." 

0 laurlemio cstipnlado nos emprazamentos tle preterito serl 
const~rvatl~ na frirma da cstipula~5o. Estc laudemin seri cle 
quarenlena, sc por ontro modo st: n9o achar dot(l~'minado. 

3 unico. A obriga~zo dc pagar o Itlntlt:mio irlcumbe ao ad- 
quirente. 

ARTIGO 1691  

S3o applicaveis aos cmprazamentos de preterito as dis- 
posiq3es dos nrtigos 166In, 1669r.O e 1663.O e da sub-semo 
IV (la sccriio prcceilente. 



AI1T1(I0 1695.0 

0 s  ftiros vencidos ao Icml)ru dn promulgacZo deste codigo 
podem ser exigidos, n3o obstar~te ;I disposlq3o tlo artigo IGH'c ."  
co~~~tantotluc o sejam no pram de urn anno, rontaclo tle.il(% :I 
dicta promulgac,'io. 

DOS I'RAIOS BATEUSINS 

ARTIGO 169G.0 

Todos os cmprazamentos fateusins csistcntt~s ao tcmpo da 
promulgacio ilostc: codrgo s2o declarados hc:ro~lrlarios prrros, 
e ti sua transmiss30 ser.30 applicadas as regras estabolcca~tlas 
nos nrtigos 166'2." e 1663.' 

DOS EMPIAZANLNTOS UE VIDAS II DE NOIEAP\O 

ARTIGO 1697.' 

Todos os prazos de vidas ou de nomea~%o, quer est;) so1:1 
livre, qlier restricts, ou de pacto e providencia, ro~estr1~9o a 
natureza de fateusins heretlrtarios puros em poder (10s ornphy - 
ter~tas, que o forem ao tempo da promu1ga~;lo rlo ~)rPicntc~ 
codigo, salvas as disposi~fies dos artigos ~ubse t luc~~~lr~i .  

ARTIGO 1698.O 

0 s  prazos que, ao tempo cla promulga@o do presente codigo, 
sc acharem norrleados ou transferrdos irrevogavclmente c pol- 
inst~nmento nnt.hentico, mas com reserva do usufructo, so to- 
mar50 a n:~tl~l.cza tle fateusins hcreditarios quando vrrrem no 
poder dos rro~~rc;~rlus ou daquellcs para quem o pr:uo Ilvcbr 
sido transferido. 

ARTIGO 1699 

I Se a nomea@o ou a tl-ansfcrencia, feita, como dicto 8, por in- 
strumento authentic~, for revogavel, produzird o mesmo ef- 
feito, se o nomeante ou o transferente n3o a revogar. 



ARTIGO 1 7 0 0  

0 s  prazos a que se refere o artigo 4698.O continuarlo a 
ser regidos pela 1egislac;Io anterior a este codigo, emquanto, 
nos termos do mesmo artigo, ngo tomarem 3 natureza de fa- 
teusins. 

SEC@O I l l  

UA SUBEYPHYTEUSE OU SUBBYPRAZAMBNTO 

ARTIGO 1701 

& prohibido para o futuro o cu~~tracto dc subemphyteuse ou 
subemprazamento. 

ARTIGO 170? 

0s coutractos subemphyteuticos tle preterit0 contlnuar3o a 
subsist~r, sendo-lhes applicavel o clue, nos nrtigos 4689." 
1695.", se acha estabelecido para a omphgte~~se de prrteritv, 
com as segutntes modifieacbrs. 

A R T I G O  1 7 0 3  

Quando algum predio subemphyteut~co for v~nclido ou dado 
em pagamento, o direito de ~~referencla pertenzera ao senho- 
rio directo, e s6 n2o querenrlo este u p  delle, pertenc~ra ao 
emphyteuta. 

5 4." Quando for vendido ou dado ern pagamento o doml- 
nio directo, o dlreito de prefcrenc~:~ pertencer8 ao subemphy- 
teuta, e si) rrZo tluerendo este usar clelle pertencera ao em- 
phyteuta. 

5 2." No caso de srr vendido ou dado em pagamento o do- 
rnmo cmphvteutico, o d~r-elto de preferencia pertencerj no 
bonhor~o tllr8ecto, e s6 niio cluerendo este usar delle, perter!- 
cerd ao subernphyteuta. 

ARTIGO 1 7 0 i  k, 

Para que possa effeituar-se a d~sposi~Io do artrgo antece- 
tlente, o subernphyteuta quo qillzer vcrlder ou dar em paga- 
rnento o predio subemphy teulico, ;~Ikm da rlot~cia que deste 
facto e obrigado a dar ao serll~orio d~recto, nos termos do ar- 
lrgo 1678.", deverd, quando o dicto senliorio n5o use do dl- 
reito de preferencia, fazer egual participac3o ao emphyteuta 
pela mesrna fbrma. 

.) 3 

.8 - 



$ unlco. Identico procedimento haveri da parte do sentlur~lc~ 
direclo IIO caso tle ser vendiclo ~ I I  clndo rnl pagamer~to o &I-  
minio directo A da (10 emphyteuta, no caso (It: al1enac3o do 
dominio emphyteutico por a lpma  daqnellas f6rmaq. 

ARTIGO 1 7 0 9 . ~  1 

No caso de aliena~so do pretlio subempl~vtc~ut~c~o, 01,scr- , 
var-se-ha, qu,into ao 1auclr.mi0, (1 clue, con1 aar~clr~~~c 13 I I I ,  st.- I 

nhorio directo, sc nchar estipulado no cor~trartn dtl tbrnpr.;rx:)- 
mento. 

CAl'ITULO SIV 

DO CENSO RESERVATIVO 

ARTIGO 1706:, 

Diz-se cerlso reservativu o contracto por qne qualquer pes- 
soa cetlc algun.1 predio, com a simples reserva dc certa pet\- 
s3o ou lu3r1<t;~:3o annual, que deve ser paga pelos fructos c 
rcndimentos do mesmo predio. 

ARTlGO 1707.0 

Ficam prohlbirlos p%-a o futuro os contrartrrs de eenso re- 
servat~co ; os clue sl: e.;til)trlarem corn este nonlc: selb30 havidos 
pol- emphyteutic:os. 

AKTIGO 1708.O 

Aos censos resc:rvativos de pselcrlto t: applicavel o disposlo 
nos arligos 1678.", 167!).", 1680."~ 1681 ." 

ARTIGO 1709." 

1In\c1~1tlo ciriv~cla 6cerca do corllracto, se 6 c:ensit~c:o 011 se k 
emphytcutico, presumir-sc-ha quo C cer~s~ticn c:lnqnar~lo 11io + 
.provar o corltl-arru. 

CA1'ITlil.O S\ 

A transacp5o 0 (1 contracto pelo qua1 os transigentes previ- 
riern ou termillan1 uma contestac30, cedendo um dellrs nu 



ambos dtl 1)3rt(! d3s stias pretensfies, oil [)romt:ttendo urn ao 
outro alguma cousn cm troca do rccon1ic:c~imcnto do tlireito 
contestado. 

A R T I U O  1 7 1 1  

A transacr.5o pcide sor judrclal ou t~xtraji~~lir~al,  conforrne a 
pendencia se achar nu n3o em juizo. 

All'fIGO 171% 

,I transac(;lo extrajudicial pdde ser feita por escripto I)ala- 
licular ou 1)nhlico ou em auto de concilia~5o ; mas. vcrs;iodo 
sot)ro tl~rt:~to immobiliario. sci p6dr1 sc:r fchita ])or esc'rlptill.a ou 
por auto publico. 

ARTlGO 1715 " 
A transac~ao j udrcial fa].-se-ha por escriptnra pu hlrca juncta 

ao$ autos, ou por termo nos mesmos autos. 

AIUIGO 1 7  I i." 

A transac~lo judicial so produzlli efl'cito, tlrstlc~ qne passdr 
em julgado a sentcnca quc a hnmnlogn~.. 

:lRTlGO 1 7 1 5  " 

Aquollc 11uc tr.aiisigrr sobrc tlircito proprlo e adquirir tlr- 
pois, l)cw (~u;~lquer forma, outro dircito similllante n3o lirarii 
obrigado, a respcito tlestt:, 1)rl;1 anterior transacq3o. 

.4U'rltiO 17 1 6  ' 

A trinsacqiio feita pol- urn dos coril-~~~tn~.essatlos 1180 obriga 
os outros, Ilcm pi)dc: ser invocada pur rlles. 

ARTl t iO l i 1 7  ', 

A transaccio sobre interesse ~ivil ,  resultante de delicto, n'io 
prejudica a ac@o do minrstelbio puhllco 

,iR'PIGO 1 7 1 8  " 

A transac~so produz entrc as partps o effeito de cousa jul- 
gada. 



.tI{TIC;O 1719 

A transacr5o n'io potlr! ser rescindida por erro de direito, 
mas pcide s6-lo por cr-ro de Bcto, ou por causa de dolo ou de 
violencia, 110s termos geraes do direito. 

.t RTIGO 1720 

O dcscobrin~cuto clc tttulos novos n5o invalida a transacc'io 
feita ell1 boa fk ; excellto provando-se que algum dos transi- 
gentes nenhum direito tinha sobre o ohjpcto da transacflo. 

A K T I G O  179l: 

.\ drsposic:,ao da ulttma parto (lo ar~igo pl*cc~ctlenlc niio tern 
applicaq50 lis transacqGes geraes, quo nbrangem drvt>rsos obje- 
ctos, sl1 n rcspeito dr parte dtbll~.i ;r Iransar!.5o poclkr subsistir. 

CAPITULO XVI 

4RTlGO 1733 

Todas as transmlssGcs de bcns ou direitos immobiliarios es- 
tIo sujeitaa ii registo, que serli regulado pelas disposi~Bes es- 
tabe1er:rdn.: ]In.: ;trtrgnc: 9'iO.O e seguintes. 



DOS DIREITOS QUE SE ADQUIREM POR P E R 0  FACT0 DE OUTREP 
E DOS QUE SE ADQUIREM POR SIMPLES DISPOSICAO DA LEI 

l R T I G O  172:) 

Aqucll(: clue, sen) auctor~sa~.iio e voluntariamente, se intro- 
mette na gcstso de negocios de outrein torna-se responsavel 
para coin o l~roprietario dos d~ctos negocios e para corn aquel- 
les corn quem contractar em nome delle. 

ARTIGO i i 9 k . o  

Se o propnetario ou aquelle a qucm pertence o negocio ra- 
tificar a gtlstlao e qliizer aproveitar-sr tlos commodos e provei- 
tos yuc: tlella provlerem, sera obrigado a indemnisar o gestor 
das clespc!zas neccssarias que houver ferto e nos prejuizos que 
tivcr pa~lecido por causa rla dict:~ gcstlo. 

.4 IiTIti 0 I 72:; 

Se o proprietario nZo ratrficar a gestlo, (l  csta tiver por 
objecto, nao obter urn lucro, mas evitar algum damno immi- 
nente c manifesto, deverj cm todo o caso indemnlsar o gestor 
pcias tlospeza5 feitac nrlase intuito. 



-342- 

ARTIGO 1726." 

A ratificacio da gest'io produzira os mesmos effeitos que 
produziria o mandato clxprcsso. 

AKI'IGO 1727." 

D~sapprov;intlo o proprietario a gestBo, devera o gestor re- 
110s ;\' csousns, 6 sua custa, no estado em qne se achavam, in- 
clemn~sando n prnprietar8io cio prejuizo resultantc d;r differen~a 
1 I I O I I V ~ ~ ~ .  

AHTIGO 1728 

50  its coll$as r15o 1)odetacm sclr r.cy)ostns rrn ;ti~tigo estado, e 
os hcriefic.ios e~rnd(:rcm os prejuizos, ,I prcyrietario bomara 
:i u119 conta nn.: P nntrnq. 

.iRTIGO 1719.~p 

Se os berleficios I I ~ O  esccderem osprc:jnizos, poderh o pro- 
prietario obrig;~r- o gosto~. a tomar todo o negocio sohre si, 
exigindo delle ;\ clevitln ~ndcmnisac,iio. 

ARTIGO li:tO." 

Se aquelle a quenl o negoclo pertence tiver conhecimento 
da gest'io c n'io se oppocer a ella antes qne cl~egue a seu tcrmo, , 

sera hwido por consentidor; mas niio ficali ohrigado para corn 
o gestor, sc nIo houver ekctivo proveito. 

A1U"GU lTdl .o  

Aquelle qlie intervicr em ncgocio de outrem contra sua 
vontadc declarada, respondera por todas as perdas e damnos, 
ainda accidentaes, se rlko se mostrar que teriam acontec.ido 
egualmente sc tal intc:rven~%o n8o houvesse; mas, querendo 
o plnoprietar8io aprovcltar-st? da gest30, vigorara o que fica 
tl~sposto no artigo 1724." 

AHTIGO 173&.n 

O gestor dc ncgoclos darh conta exacta e fiel dos seus act& 
0 da receita e despeza quo tiver havido na gest80. 



A R T I ( i 0  1783.0 ' 

.4quelle que se ir~trometter na gestao de negocios seri~?o1)1*1- 
gado a conclui-los, se o proprietario n3o mandar o contrario. 

Se alguc?m sc intromettcr em ~~egocios slheios, por serem 
esles dc t~1 fhrn~a coilnc\;os con1 os seus que ildo possa a ges- 
t3o de ucs ser scparada da dos uutros, sera liavido por socio 
dac~uclln cujos negocios gerir conlunctamentc com os seus. 

$ uniuo. Neste C ~ S O  o proprietario si, 6 obrigado em pro- 
l>orc;;in d , ) ~  ratltag~r~s q ~ ~ c ,  ohteve. 

ARTIGO 1735." 

1'Gtlc clualque~~ succeder, por mortc do outrrm. ($111 totlos 
us seus hens ou em parte dcllos, tarit6 cll~nntlo fi)r par tlispo- 
sicdo da ultima kontadc, como c~ua~lrlo for chm vlrlutle da le~ .  
No prirneiro caso, rlise a success30 testamentiria ; no segun- 
do, a successIo ligitima. 

ARTIGO 1736 " 

1)iz-se herdeiro aqucllc quc succcdr Ira totalid;~de da he- 
ranc;a ou em partc della, sem clete~.rnillac:$o de valor on tle 
objecto. Diz-sc, legatarm aquelle em ciljo fa\ic,r o testatlor dis- 
p"o ele valor ou obj~cto cleterminados ou dr c'rrta parte del- 
les. 

ARTIGO 1 7 3 7 . O  

A heranca abra~gc  tndos 05 l ~ n s ,  d~l~eitos I: obr~ga$'oes do 
auctor della que nao forem merame~lle pessoaes ou exc,eptua- 
rlos por clisl1osiq1o do dicto auctor ou da l e ~ .  



A R T I G O  lit18 

Se o auctor da lieran~a e os seus Jit~rt1c11.0~ ou legatarios 
petSecemm no mesmo desastre ou no mesmo dia, sem que se 
possa avcrlguar quaes foram os que se fir~ararn primeiro, re- 
putar-se-1130 falleciclos todos ao niesmo tempo, c n9o se ven- 
ficarh entrc. cllcs a Iransmiss3o t l : ~  l~rranca ou do legado. 

51,:c~Ao I 

I ) ' ) \  1 l . ~ T r \ M E h T O S  El l  GERAL 

AR'CIGO 1739 

Diz-se testamellto o acto pelo qnal algurii~ tllsp61: para dc- 
pois da sua morte de todos ou de par1.e tlos propnos hens. 

ARTIGO l i40  

0 tesramento e act0 prssoal, que niio pcitlo ser feito por pro- 
curador, riem deixar-sc dependente (lo arhitrio d,: olrtrem, 
quer pelo que toca ;i institulc.30 ( I S  I~rrdeiros e de Iegatarios, 
quer pclo que respeita ao oblecto da hcranca, quer, tinalmen- 
te, pelo que pertence ;lo (.urnprimento ou n9o cumprimento 
tio mesnlo trstamento. 

$ unico. O testador pdde, todavia, comrilcitlcr a lcrceiro a 
rcparti~30 da heran~a, cluantlo irtstitr~e certa gencri~litladc de 
pessoas 

A R ' r I ( i 0  17iI  

Nio produzlrd eflu~tv alglmi a disl)osiq3o que depender dc 
instruc~$cs ou ile recommcndaq6es f'e~tas a outrem secretamen- 
te, ou que se referr a documtwtos n io  autl~eriticos ou nlo es- 
criptos e assignados pelo tesl;rdor, ou quc, crnfim, seja feita 
a favor de pessoas incertas, que, par alguln modo, se 1150 pos- 
Sam tornar certas. 

ARTIGO 1742" 

A disposiqlo a favor dos parentcs do testador, ou de outra 



pessoa, serrl clesigna~Zo de quaes, reputar-se-ha feita a favor 
dos mais proximos do testador ou da pessoa indicada, con- 
f o r m ~  a ordem (la suecessZo legal. 

ARTIGO 1748 

0 testador p6de dispor, quer pura e simplesmente, quer 
corn certas condi~ijer;, comtnntoque estas nTio sejam ~mpossi- 
veis, ahsolula ou r'elativamcatc, ou contrarias B lei. 

5 unico. As condr$t5es impossi\leis, absoluta ou relativa- 
mente, ou cur~tririas 6 Irl teem-se por nho escriptas, e nIo 
prejudicam os herdeiros ou os leg:ttnrios, ainda que o testador 
disponha o contrnrio. 

Ali  TIGO 1741 

Se o crrmprrmento da cond~@o for impc%lldo por alguen~ 
que tenha interesse em que ella se n8o cumpra, ter-se-ha por 
cumpritla. 

AllTlCO 1745: 

A invoca$ho de umn mlsa fdsa ser3 tida por u,;l(~ cscripta, 
except0 se do proprio testamento rtwltar clue o tcstador 1120 

teria feito tal dlsposic,Go se conhectsse n fals~d;ltlib r l i l  rausa. 

AIiTIGO 1746.0 

A ir~voca~lo de uma causa, (per  falsa, quer vcht-datle~ra, con- 
trdria a lei procluz sempre a nullidarl(: [la dlsposiq50. 

ARTIGO 1717 

A designac;So clo tempo c!rrr clue dew comeCar ou wssar n 
effeilo da inslitui$io dc herdt;~ro ter-se-ha por n3o esc'r~l)la. 

ARTIGO 1748." 

a nullo o testanlento estorquido por violenc~a o u  ctrptado 
por dolo ou fraudc. 

,lRTIGO li4!l 

I Quem por ~1010, fraudc ou violencia imped~r que alguem 
faqa as suas ultimns drs])osi@ies serl punldo nos termos da 
lei penal, e, sendo herdeiro ab-intestato ficarl, alkm disso, 
privado (lo seu direito h Iieranqa, que passarA ;is pessoas ;t 

rluem compct~riii, sci tal hcrdciro ja n3o esistlsse. 



A auctorldade administrativa quc tiver noticia de qucalg~teri-I 
~mpcde outrem dc tcstar, apresentar-se-ha scm tlemora em 
casa da posso;~ impc~dida, com urn t;il1elli5o c as necessarias 
tcslcmunhas, c, verificado o estado de coacc;2o, bra lavrar o 
t:onrpctcnte auto, para ser remettltlo ao ~ninisterio publico, e 
\.olloi*;\ri a dicta pessoa pm estado de libcrdaclr, para fazrr as 
suas ilisposi$6es. 

ARTIGO 1T51.0 

E nullo o tcstamento ern clue o ti3stallor n5o cb.\[,l'r1s31: c'nrrl- 
p r i h  c claramente a sua vorrratle, rnas s i ~ n  yor slgllars ou mo- 
~lossyllabos t3o-sbmente, em rcsposl,a a perguntas que se Ihe 
lizessem. 

ARTICO li ij? 

O testntlor ngo pddc prohibir rlue sr  impug1113 o testamento 
nos casos em que llaja ~iull~dade declarada pcla let. 

ARTICO 1753" 

N'ao potloln- testar rio mcsmo arto du;~s ou niais pessoas, 
c~ut'l- ern p~~o~cfiilo i8olnmnm, quer em 1)roveito tlt: tcrxccil.o. 

5 unico. EsLn j)l'o!~it)i~Tio 1130 abrarlge os tcs ta~~~c~r~los  de 
mlu-communi quo livercm data authentic~a ao tempo da pro- 
111ulgav5o (lo prcseritc coiligo c n b  furom rovogaclos. 

0 lest:~mer~to p6rle scr Ilrroruente revogado, 110 tor10 ou em 
parto, prlo lestador, que 11Io p6tle renunciar estc tiircito. 

A rc\ogac;Go, porhm, tlo tclstamento, I IU  torlo ou em parte, 
s6 phcle scr l'eita en1 outro trstamento, corn as solemnidades 
leg:lrs, oi l  por escriptura puhlica ou pelo fat:to dc: 11;ncr o tes- 
lador al~ctnado, antes (la sua inorte, os ohjectos testatlos. 

5 uuico. Sc o testamento revogatorio contiver* taml)em dis- 
l)usic;5o tlc hcns e rlcsta parlo for annullado por falta rle algu- 
ma solemnldatlri, wrtir6, corntodo, a revogac3o o SPII ~ffeito, 
se elle potlhr valer como escriptt~ra puhlica. 



ARTIGO liliR.l* 

A feitura de segundo testamento que nSo mc:ncioncl o III-i- 
rneiro sit revogarh rstc na partc quf: lllc for rontrhria. 

unico. Sc apparecerem dolls teslamrntos tl;r  rnc?sm;i data, 
sem que se possa verificar quill foi o posterlor, e 11np11c-arem 
contradicc,So, haver-se-h%o por niio escriptas om amhos ;Is tlis- 
posiq6es contradictorias. 

ARTIGO 1787 

A revogaczo produzira o seu effeito, aindaque o scgundo 
testamerllo catluque pela inwpacidade (lo herdeiro ou dos le- 
gatarios novamente nomcaclos 011 pela renuncia daquelle ou 
destes. 

AKTIGO lnU 

0 testamc!nto antcrior recobrarti, tocli~via, a sua forca, se o 
lestador, revogando o postclrior, declarar clue 6 sua vontadc 
clue o primeiro subsistcl. 

AKTIGO l i : i9  

As disposi~Bes Lt~stamentArias caducam e ficam sem effeito 
em rela~io aos hcrileiros ou aos legatarios : 

1 ." Finando-se estes :tntcbs do testador ; 
4 . O  Sc a instituirzo de lierdeiro ou o legado estiver depen- 

tlente dc condifSo, e os herdeiros ou legatarios st? finarem an- 
tes yuc esta sc ver~fique; 

3 . O  Sc os herdeiros 011 os legatarios se tornarcm incapazes 
tlc adquirir a lleranra 011 o legado ; 

4 . O  Se o tlercleiro ou o Ic~atario renunciclr o seu direito. 

BRTlCiO 1760.0 

Existindo fll  hos rtu outros clnscendentes do testador que este 
1150 conl~ccesse ou julgasse mortos, ou tcndo o testador fi- 
1110s que nasccssc:nl clepois da morte dcllt: on, ainda antes 
~lesta, mas dcpois t i c )  E(81to o testamento, cstc s i ~  valera em- 
cluanko ;i t e r~a .  

III'I'IGO 1761 .O 

Em caso dc tlilvid;i sobre a intcr5pretac,Jo da disposiq50 tes- 
l;~rncntiria, observar.-sc-lla o clue parccer n~ais ajustado corn a 
rr~tenc,%o do teslaclor, rollforme o conlosto (lo testamento. 



AHTIGO 1762.0 

St: o lostamento sc p ~ r d e r  por evento desconhecldo do tesi 
Lador ou por liarer sliio snpprim~do por outrem, poderio os 
i r~ t e r~s s~dos  1 -equ t~~~ .~  ( I  \ I .U cumprimento se podbrem provar 
cumpridamente o fact(, dn perda ou da suppress80, a legal\- 
(lade do testamento, e o que nellrb cra contei~do. 

AR'IIGO 1iG3 ,' 

0 s  testamentos com data autlientic,a anterlol- 6 promulga~5o 
tlo presente codigo que nJo forcm c-oaforroc> com as disposl- 
$es tlclil~, (~uar~to a f6rnlulas ou solemn~dados externas, pro- 
duzi15o ell'c:rto, 1\90 sendo rcvo~;ltlos, so tnercrn os requisitus 
~~sigidos pela Iegisla~Go vigentr ao tempo em clue foram feitos. 

DOS QUE PODBM TESTAR E UOb QUE PODEM ADQUIRIR POR TESTAMENT0 

AIt'rlGO 1764.0 

Podem testar todos acluc~lles a quem a ler expressamente o 
11% prohihe. 

hHTlGO 176Ii ,' 

& prol\ib~tlo tostar : 
1.O Aos que nao e s t i ~ e ~ ~ c m  em set] perfertc, pizo : 
2." Aos condemnadns, nos termos do artigo 355."; 
3."Aos menores de quatorze annos, de um e outro sex0 ; 
4.' AS religiosas profcssas emquarito se n2o secularisarem, 

on as suas co~nmunidatles nIo forem supprim~das. 
$ unico. 0 s  cegos e os que n50 1)otlenl ou n3o sabem lcl l  

n5o po(lrm t~s t a r  em testamento ccrra(lo. 

ARTIGO I766 

A capacrd;rtlo do testaiior ser6 rcgulada pelo estado em qur 
st1 achar ao tt:mpo em que o testamento for ftbito. 

AHTIGO 1767 ,' 

Os casados segundo o costume do reino n2o podem dispor 
rl~tcrminadamente de c.ertos I~ens do casal, sal\lo se esses hen- 



lhes tocarem em partilha i n  n9o tlverem entraclo (blll commn- 
nhIo. 

ARTIGO 1768 

0 menor nZo pbde testar em beneficio do seu tutor, saho se 
estiver emancipado, e o tutor ti11c.r dado conla da sult geren- 
cia. 

.$ unico. Esta prohib~r.ho nZo ahrange os testamentos em fa- 
vor dos ascendentes e dos irm5os do menor. 

ARTIGO 1769 

Do mesmo mod0 6 prohibido aos menores testar em favor dos 
seus mestres ou pedagogos ou de quaesquer outras pessoas a 

>nues. cujo cuidado estejam entr~,  

ARTIGO 1770 

N l o  produzir50 effeito as disposi~bes do enfermo em favor, 
dos facultativos quc Ihe assrstlrem na sua molestia ou dos con- 
fessores que, dliranto clln, o confessarem, se morrsr dessa 
mesma molestia. 

ARTlGO 1771 .a 

A [~rohihi@o dos dous artigos precedcntes n5o abrange: 
1 . W s  lcgados renluneratorios dos servi~os recebidos pelo 

menor ou pelo enfermo ; 
2.' As d1sposi$5es, quer por titulo universal, quer por ti- 

tulo part~c~ular, em favor dos parentes do testador, at& o quarto 
grau inclusivamenle, n3o havendo I~erdeiros legitirnarios. 

AHTIGO 1772 

0 conjuge adullero 1120 p6de ciispor. a favor do seu cum- 
plice, se o adulterio tiver sido provado judicialmente antes 
da morte do testador. 

ARTIGO 1Ti3.O 

0 testador n3o p6de dispor em favor do tabelliao que Ihe 
faz ou approva o testamento, nem da pessoa que lh'o escreve, 
sendo cerrado, nem, finalmente, das testemunhas que inter- 
vem nelle, se e publico. 



ARTIGO 1 7 7 j  #, 

O que fica disposto nos artigos 4768.O, 1769.O, 1 7 7 0 . O ,  
1774." e 1773." s6 produz a nulltdade da partc das dispo-4- 
$es testamentririas a que os mesmos artigos SF! rcferem. 

AHTIGO 1 7 i S . "  

As pcssoas ohrigadas A prestac8o de legitima sd podem dis- 
por da clunta qne a lei Ihes permitte testar. 

ARTIGO 1776 c, 

Ningucm p6de cleterminnr qlre se consuma em suffragios por 
sua alma mais do clue o terco da tc:rcaa dos bens que dejxa. 

Sb poclem adquirir por testamento as creaturaslexistentes, 
entrc as quaes C: contado o embri3o. 

5 unico. Reputa-se existente o embriso que n a d  vida 
c, figura humana dentro de troz~ntos tlias. contados desde a 
morte do testador. 

.iRTIC;O 1778 * 

Sera, comtudo, vilida a disposi~go a favor dos nascituros des- 
cendentes em primeiro grau de certas e determinadas pessoas 
v i m  ao tempo d3 morte do testador, postoque o fi1tur.o her- 
deiro (111 logatar~o venlra h Irtz fira do praso ilos trezentos 
(lias. 

ARTIGO 1 7 i 9  

A capac~clade para adquirir por testamento i: que o adllul- 
rente tiver ao tcmpo da mcrte do tcslador, r, no caso de I I I ~ ~ I -  
tuiqGo de herdeiro com condi~so ou no de legado condicionnl. 
attender-se-ha, tamhem. no tempo do cnmprimento da con- 
(li~30. 

,IRTIGO 1780 , 

NTio podem adquirir por testamento, salvo a titulo dc , 

mentos, ou por legado em dinheiro ou em outras coilsai 
Biliarias : 



1 ." As rel~glosas ~,l.oSt~ssas, emquanto se n30 sc?c~tlarisarem, 
ou as suns c:o~rt~nuuittadcs n5o forem supprimldas ; 

2.O-0s condcmnados, nos tcrmos do artigo 353." 

ARTlGO 1781 

Perderao o quc lhes for deixado en1 t c n ~ t ; i : ~ r ~ * i ~ l ~ ~  tr Itbitamen- 
teiro ou o tutor testamentario clue stb rsc8ll>;1rcrrl 011 So~~ern re- 
movidos pelos motivos cspecificados no n." 3." (lo artigo 2 3 E i . O  

ARTIGO 1782 

As pcssoas moraes pc~tlem suczeder por trstam~nto tanto a 
titulo de hcrd~iras como tle legatarias. 

3 unico. Exccipluam-se as corpora(;Bes dc instituiclao ec,cle- 
siastica, as quar.x sci potlerIo succcdcr. at6 o valor [lo t e r ~ o  da 
lerca clo tesl.nt 11 11%. 

AHTIGO 12% 

-0s que fo~.ern ~,ontlemnados por Iraverem attentado contra a 
vida (lo lcstaclor 011 concorrido de clualquer fbrma para tal de- 
licto, o os cple irnpedirem, por violencias ou com anlcacas ou 
frauclc, yuc o tcstador rcvogue o scu tcstamento, 1150 poder5o 
aproveitar-sc tlas disposi~iies feitas cm sell favor. 

3 unicn. No caso, porem, de tentativn conlra a vida clo testa- 
(lor, solr~~ev~vc~ntio este, sera vilidn a clisposl~Zo posterior ao 
crime, i r b  ( 1  Illstador tevc conlrccimenttr delle, Iwrn como a dis- 
posi~Zo antr~~ior potle1.i surtir effeito, se o tnstador declarar 
por motlo alltl~or~t,ico que ~tersislc nella. 

ARTLGO 1781 

$ applicavel i s  cl~sposi$Ges testamentarias o que fica orde- 
nado no artigo 4 481 .O 

SECSAO 111 

DA 1,EGITIMA E n A S  l , l S ~ 0 6 1 ~ 6 ~ ~  INOFFICIOSAS 

ARTIGO 1785.0 

Legitima e a porc'iao tle bcns de quo o testador n lu  pbde 
dispor, por ser applicada pela lei aos herdeiros em linha recta 
askndente ou descendento. 



5 rrrllco. Esta por~30 consisle rlas cluas t e r~as  partes tlos 
bt.rl:, (11)  testador, salva a disposi~5o no artigo 1788." 

ARTIGO 1786 0 

Se o testador tiver, ao mesmo tempo, filhos legitimos ou 
legitimados e filhos perfilhados, ohservar-se-ha o scguinte : 

4." Se os filhos perfilhados o estavanl ao tempo em que 
o testador contrahiu o matrimonio de que veiu a ter os filhos 
legitimos, a por(2i0 daquelles srra cgual Lt legit~ma tlest~s, me- 
nos urn terqo ; 

"Lo Se os filhos foram pcrfilhados depois de contrallido o 
matrimonio, a sua por$Io uFio t1sccilar8 a legitima dos outros, 
menos urn terqo, e sail4 s6 tla terqa disponivel da heranqa. 

ARTIGO 1787 

Se o testador, ao tempo da sua morte, n5o tiver filhos, mas 
tlver pa(: ou rnie vivos, consistiri a legitima rlos paes nos dous 

Se o testador, sb tiver, ao tempo da sua morte, outros as- 
cendentes, que n3o sejam pac ou m3e, consistira a legitima 
delles em metade dos bens da heranca. 

ARTIGO 1789.0 

Se o testador disposer de ccrto usufruct0 ou de alguma 
pens30 vitalicia cujo v;~lor exceda a sua quota disponivel, pode- 
rIo os herdeiros legit~inarios c,umprir o legado ou rntregar ao 
legatario tIo-shmente a quota disponivel. 

ARTIGO 1790.0 

Se o testador ho~ \~c r .  rl(~ado ou d~sposto de mais bens do 
que aquelles de que Ill(! 0 porm~ttitlo d~spor, poderzo os her- 
deiros legitimarios reqncrer, 113 abertura da heranqa, que 3 

doag3o ou deixa seja redozida, nos termos dcclarados nos arti- 
gos 4493.9 4494." 

A R T I W  1791.0 

0 calculo da terca, para o ef f~ i tn  da reducego, sera feito (la 
maneira seguinte : 



$ 1 .O Sommar-se-ha o valor de todos os bens que o auctor 
da heranca houver deixado, feita a deduqiio das dividas da 
heranp; ajunctar-se-ha i somma restante o valor dos bens que 
o fallecido houver doado, e a quota disponivel sera calculada 
com relac30 a esta somma total. 

$ 2 . O  0 valor dos hens cloados serd o que tiverem na epo- 
cha da doa$5o, o o valor dos hens legados o que tiverem ao 
tempo da morte do testador. 

g 3 . O  Se a cousa doada llouver perecido, sem que o donata- 
rio para isso concorresse directamente, n5o serd comprehen- 
dida na massa da heran~a para o calctilo das legitimas. 

ARTlGO 1'792." 

Podem ser instituidos herdeiros uma ou mais pessoas e n8o 
deixar3o de ser havidos por taes, aindaque as suas quotas lhes 
sejam assignadas em certa proporc'io. 

ARTlGO 1793.0 

0 herdeiro responde por todas as dividas e legados do au- 
ctor da heraga, at6 por seus proprios bens, salvo se acceitar 
a heraga a beneficio de inventirio. 

ARTlGO 1594 

0 legatario, porkm, nlo respontlc pelos encargos do legado, 
sen50 at6 onde chegarem as forg.a$ do mesmo lrlgado. 

ARTlGO 1795.' 

Se a heraga for toda distribuida em legados, serlo as di- 
vidas e encargos della rateiados entre todos os legatarios, em 
proporc30 dos seus legados, salvo se o testador houver orde- 
nado o contrario. 

83 



ARTIGO 1796.O 

Se os bens da heran~a 1130 chegarem para cobrir todos os 
legados, ser3o estes pagos pro-rata, salvo os que brem deixa- 
dos em recompensa de serviqos; pois, nesse caso, sera0 consi- 
derados como div~da da heran~a. 

ARTIGO 1'797 

Se o t~stador houver disposto so de certa e determinada 
parte 11a heran~a, sera essa parte liavida como legado. 

Se o testador nomeal. cr:rtos herdeiros individualmente e 
outros collectivamente, e, por exemplo, disser ainstituo por 
meus h~rrlciros Pedro e Paulo e os filhos de Franciscob, se- 
r3o havidos por individualmente nomeados os que o foram 
collectivamente. 

ARTIGO 1799.0 

Se o testador instituil-, cm geral, seus irmaos e os tiver 
germanos, consanguineos e uter~nos, conferir-se-ha a heran~a 
eomo se fbra ab-intestato. 

AHTIGO 1800." 

Se o testador chamar certa pessoa e seus filhos, entender- 
se-ha que s'io todos instituidos simultaneamente, e nao suc- 
cossivamente. 

ARTIGO 1801.0 

0 herdeiro ou herdeiros que tiverem administrado a he- 
ran@ ahsorvida por legados s6 terao direito a serem inde- 
mnisados pelos legatarios das despesas que houverem feito 
corn a heran~a, se a tiverem acceitado a heneficio de inven- 
tirio. 

ARTiGO 180%" 

nullo o legado de cousa alheia ; mas, se do testamento se 
deprehender que o testador lgnorava que Ihe n3o pertencia a 
coma iegada, clever6 o herdeiro adquiri-la, para cumprir a 
disposiq30, e se isto n8o for possivel, pagara ao legaario o 
valor della. 



A HTIGO 1803 t8 

Sn a cSons:l 1eg:ltln quc 1120 pertenc~a ao testador no mo- 
mento da feitura (lo tcstam~lnto se tiver depois tornado sua 
por qualquer litulo, terh effe~to a dispost~;ao rcliitiva a ella, 
como sc ao Icnlpo do testamento pertencesse ao testador. 

Se o testatlot ordenar que o llerdeiro ou o legatar~o entre- 
gue a ontrem cousa que per te r~~a  a qualquer delles, ser3o obrl- 
gados a curny~ri~ o drsposto pelo tlizto testador ou a entregar 
o valor da cousa, se nlo preferirem renunciar a heran~a ou o 
legado. 

ARTIGO 180ii." 

Se o tcstador, o herdeiro ou o legatario for senhor t5o-sd. 
mente de parte da cousa legada ou so tiver algum d~reito a essa 
cousa, 1120 valeri o legado, sen'io pelo que tocar a essa parte 
ou a esse dire~to, salvo se constar quc o testador estava per- 
suadido de que a cousa lhe p e r t e ~ ~ c ~ a  intcgralmente, ou ao her- 
deiro ou ao legatario; pois, nesse caso, se observara o que 
fica disposto no artigo 1802." 

ARTIGO 1806." 

0 legado de co11s:l inovel irltleterminadn, lrrcluida em certo 
gcnero ou cspecie, seri  villdo, 1)ostofjuc tal cousa IIZO cxista 
entre os bcr~s (lo tostador ao tcbnrpo da sua mortc. 

ARTIGO 1807 a 

Se o testador legar cousa propria, dewgnando-a singular- 
mente, seri nullo o legado, sr an tempo (la sua morte tal cousa 
se nio achar na herancs. 

I l R T I G O  1808 " 

Sc a cousa mcncionada no artigo procrdente existir na he- 
ranca, mas n3o na quantidadc 011 por~5o designatla, haverd 
o legatario o que cxistir, nem maG, nem menos. 

ARTIUO 1809." 

A condiqao que inhibir o herdeiro ou o legatario de casar-se 



ou de deixar de casar-se, except0 sendo imposta ao viwo ou 
viuva com filhos pel0 conjuge fallecido, ou pelos ascendentes 
ou descendentes deste, e, bem assim, a que o obrigar a tomar 
ou a deixar de tomar o (,stadd ecclesiastico ou certa e determi- 
nada profissilo, haver-stb-h:r por 1130 escripta. 

ARTIGO 1810.~ 

I? nulla a disposic3o feita sol, corldiq'ao de que n herdeiro ou 
o legatario f a ~ a  egualmente em seu testamerito a lg~~ma  dispo- 
si@o em favor do testador 011 tlc outrem. 

ARTIGO 1811 O 

A condi~lao quc ;yenas su<pender por certo ternpo a execu- 
$go da d~sposi$Zo n3o i~npcdira qile o herdeiro ou o legatario 
adquira direito A heranca ou ao legado c o possa transmittir a 
seus herdeiros. 

.\RTl(iO 181'11 

0 lcgado ficari scm effeito : 
a 1  ." Se o testador alienar por qualquer fbrma a consa le- 

gada ; 
2.' Se a cousa legada n'ao estivcr em commercio ; 
3.' Se o testador transformar a cousa legada de mod0 quc 

1130 conserve npm a fdrma, nern a rlenomina@o clue tinha ; 
(1." Se a cousa Icgada for evictil ou pcrecer de todo durantcb 

a vida do testador, on se for evicta ou perecer dcpois, scm 
que o hercleiro para isso haja concorrido. 

3 unico. Ayuclle que e obrigado a prestar a cousa legnd;~ 
responderi, todavia, pela evic@o, se esta cousa prestada 1150 
h o u ~ e r  sido determinada em especie. 

ARTIGO 1813 ' 

Se forenl legatlas duas cousas alternativamente, e perecer 
alguma dellas, subsistira o legado na restante. Perecendo si, 
parte de uma cousa, sera devido o resto. 

ARTlGO l R l l . O  

0 1egat:lrio n'ao pOde acceitar uma parte do legado e repu- 



diar outra, nem rejeitar urn lrgado o~lcradn e aeccitnr ont~.o 
que nlo o seja ; mas o herde~ro que for ao m e m o  tempo Ic- 
gatario p6de renunciar a heritnca c aczeitar o legado, e \in:- 
versa. 

ARTIGO 1815.O 

A institui~Go de herdeiro feita por pessoa que n'ao tinha fi- 
lhos ao tempo do testamento ou que ignorava td-10s caduca de 
direito pela superveniencia de filhos ou outros descenderltes 
legitimos, aindaque posthumos, ou pela legitima~jo dos illegi- 
timos, em virtude de subsec~uentc matrrmonio. 

5 1 .O pcrfilhac50, postt~rior- ao tcstamento, de filhos ille- 
git~mos hav~~los ar~les on clcpois dellc n3o annulla a instituiqlo 
de hcrdeiro, mas limita-a d terca do testador. 

$ 2." 0 legado n90 caducn por nenlhum tlos casos sohredi- 
ctos, mas pdde ser reduziclo por inoficioso. 

ARTlGO 1816 

Se os filllos snper~enientcs fallecerem primeiro quc o tes- 
fallor, l~roduzira a disposic;io os sells cffeitos, se n%o for re- 
~ogada pelo mesrno tcstador. 

ARTlGO 1817.0 

Se a cousa legada se achar empenhada, sera desempe- 
nhada por conta da heranca. 

A R T I C O  1818.0 

0 legado de cousa ou quaritidade que deva ser ~~ecebida em 
logar designado, sb poderi ter effeito ate onde chegar a por- 
Go que st: encontrar nessc mesmo logar. 

ARTIGO 1819.0 

Se o testador legar certa cousa ou certa somma, como por 
elle devida ao legatario, serti. val~do o legado, a~ndaque tal 
somma ou cousa realmente devida nlo fossc, salvo sendo o 
legatario incapaz de a haver por doacgo. 

A R T I C O  1820.0 

Sc a divida depender dc termo, rCio sera o legatario ohri-. 



gatlo a esperar que chegue ease tcrmo para eaigir o paga- 
mcnto. 

5 unico. 0 legado ficarh, todavia, sern effeito se o tcstador, 
selitlo devedor ao tempo da feitrlra do testamento, pagar a di- 
v~tla dcpois. 

ARTIGO 1821 

0 Icgntlo fcito n tun cretlor, sem qne se refira a tlivitla do 
testador, n5o serii considerado como compensaq30 da nlesma 
divida. 

ARTIGO 18P1 

Se o tostntlor Icgnr nlg111n cretlito qrle tenlia, quer seja con- 
tra terce~ro, ~ ~ I I P I '  contr;~ o proprio legatario, ou tler a este 
qu~ta!:Go (la t l~ \~ t la ,  o hcrtlrlro satisfarii entrcgando ao legatario 
os titulos respectivos. 

$ 4 ." Se o credito so rnostrar rompensado no todo on em 
parte, poderA o legntarlcr rx~gir  110 llerdeiro o ~ q u i ~ a l m t e  do 
credito ou d3 parte compensada; mas s ea  extinc~io da divida 
provier de outra causa, nio poder3. exigir cousa alguma. 

Se o licrdeiro for instiluido tlebaixo de condiq50 suspcnsiva, 
serh postn a lieranra rnl adrninistrar,50 at6 qut? st! cumin-a n 
condi~30 ou haja cortczn tlo que nzn poderli cumpr~r-se. 

$j unico. A ad~n~nislra~;io sor6 entregue ao coherdoiro tes- 
tamentario mcondicional, se entre este e o cond~cional podhr 
dar-se o d~reito tle acrescer. 

ARTlGO I l k . "  

Se o hertle~ro corltl~cional riio tiver coherdeims ou se, ten- 
do-os, n9o podbr dar-sc cntre elles o direito do accresccr, seri 
encarregado &I atlministrrlc;30 o herdeiro legitimc, pi t>snrnirlo, 
salvo se o hcrtl~iro condlcional tiver justo motlvo de opposi- 
qio. 

$ unico. 0 h(~de i ro  condicional poilerii tomar conta da he- 
ran@, pr~stando cau~go. 

ARTIGO 18.25.0 

As d~sposi~loes dos dous artigns precedentes s5o applicavers 
i s  heran~as deivadas aos ~~ascituros. 



ARTIGO 1816 

0s administradores mencionados nos artigos precedentes 
ter3o os mesmos direitos e obriga$Ges que os curadores pro- 
visorios dos bens dos ausentes. 

ARTIEO 1897.0 

0 lcgado puro e simples confere a0 legatario dire~to trans- 
missivel, contatlo dcsde o dia em que o testador se finar. 

ARTIGO I 8 2 H . ~ ~  

Quando o legadn for de cousa indeterminarla. comprehen- 
dida entre outras da mesma especle, pertrrrrer;i ;I cscnll\;~ tlella 
a quem dever prestd-la, devcndo ser c?w;~ c.;c:ollra rclgnlada 
por um termo medio, pelo que toc:t i is qn;d~tladcs (la cousa. 

ARTIGO 1829 

Sc ;c cscoll~n fnr nttr11)uidn no legatario por disposi~fio cx- 
pressa do l~:sl;~tlo~., cbscoll~er9 o tl~cto It!g;ita~.io, entre as cor~sas 
da mesma clsllec*~(~, :I c~uc bem 1t1c ~)nr i~c~c~- .  r n ,  se n30 liouver 
cousa alg~ima da mesrnir i!specie, tocari ao tlrrdciro escolher 
cssa cous;~ clue In-ilc: 1)ic:htar t> (111~: nao sera, nem da me- 
Illor, ~ ~ c r ~ l  cla pcior clu:~l~elntLe. 

ARTIEO 18d0.0 

Se o legado for alternative, pcrtcnceri ao t~erdeiro a esco- 
lha, se esta n3o for conferida esl~ressamente ao lcgatario. 

ARTIGO 1831 

Se o Ilrtrdclro ou o legatario n5o podkr fazer a cscolha nos 
casos cnl que Ihes B attribuiila, passard este direito aos seus 
herdeiros; mas, feita ella, sera irrevogavel. 

A RTlGO 1832 

0 lcgado (lo alirnentos atrange sustento, vestuario, Ilabita- 
e, sendo o lcgat,ario rnonor, eclucaq'io. 

$ I .O Esl,a ol)r1gac5o t l ~  subsidio para educaqgo dura atk 
que o ahmentado haja adquirido a pcricia ou a hahi l~ta~io re- 



gular no officio ou proflus90 que tiver adoptado. N30 tendo 
atloplado algum officio ou profissilo, cessara esta ohriga~50. 

5 2." A dicta obrigaq30 e applicavel o que fica disposto no 
n." 3." do artigo 180.O 

3 3." A doutrina dos 55 antecedentes e npplicavel ao lega- 
tfo tleixado unicamente para despesas de educa@o. 

ARTlGO 188:).11 

Senclo lrgada uma casa com tudu o que sc acllar dentro 
della, n3o se entendera que s5o tamhen1 1eg;rtlas as tllvidas 
activas, aindaque na casa se encontrem as escripturas c os do- 
Cumentos respectivos a taes tl~vidas. 

ARTIGO 1X3i.o 

0 legado dc usufr~~cto, sen) detcrmina~ilo de tempo, tTnten- 
tlcr-cie-ha que 6 feito para cmquanto durar n vicla (lo I(lgntario. 

ARTlGO 183:i." 

Se o lcgatario de usufructo, sem determina~50 de tempo, 
for alguma corporaG3o perpetua, s6-lo-ha por espaco de trinta 
annos, e 1130 mais. 

ARTlGO 1836.O 

0 legaclo deisado ii um menor, para quando chegar a mainr- 
idade, nZo poderli ser por ~ l l e  exigido antes desse tempo, ainda- 
que emancipado seja. 

AKTlGO 183; 

0 legado para ohras pias, scm outra declara~30, c~r~telltler- 
se-ha que e feito para o111.a~ tle beneficencia e caricladc. 

AKTIGO 18R8.0 

0 equivoco (lo testador a respeito da pt?ssi~n (lo Ii'gntario 
ou da cousa legada n2o ;il~r~~rllara o legaclo, se podcr mos- 
Irar-se cl:~rarnente qua1 c r ; ~  :i intencBo do testador. 

AR'I'IGO 1849.0 

0 legatario requererd ao Ilel.deiro o cumprimento do le- 
gado, se nZo se acllar dc pnssc cl;i cvusa legada. 



5 1 . O  Se os herdeiros se demorarem em tomar c>orrta cla he- 
ran@, podeAo ser citados para que a acceitem ou a renunciem. 

5 2 . O  Se os herdeiros renunciarem a heran~a, poderIo os 
legatarios requerer que sej3 nomeado curador a heran~a ja- 
cente, e a este pcdir;?~ a entrega do legado. 

Q 3." Se o legado recair, como encargo, sobre outro legatfo, 
deve ser pedido ao legatario deste. 

ARTIGO 1860.O 

Sea heranfa twer sido todn tllstribuicla em legados, e o tes- 
tador n90 houvcr nomeado test:imenleiro, serd havido por 
executor do testamento o lcgntario mais heneliciado. Em egual- 
dade de circunlstancias, st:ri o que for designado pelos Icgata- 
rios, e, sc nlav se potlkrem accordar, ou se houver entre os le- 
gntarios irlgum rnenor, ausentc ou interdicto, sera o executor 
designaclo judicialmente. 

ARTIGO 1841.' 
0 Iegatario tem direito, desde a morte do testador,aos fru- 

c,tos ou rendimentos da cousa legada, excepto se este t~ouver 
ordenaclo o contrario. 

ARTIGO 1849.O 

Se o tcstnrlor legar qu;tlqucr prestac30 periodicn, correrti o 
primeiro pcr~odo desde a morte delle, e tcri  o legatario di- 
reito a dicta prcsta@o apenas recomece noro periodo, ainda- 
que falleqa ar~tcs (lo termo tlelle. 

5 unico. 0 legado 1130 seri, porem, exigivel, sen50 no fim 
de cada periodo, excepto sendo a titulo de al~rnentos, nos 
termos do artigo 1 8 4 . O  

A R T l G O  1813 

As dcspesas que se fizerem con1 a er~trega da cousa legada 
ficar5o a cargo da heran~a, se o testador n;?o dispozer o con- 
trario. 

ARTIGO 1844.0 

A cousa legarla deve ser entr~gue, com os seus accessories, 
no logar oride c, no estado om clue estiver ao tempo da morte 
clo testador. 

3 unlco. Sc o legadu consistir em dinheiro, em joias ou em 



outros valores, representados por titulos, qualquer que seja 
a esprcie tlestes, seri  entregue no logar onde se ahrir a he- 
ran@, salvo l~avendo dispnsiq50 do testador ou convenc'lo das 
parttls tBm corrtrarin. 

ARTIGO 184!5.0 

Se acluellc cjue lcgar algnma propric:dntle Ihe ajunctar dc- 
pois novas ~ C ( ~ I I I S I C ~ ~ C ~ S ,  (!stas, aindaq~ie contiguas, rl>o Birlo 
~ a r t c  (10 Icgarlo b ~ ~ 1 1 1  IIOV;I  tl(lclara$5o (lo testatlor. 

$ urrico. Isto rdo se entenderd, po1.8m, a respeito das bem- 
feitorias necessanas, uteis ou volupt~iarias feitas no proprio 
predio legatlo. 

A R T I G O  184rj.0 

Se a cousa Iegada se acllar oneratla com algurrl fbro, qui- 
111150, scrv~clio ou qualqucr outro c:rrr.nrgo q u o  1111. seja inhe- 
rcnte, pasaal-d tioin o meslno cllcargn no legatario. 

$ unlco. Se, porcm, 3 cousa r:stiver ohrigada por fdros, qui- 
nh$s ou outros onus atrazatlos, s~r ' lo  estes pago..; por conta 
da heranca. 

ARTIGO 1817 

0 s  irrlmoveis que os llerdeiros houverem do testador fica- 
r50, nos termos do artigo 906." n." 8.; trypothecariamente 
obrigados ao p;lgamerlto (10s lcgados. 

Q unico. Sc, 11ork111, nlgum dos herdeiros for especialmente 
obrigado a csse pagamer~to, sti podcr6 o 1cg;ll;lr.ro esercer o 
seu tlireito I~gpothecario sobre os lmmovels quo coul~erem em 
partilha ao d~cto herdeiro. 

AHTIGO 181% 

Se o testatlor lcgar cous:1 tle algum dos coherdeiros, ser'lo 
os outros obrigados a ~rrtlcrnnisii-lo proporcionalmente, se o 
testador oulra cousa nlao dispozer. 

ARTIGO 1819 

Sc a ht1rnnt;a on o lcgado for deisado sob a condic,Go de 
I ~ u e o  Ircrtlo~ro ou u legatario n3o dd ou nlao fa@ tal cnusa, 
!~der ' io  ser obrigados os dictos herdeiro ou Iegatario, a re- 



perimento dos interessados, a prestar cau@o dc que assim 
o cu~nprirao, salvo o que ficn rli~pc~sto no artigo 1809.0 

ARTIGO 1830 

Se o legado for tleixado condicionalmente ou s6 para ter 
effeito passado certo temp3, poderd o legatario exlglr clue 
aquelle que deve prestar esse legado (16 cauc9o para scguranca 
deste. 

AIITIGO 1851 

Se o testamento for declarado nu110 dt:pols (lo pagamento 
do legado, tendo esse pagamento sirlo feito cim boa fk, AcarA 
quite o herdeiro nonleaclo para com o vcrdadeiro herdeiro, 
entregando o resto da heran~a, salvo o dircito clestc contra o 
legatario. 

$ unico. A mesma disposiqso e applicavel aos legaclos com 
encargos. 

ARTIGO 1892." 

Sc o legatario corn encargo n'io receber, por culpa sua, todo 
o legado, sera o encargo reduzido proporcionalmente, e, se a 
cousa legada for evicta, podera o legatario rcpetir o que hou- 
ver pago. 

ARTIGO 1893 

Se algum dos coherdeiros institlidos tlilecer primeiro que 
o testador, repudiar a heran~a ou sr, tornar lncapaz de a rece- 
hcr, accrescera a s i~a  partc: aos outros c.ollt:rdeiros, salvo se o 
testaclor houver disposto outra colas. 

ART160 1Al i ' r  

0 clire~to dc accrescer tambcrn competira aos herdeiros, se 
os legntarios 1130 quizercnl ou 1130 11otlerem rcceber o respe- 
ctivo legado. 
I ARTIGO 185:i 

Entre legatarlos n5o haveri dire~to de accrescer ; mas, se a 
cousa legada for indivisivcl ou n'io potlkr cl~v~dir-sc s r w  tlete- 
r~orac,'io, tcri  o co-legatario op@o ou para conservar o lodo, 
repondo aos herdeiros o valor da pattc cadutia, ou para haver 



delles o valor do que direitamente Ihe pertenc,er, entregando- 
lhes a cousa legada. 

3 unico. Se, porem, sendo o legado onerado com algum en- 
cargo, este caducar, lucrard o legatario o proveito que d'ahi 
Ihe resultar, se o testador 1120 tiver ordenado o contrario. 

ARTIGO 1856.0 

0 s  llerdeiros que houverem o accrescldo succede140 en] to- 
dos os direitos e obriga~6cs que caberiarn aquelle que r12o 
quiz ou 1130 pbde rccebcr a deisa, se a houvera acceitado. 

0 s  l ~ e ~ ~ t l : ~ ~ r o s  a quem a dlcta porqio accrescer poderso re- 
pudii-la, se ella tiver encargos cspeciaes irnpostos pelo tesd- 
dor; mas, ncste caso, a di~til porc5o revertera para a pessoa ou 
pessoas a favor cle qucm esses encargos houverem sido con- 
stituidos. 

ARTlGO 1858.O 

0s legatarios teem o direito de reivindicar tle qualquer ter- 
ceiro a cousa Icgadn, quer mobiliaria quer immohiliari:~, cnm- 
tantoque seja ccrta e detcrminada. 

ARTIGO 1859." 

Pode o tcstador substituir uma ou rnais pessoas ao herdeiro 
ou herdt:iros institnldos ou aos Irgatarios, par;l o (:as0 cm que 
os herdeiros ou os legatarios nIo possam ou 1150 yueiram ac- 
ceitar a heran~n ou o legado : e o que se chama substituiqio 
vulgar ou dirccta. 

5 unlco. Esta suhstitui$So expira logoque o llerdeiro acceite 
a heranca. 

ARTIGO 1860 

0 testador que tiver filllos ou outros descendentes debaixo 
do patr~o poder, os quaes nil0 hajam de ficar por morte do 



testador sob poder de outro ascendente, poderi substituir-lhes 
os herdeiros e os legatarios que bem lhe parecer, para o caso 
em que os dictos filhos ou outros descendentes falle~am antes 
que perfa~am quatorze annos de edade, sem distinc~iio de 
sexo: i! o que se chama substitui$io pupillar. 

ARTIGO 1861.0 

A substitui$io pupillar ficarh sem effeito logoque o substi- 
tuido perfa~a a edade mencionada no artigo precedente ou fal- 
leqa, deixando descendentes successiveis. 

ARTIGO 1 8 6 9 ~  

A disposi@o do artigo 4860.O e applicavel, sem distinccIo 
de edade, ao caso em que o filho ou outro descendente seja de- 
mente, comtantoque a demencia tenha sido judicialmente de- 
clarada : e o que se chama substituigo quasi-pupillar. 

ARTIGO 1868.0 

A substitui~iio mencionada no artigo precedente ficard sem. 
effeito, se 0 demente recuperar o juizo. 

ARTIGO 1864.L 

A substituig30 mencionarla nos artigos 1860." e 4i869r.O s6 
pode abranger os bens de que o substituto poderia dispor, nZio 
se schando impedido ao tempo da sua morte, e que baja adqui- 
ridn por via do testador. 

ARTIGO 1865 

0 s  chamados 6 substitui~lo recebem a heranca ou o legado 
cam os mesmos encargos, except0 no que for puramente pes- 
soal, com que os receberiam os herdeiros ou os legatarios 
substituidos, salvo se outra cousa tiver sido declarada. 

ARTIGO 1866.0 

Quando os coherdeiros ou os legatarios por partes eguaes 
forem substituidos reciprocamente, entender-se-ha que o fo- 
ram na mesma propor~Io. 

$ unico. Se, porkm, os chamados i substituiqIo forem mais 
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quc os instituitlos, e nada se declarar, entender-se-ha que fo- 1 
ram su1)slitoirlos por partes egnaes. 

ARTIGO 1867 " 

A disposi~5o tcstamentaria pela qua1 algum herdeiro ou le- 
gatario e encarrepaclo dc conservar e transmitt~r por sua morte 
a um terceiro a lleranga ou o legado diz-se substitui$30 fidei- 
commissaria ou fideicomrnisso. 

ARTIGO 1868." 

SIo prohibidas para o futuro as substitui@es fideicommis- 
sarias, excepto : 

i .O Sendo feitas por pae ou m3e nos hens disponiveis, em 
proveito dos netos, iiascidos ou por nascer ; 

2 . O  Sendo feitas em favor dos descendentes, em primeiro 
grau, de irmaos do testador. 

ARTIGO 1869.O 

0 fideicommissario adquire direito 4 success50 desde o 
momento da morte do testador, aiudaque n3o sobreviva ao fi- 
duciario. Este direita passa aos seus herdeiros. 

ARTIGO 1870.0 

A nullidade da subst i tui~~o fideicommissaria nlao envolvera 
a nullidade da institui~go ou do legado: apenas se havera por 
nlao escr-ipta a clausula fideicommissaria. 

I ,  ARTIGO 1871 

N5o se reputari fideicomrnisso a disposiGo pela qua1 a l p m  
testador deixe o usufru;to de certa cousa a nma pessoa, e a 
propriedade a outra, comtantoque o usufructuar~o ou o pro- 
prietario nlho seja encarregatlo de transmittir a outrem por 
sua morte o dicto usufructo ou a d~cta propriedade. 

ARTIGO 1874.O 

SeAo havidas por fideicommissarias e, como taes, defesas: 
1 ." As disposic'oes com prohibicgo de alienar ; 



2.' As disposiCGcs yuc chamarem um terceiro ao que res- 
tar da heran~a ou do legado, por morte do herdeiro ou do le- 
gatCio ; 

3." As disposi@es que imposerern ao herdeiro ou ao lega- 
tario o encargo de prestar a mnis de uma pessoa, successiva- 
mente, certa renda ou pens9o. 

ARTItiO 1873.0 

A prohihiflo (lo artigo precedente n3o abrange as presta- 
~6e.s de qualquer quantia impostas aos herdciros ou aos Icga- 
larios a favor dos indigentes, para dote de rapangas pobres, 
ou a favor de qualrluer estabelecimento ou A~nclaqIo de mera 
utilidade publica. 

5 1 .O Neste caso, porkm, o encargo dc?v~rci ser consignado 
em certos e clcterminados prcdios, (3 scbr;i hempre licito ao her- 
deiro ou ao legatario onerado converter a prestaq50 no paga- 
mento do capital. correspondentc em dinhciro. 

5 2 . O  0 s  herdeiros ou os legatarios obrigados a taes encar- 
gos n3o fiear'io, todavia, sujeitos a nenhuma ordem especial 
de sucicess80, que n b  seja a ordenada na lei geral. 

ARTlGO 1874.9 

0 s  herdeiros ou os legatarios cujas herancas ou cujos lega- 
dos estiverem suje~tos a suhst~t~ii@es fideicommissarias ser3o 
havidos por meros usufructuaries. 

ARTIGO 1875.0 

0s fideicommissos temporurios de prcterito s6 produzlr30 
o seu effeito no primeiro grau de snbstitui~io, achando-se 
abertos por morte do testador no tcmpo (la promulga(5io do 
presente codigo. 

S E C ~ A O  Vl 
DA n a s ~ i ~ n n ~ g I o  

ARTIGO 1878." 

0 s  herdeiros legitimarios podem ser privados pela testador 
da sua legitima ou desherdados, nos casos em que a lei expres- 
samente o permitte. 



ARTIGO 18i' i ." 

Pride ser desherdado por seus paes : 
1 .O 0 filho que contra a pessoa delles commetter delicto a 

qne cait13 prma superior d de seis mezes de priz8o; 
2 .O 0 filho que judicialmentc accusar on denunciar seus 

paes por clel~cto que n'io seja contra a pessoa delle ou contra 
;is cle s ~ u s  conjuge, ascendentcs, descendentes ou irm3os ; 

3 . O  0 filho que, sem justa causa, recusar a seus paes os de- 
vidos alimentos. 

ARTlGO 1878." 

0 s  descendentes dos desherdados que sobreviverem ao tes- 
tador haverk a legitima de que seus ascendentes forem pri- 
vados; mas nlao poder'o estes gosar do usufruct0 della. 

BRTlGO 1879." 

0 s  paes poilem ser desherdados pelo filho, quando contra 
este practicarcm algum dos factos mencionados no artigo 
1877.", applicando aos paes o (jut: alli se diz Acerca dos fi- 
1110s; e bem assim o pae, se attcntar contra a vida da m'ie, ou 
esta, se attentar contra a vida do pae, e nlao se houverem re- 
conciliado. 

ARTIGO 1880.0 

As r1isposic:loes dos artigos 1877.') c 1879.O s5o applicaveis 
tanto aos pacs como aos outros ascendentes, e tanto aos filhos 
como aos seus descendentes. 

A R T 1 6 0  1881.0 

A desherda~5o s6 p6de order~ar-se em testamento, e com 
express3 ilcclarac5o da causa. 

A R T 1 6 0  1882 

Sendo contestada a exactidao da causa da desherdacao, in- 
cumbe a provd dalla aos interessados em que ossa desherda- 
ciao sc vor~ficl~ii~. 

ABTIGO 1883 " 

A deshertl;iqGo feita sem causa expressa, (111 que se nIo pro- 
ve, ou por causa ~lleg~tlma, fard caducar so as disposi@es do 
testador clue prejutlicarem a legitima do tlesherdado. 



0 que sc aprovoita tlos bens de que foi cxcluido o desher- 
tl:~cto 6 ubrigaclo a prcstar alimentos a este, se elle n3o tiver 
outrnos rneios de subsistel~cia, mas n%o alem dos rendimentos 
(10s dictos bens, salvo se por outra causa dever os dictos ali- 
mentos. 

A R T I G O  188:i 

A ac@o do dpsherdado para impugnal8 a dcstwrdaflo pres- 
creve dentro ile clous annos, t*ont:ttlos tlcsdc a al)crtura do tes- 
tamonto. 

nos T E S T A M F . \ T E I R ~ : ~  

0 testatlor 1,Ode 1Iumc:ir ilma ou rnals pessoas que 1u.p.m 
encarregadas de fazer cuml)rir o schu tcstamoltto IIO todo ou 
cm parte : cstas pess0:1s s5o clr~nominatlas ttlstamentriros. 

$4 potlern ser lesl;rrnentcb~ros os qur podenl contrahir obri- 
ga~Ues. 

ARTItiO 1888 ' '  

t i  mull~er caslrtla niio ptjde scr tcslamcnteira scm tluctori- 
sac30 de seu malido; salvo acl~ando-sc tlelle juctic~alrnel~te se- 
parads de pessoa e hens. Essa auctorisac3o pcidt: sor judicial- 
inente suppri(la, serldo ii mulher ~.;isatl:~ r-oln srparagao de 
bcns. 

.IRTIGO 1889 '' 

0s  menorcls n5o c~manci~~:~tlos 11%) poclcl~~ sol laslamentei- 
ros, air~tl~~tluc: srj,rm l)al.i\ isso auctor~slrdos por seus paes ou 
])or sc:us t11to1.e~. 

A R T I G O  1890.0 

0 s  testarr~t~nteiros nomcados podcm recusar o oncargo; 
mas, sc, por causa du testamentaria, llws for drisado algum 
legado, n%o o poderio exigir. 
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.\ irriw) IX!)I 

0 r~omcatlo quc prctc~ntlcr. cscrls;lr-sc tleve faze-lo nos trcs 
dias imint!rliator licluclle em que flvrr cnrlllerimento (lo testa- 
mento, perante a arlctrri:l;ltl~~ ;I qr1t.m o registo tlelle compe- 
t ~ r ,  soh pena tle pertlas e damnos. 

A R  T I I i O  1892.0 

0 nomeado que acceitar o rncargu rlGopodt? ilem~ttir-sc burn I 
rnotivo justificado, precedendo allcllcncia tlos interc~saclos (I 

despacho do julz respectivo ; alids rcspor~tlcri ])or l~cl.tl:~s t s  

damnos. 
AllTI(;O 18!)3 

0 encargo de testan~cnleiro d gratnlta, sallo sc nlgu~na re- 
tribu~gZo llle f o ~  ass~gnada 1)tllo testarlor. 

Al i ' r l ( iO IS'Ii 

Yo r a ~ l ~ d ~ ~ n e n l o  or1 par ~ b i ~ ' l i s ~  (lo twlampntclro, ir~clrmhc 
;tos hprdeil-os o cumprrment~~ tlo t!hst;rmcl~~ln, corn ;is srguintrs 
11eclara~Tics : 

1." Sc 3s por~6es hcreditar~as fo~~em cleseguac:;, l)rlSlcnceri 
o encargo ao mais avautajado : 

4." Se foren1 eguaes, sera encarregado da testamentaria o 
que for designado por nomeaclo dos interessarlos, e, n3o sct 
acmrdanrlo esles ou sendo algum dos herdeiros menor, illtor- 
clicto ou ausente, o respectivo juiz rlomearti urn d'ent,re elles. 

0s testaluenteiros teriio as att.ril)uic:6es i p t l  o tihslndor ltles 
confcrir, dentro dos limites da lei. 

,\ RTItiO 1896 

Se o testador. cleixar. hcrdeiros I(?gitimarios, 1150 podera au- 
ctorisar o testarncnteiro para se apodcrar (la heranfa, mas so , 

ordenar que esses l~erdeiros nlo possam tomar conta delles, 
a nlo ser por lnventdrio, corn citagZo do testamenteiro. 



ARTIGO 1X9i.< 

Sc o testatlor deixar herdeiros nao-legitimarios, yoderh au- 
ctorisar o testamenteiro para que se apodere da heranca, mas 
niio dispensi-lo de ir~\~etitirio. 

A R T I G O  1898 

0 s  herd(:il~os mencionados no artigo precodcnte podenl evi- 
tar a tletenqlao pelo testamentr!ln~. clrttr~r~gantlo:llre as sornmas 
necessarias par:{ su1)prinlcnto d;rs tlospcsas ;I s w  cargo. 

A R T I G O  1899." 

Se n3o Itouvcr na heranfa tlinholro bast,antc para as despe- 
sas a cargo do testamentci~,o, c ngo quizercm on 1150 potlerem 
os herdeiros adiantar as sommas nccessarias, scri licito ao 
dicto testamenteiro promover a venda tlos moveis c, n$o has- 
tando estes, a de algum ou de algnns ~mmoveis, mas srmpre 
corn audiencia dos herdeiros. 

53 unico. Se, todavia, algum dos herdelros for menor, au- 
sellte ou interdicto, a venda, tapto dos mo\cis comn dos im- 
moveis, s ~ r a  feita em llasta publica. 

A H T I G O  1900 

Sc o tcstatlo~+ ~ ~ i o  c:.;pecificar os deveres do testamenteiro. 
corls~stirlao estes 110 seguinte : 

4 .O Em cuidar no enterro e funeral do testador e em pagar 
as despesas e sullragios respectivos, conforme a disposi~30 
do mesmo testador. ou, na f ~ l t n  tlesta. conforme o costume da 
terra ; 

2 . O  Em fazer reg~stnr IIO rrglsto compettlnte o testamento. 
se o t,iver em seu porter, ctcntro dc o~ to  dias, contados tlesda 
que teve conlrc!cimento cla mortc (lo lestador ; 

3." Em vig~ar pela execu~Bo das d~sposi@cs testan~ent[irias, 
e em sustentar, sc! for necessmo. a vi~licladr~ ~lell,ih em juizo 
e fbra delle : 
4." Em facultar aos interessados o exame do testarnento, se 

o tiver em seu poder, e em permittir que sr tlitr.i~am as co- 
pas  legaes que forein exigidas. 



ARTltiO 1!101 

S::lltlo os Ilcl*cl~~it.os ~nniorcs, 1181) 1)l'ocserler;i o I I ~ ~ ~ ; I I I ~ I ~ I I ~ I ~ I I ~ O  
;I irr\t~~~r:il~io ~~i~lici :r l ,  salvo se  ashlrn I )  rcqucrcr algoln tlos in- 
tc~'cssatlos. 

$ unico. 0 lcqtamcnteiro tBo Inmard, porem, contn dos 
I)er~s clu t(~Sti~tlol., sem ~ I I P  os ftrr:~ nrr~ctlar por urn rlhc.1'i\l5o ou 
tal1clli50, rom cbita(30 tlos ir~tc~rc~ssatlos. 

.\[{TI ti0 1 !JO!L.fm 
Sc o tcstador houvcr erlcarrcgatlo o rcstnrnr~~r~ci~~tt  tlc O I ~ I -  

prtlg;lr o ~)roducto de crArta p:lrtrl tl;r I~c:ranc.;~ cln a l g ~ ~ m a  fi111- 
cl:1(;50 011 ;q)pIicac5o lria O I I  1111 iltilitla(l~~ plll\\ic:~, yora [?<la- 
I I ~ ~ I J ~ ~ ~ I I * ~  cgiialmci~lc o111.ig:ltlo :I j)~~ocr~tler act il~ventirio c ;i 
venda (10s tlictus bcns urn  llasta pul)l~c.a, corn c-rta~Go tlos in- 
tercssados or1 (11: scus lclgitilnos I~clprcsthnlnntcs t h  ir~trr.vcr~c,Eo 
do rr~inistcr~o pnblrco. 

AHTICO I B O i  c 8  

Quanrlo no tcstamcnto n3n hnu\ r b r .  sirlo assigrlacln praso p3r3 
o seu cnmprimcnto, tlcvc o tcsl :~lne~~tc~lro cumy)~.~-lo dcutro tln 
urn anrlo, cc)r11;11lo tlrstltl o ilia clrn rlne to ma^. conta do dlcto 
ancargo cru tlcsdt! nclnellc, crn rlur trLrrn~nar o Irt~gio quc, por- 
ventura, se Iraja suscitarlo sohrr ;I ~;llitlade ou rinllitlnclc do 
testanlr~~~lo.  

$ I ." 0 l~siamcnteirrr, trrrlavln. rbltrl.;lIrva srrnprc o dircbitn 
tle v~gi:u~ 1)ola cisocur.51) d34 Cli~~)r~s~(:Gt~s 1150 c, t~n~p~,i t lns c! (lo 
rtcclucrcr ;IS l~~*ovltl~>ncias c.onselL\;~lor~ns cl~rc pnrclccrclll Irrlc.cls- 
s:~lal:ls. 

$ 2." lrhstam~mtt~i~-o 1)c')tlc. outrosirn, no case (10 artigo 
1'30,3.", t.olitlno:~l. Ira o\ccuyio tlo testamento, ~pc!o tcrni~o quo 
for. r ~ c r c s c : ~ ~ ~ ~ o  [);rta;i altnprir o lcgnrln nu Icy;rilos. st: o tcsta- 
clor ;~s\irn I I I I I  )11vc11. tlclcrm~nado. 

5 3.'' Sc u ttlstalner~teiro 1150 c1sc1crrt;rl., ~)l)rlc~rtln, o scii cn- 



cargo no tcmpo assignado, perderi a retrihuiy3n que Il~e tivcr 
sido dorxatlr~, I: scri  c~ccutado o tcst,amc:nto 1 1 ~ 1 '  ;rquelles'a 
clnem tocaria cumpri-lo, stB Icst;lmenteiro n90 I~onvcsscl. 

A R T I G O  19050 

Sc mais de urn tc>slamt1nteiro t ~ w r  at-ceitado ;I 16stamenta- 
ria, c algum ou alguns, tlr3po~s, sc abslivcrcm dc toinar partc 
na csecu~3o do testan~cnto, ~ a l ( ~ r 6  o que os restantes fizerem; 
mas ser5o todos solidariamcntc rcsporlsaveis 1)clos I~ens da 
heranra cle cluc tlvc~*crn tomatlo conta. 

$ unico. Sc us tes~amen~eiros qnc tiverpm acc3citado n50 po- 
ilerem uir a accord0 quanto ao modo (It: c~scciil;r~* o tt3stamento, 
caducar6 a testementari;~, pr~ssantlo tl erccuc5o tlo tchstamento 
a qucm coml)ct,ll*ia, se os Ir:~t;nncntci~*os f~l1;lsscrri. 

0 s  tcst;rmclltciros sgo o1~1-1g;ldos a dnr coi1l.a t l ; ~  s u ; ~  gercn- 
cia aos hcrdeirns ou aos legitimos reprcsc~~t : \~~tes  dehtcs. 

8 i~nic*o. KO case do artigo ,1003.", as c0111a.s S~II-;(U dadas ;i 
c.on~petente auctoridade administrali~a. 

0 cncargo dc testamentciro ncln sc transmitte a Ilerdeiros, 
ncrn 116~1~ scr dclcgado. 

ARTIGO l908.o 

Sc o tostador I~ouvcr legado aos tcstamcntc~ros conjr~nclos 
algunla r.cti.lbui!:3o, a partc do que se csc:ustlr ou 115o potlcl0 
acccitar o cncargo accrrsccri i dos ontros. 

As dcspcsns feitas pclo tcstamt~ntriro no cuin~)ri~nc!nto do 
sou encargo ser'ao al~onadas pela massa da Ilernn~n. 

3 unico. its despcsas inirlilas tfc quo n5o b costume csig~r- 
se reciho scr2o aho~ratlns 11ela tleclar;lr40 jur;ltl;~ (lo tlicto tcs- 



primento do st:u enc:argo seri responsavat por pcrdas e da- 
mnos e podrri ser ~utlic~almente rfkmovido a rcquerimento dos 
~ntcressados. 

SE(:(;AO VIII  

1) 4 t OllRI,\ 1)05 TESTAMEYTOS 

0 testiunel~to, tbrnrl~lanlo i st13 Sirma, pdelt! ser: 
.I ." Publlco ; 
2.' !:errado : 
3." Ililitai. : 
4." Maritinlo; 
5." Exler~~o ou feito em palz c3strangeiro. 

P O  1 r * T A M E N T O  PVBI 1CO 

, ~ I I T I G O  r!)le 
0 testamento chama-se publlco cluando 6 escripto por tabel- 

li5o no seu livro de notas 

AR'rl(iO 19l:I.~ 

0 test:ltlor que quizer fazer testamento por esta fbrma dc- 
clarari ;I slia ultimn vontade perantc qualqner Labelli%o c: cinco 
tpslem~rnh;ls tdoncas. 

ARTIGO 191i ', 

Tanto o 1aI~ell150, C O I ~ O  as test,cmll~ll)as tlcvem conhecer o 
testador 011 corl~ficar-se por algum morlo da su:~ identidade 
f !  tle eltic o memo testador cslava em scu pcrfoilo jurzo e livre 
(It! toda r, rltr;rl((urtr coacc'io. 

.4IiTltiO l!)l:).c 

Escripta a ll1sposi$3o, seri lids pelo tabelll5o ou pclo tesla- 
rlor em voz alta, na presenfa das rnesmas tcstc~rnunhns, e ser6 



-375- 

datada, con1 a ir~dicacio do logar-, ilia, mez c a r m .  I. ns>lgn;lila 
por todos. 

AllTlGO 1916." 

Sc alguma tl:~s test~muril~as n5o souher escrever, fara o seu 
signal; mas i: ~ntlispensnvcl que tres testernunhas assignern 
com o seu norne par cstc1llsit. 

. i l iT!GO 19 17 ' 

Se o testatlor n5o souher ou r~3o ~)otl(~l.  rscbrcver, o tabelliio 
ussin1 o declalsali, e accrrsccr;i U I I ~ : I  1c:sternunha que assigne 
:I seu rogo. 

AI(TIG0 1918 ' 

Quem for ir~teirarnente surdo, nlas souber ler, devr:ri ler o 
seu testamenlo, c, sc nso soul ,~r  ler, tles~grlard :i pcssoa (pic 
o Ira-de ler cIn b e u  logar. 

,ZlI'TIC;O 1919 

Todas essas forrnal~dades ser5o practicadas em act0 conti- 
nuo, c o tal1elli3o portarh por fi: cnnlo todas foram cumpndas. 

AHTIGO IN0 

Faltantlo algumas das sobredictas formalidades, ficara o tes- 
tarnento sem efreito, mils srri o tab~lliIo responsavel por per- 
clas e damnos e perdera o 5eu of ic,lo. 

AR'IIGO 13"- 

0 testamento cerrado pode ser escripto e assignado pelo 
testador ou por outra pessoa a seu rogo, ou ser escripto por 
outra pessoa a rogo do testador e por este assignado. 

$ unlco. A pessoa que assignar o testamento deve nnmerar 
e rubrical- todas ;IS folhas delle. 0 testador so p6de deixar dc 
assignar o testamento n3o sabendo ou nIo podendo faze-lo, o 
clue. no I Y I I ~ \ I H U  t~~starnento sera declarado. 



ARTIGO 19:?.*' 

O tc,sl;~dor ;11)rc?sent;lsli n qualquer tabelli?io a sobredicta dis- 
pos1~2o pcl-;tl~tc cinco testemunhas, sendo rscripta por ollc. I> 

pc~*unt(~ tl~l;ltro, sendo escripta por outrcm, dcclarando con~o 
~quella c a srra ultima vontade. 

i I i ' r l ( i 0  I!)?:! ' 

13111 scyuiila e sernpre 113 pl-escn~a das sot~rcdirtas testemu- 
nlias, o tabc!ll15o, vendo o testamt?nto, sen1 o ler, lavrari urn 
auto de enccnbtln~crito, clue princlpiarli logo 1.m scguit'la i as- 
sign:llnsa do ~l?c:s~no testamento, c sera coul~rluaclo sern intcr- 
1~up':5o n;l n1ri~lrl;i pagina c nas scguintes. Nrssr. auto declarard 
o lubell121 : 

4.' Sc o tostamento t? cscripto e assigrlado pelo testador; 
L 2. ll 0 ~ilrnlcro de pnginas que contkm; 

3." Se csti numerado c rubricado por quem 11 assignou ; 
4.' So ten1 o~! n'o=algum borAo, enr,relinl~n, emenda ou 

notn n~arginill; 
li."Qut! n tostudor foi rcconhecido, ,e i4uc foi vcrificada a 

sna itler~tidarle; 
6." Oue o t~staclor cstava em scu perfelto juizo c livre rle 

toda c qr~alquer coacc30 ; 
7." 1:1nalmcnte, quc pelo mesmo tcstnilor llle foi apresen- 

ti~(to o sru testarnentn, pclo moclo quc lica o~*tlrnado oa lei. 
$ 4 .W auto sera I~rlo, clalado f: assignatlo 1 1 ; )  cc~nformidade 

do quc licu disposto na sccc'lo preccdente. 
g 2." El11 seguida, c ainda na prcsenca ilas mcsfnas Icstc- 

munhas, n taI~olli5o cosera (: laeritri o testanlrnto, lavrando [la 
face exterior (la folha qile ser\.lr. dc involucre umn nota q t ~ :  
declare a pessoa a cInrm pcrtencc o testamento alli conteiltlo. 
0 testatlor pdde prescintlir destas formalidades externas ; mas, 
em tal caso, far-se-ha menq8o no ituto de encerran~ento clc cluc 
ellas so onlitt~ram pola vontade do tcstador. 

.InTlGO 1321.0 

(b clue 1150 sabr:m  or^ 1130 po;lc~n Icr sZc1 i ~ ~ l ~ ~ ~ l ) c l r >  \)as3 ilk- 
Ilor 0111 t t~ . ; t :~~nenln lstll*~*;ldo. 



ARTIGO l!)?L 'I 

Sc o tcstador 050 for conhecido t l c ~  tabclli2o e das tibslcmu- 
r~h:is, n30 tendo os dictos tahellr$o e testemunhas meio de, 
aliis, vertficarcm a irlentidatlc do mesmo tcstador, s6 poder6 
ostt: fazer testamento cerrado, escrcvendo-o e assignando-o na 
prcsenca do tnl)elli3o c dc cinro tcstemunhss. 

8 I ." Em t31 (.as() tlt:clnrnl.;i o tabclliio csta circumstancia no 
tormo do c r ~ c t ~ ~ ~ s a n ~ i ~ ! ~ l o ,  :rc*c.~,c:scentando os sibmaes caracteris- 
t~cos  do testador. 

$ "Lo Estc Icstamento nlao ter l  validade sem clue se justlfi- 
que a identidadt! (lo testador. 

AIlTlGO 1996 " 

0 surtlo mudo pdde fazer teslamento ecrra(lt~, tLomtal~toque 
estc seja totlo cscripto, assign;rdo c, tlatado r l r :  s r ~ ; ~  IIIXO, e que, 
no aprcserltl-lo ao tabclli5o perarlle cinco tcstelr~ilr~llas, o testa- 
tlor esclacYa na prcscnca dc, torlos, sobse :r face cL\tel%na (lo tes- 
tamcnlo, clue aquella h a sua ultin~a \orltnclc e (]tie rae por 
ellc e sc r ,~ l~ t ;~  c assignada. 

5 1111lco. 0 tabellilao d&larari no tcrmo do cucc~~r;~mcnto  
como o testador assim o escreveu, c st: observarl o mais que 
licii il~sposto no artigo 1023.0 

ARTIGO 192i.u 

0 testamcr~to cerrado a cloo bltar algum:i das sobrcdictas 
forma1itl;rdes lirarii scm eflibrto, I '  s e r i  o tabclli3o rcsponsavel, 
nus termos do ill tlgo 1'320." 

ARTlGO 1918 

Encerrado c al)pro\atlo o testamento, s c r i  cnlregue ao tcs- 
l:itlor, c I:~nf;lr;i o 1:ibclliZio nota no sen livro do logar, d ~ a ,  nlez 
c anno  err^ clue o testamenlo loi appro~ado  c entrcguc. 

!\R I ' lGO 1929.0 

0 testailor 1x')tlc consenar o test:unr~nto na sua ~n:o. com- 
mcttc!r ti guard3 tlt~lle n pcssou cle sun conli:lnfa ou tlryosi- 
&lo no arcl~ivo tcslanic'ntarin tlrl clual(lurir clislrict:) ;rt1111111rs- 
triitiuo. 



l ':itn:~ o fim niencionado no artlgo pr~c~dtbnte, I~avera na st!- 
(:I-otnria dc cada governo civil urn cofrc fort(: con1 duas chaves, 
urria d . 7 ~  (Iuaes (star6 na m5o do governador civil, outra na 
m8o do secretario geral. 

ARTICO 1931 

0 tehtlitlor cjuc!q~~izcr tlcpositar o sen tc:;tnmcnto no archivo 
testanrentario ;q)r cwantar-se-113 citnl ell(: pc!r;int~? o governatlor 
civil, r, est,c farh lawar n'um l~vro tle ~~cgisto, ordenado para tdl 
efreito, um tcrnio de entrcga e dtlpnsito, que sera assignado 
pelo governador civil, pelo sell sccretario geral e pelo lesta- 
dor . 

5 u~ilco. A apresenta~3o e o d ~ ~ l ~ o s ~ i o  pudem ser feilos por 
procurador; neste caso. a procura~'ro licarli ul~ida ao testa- 
mcn to. 

ARTIGO 19:I?: 

0 tosf;ltlo~~ yri'b~lt! ~~el i rar  quantlo l l~e  aprouvcr o seu testa- 
~nenlo : inils a r'tusl,~ tu~@o fdr-se-ha* com as mesmas solemni- 
tlddcs ct1111 clut: i: Iii~to I) dt#pv>ito. 

AIITI( i0  l!)33 o 

A proc~lra$go par:1 a extrac$So do tcstamento seri  feita por 
tabellizo I? :~ssignatla por quatro testemnnhas, ficando rcgis- 
tada na competente notit. 

0 testamc~l~t~~ k.r!l'l'drlr~ st,~'d aherlo ou publ~caclo pcld forma 
seguintu. 

AHTItiO 1935." 

Y~rrticacla a morte do testador ou no caso do artigo 66.", 
se o testamento cerrado existir em poder de algum particular 
ou appareccr no csl)ol~o do finado, m a  levado ao adminis- 
trador clo concelllo, o qrtal, na presenra do apresentantc (2 

de cluas testrmunhas, far6 lavrar. o auto de ahertura ou pu- 
hlica!.Zo, ondc se d~clarard o ~ s t a 4 o  plrl q u ~  o tpstamento B 



apre'sentado, c sc esti ou n2o nos t.t'~.mo.( 111(1i,'aJos no PIICI:~- 
rarn~nto. 

Sj unico. Qr~allclo, por qualquer t*ircumstancla, n;io for 110s- 
slvrl recorrrr promptam~llte ao at1mlnistr;ltlor (lo c.orlcelhn. 
potleri o testamento ser lcvado no lSr,gedor (la par-oct~ia, o 
clual, para o effetto drste artigo, fard a< wzes (lo a~lrni~~~stratlor 
rto concell~o. 

AIi  1 ( G O  193G.<' 

0 auto rncilclonado no artigo precetiente sel i  lallc2aclo em 
urn livro numerado, rubricatlo e ~ncc~*ratlo pclo gnvt~rnarlor 
civil. 

!$ unico. Quaildo a ahclbtura for feita pelo rrgetlor tl;~ paro- 
('Ilia, lavra~.-sr~-ha cslu aulo na folha exterior (I!) test.;rlnr:nto ou, 
n5o 1ravr:nclo espaqn nesl;], c'rn folha c.or)l~~ncta ; e. scv,:i rernct- 
tldo o dirto teslarnento com o auto dentro tl:ts vin!t: r b  qrlatro 
I~oras seguintcs ao administrador (lo concelho, para ser lan- 
cado ~ i o  11n.o con~petente r para os mais cffeitos de clue tracta 
o artigo 1937." 

.4KTIGO 1937 '' 

Lanqatlo no livro o auto de abertura ou put~ l~c . ;~~%o,  farri o 
;rclminlstrarlor registar o testamento no Iiv~*o t.nn111vlet)le e dc- 
iolvfi-lo-lva aos interessados, corn a nota ~'~ll)ri(:;r(Ia 11elo mesmo 
at1ministr;irlor tlc como foi abprto o regist;i(lt~, ts stb apparcceu 
1111 115o e2curisil qae (luvida fizesse. 

$ IlrllcAo. Sc nBo houver interessados t~ue  reclaiue~n o tt:s- 
tarnenlo, scrti este arc,liivado na atlministr-ac5o (lo concolho, 
corn a tlevida seguranca e sob responsahilitlatlc (lo atlministra- 
(lor. . 

A R l  lGO 1943 

Se o Irslamento ti\-cr slclt~ dopositarlo rlo archivo (lo governo 
civil, :\hi, ve~*ificatla 3 ~rlort(~ do testador, seri ahelto na pre- 
s e n p  clo go~rirnnrlor c:ivll, tle quem requerer iI at)t?rtura e cie 
mnis tluas tcstemunhas, o sc observari o mais que a tal res- 
pcito fica tlisposto. 

ARTIIiC) 1939 

Toda a pessoa rlllim 11v1-I urn scu 1)ocIt:r lchtarnr~~to ~-l!rr atfa, 
Q, no ca,co do art~go 66." nZo o apresentar, ou, no c a ~ o  do fal- 



Itbcilncnlo do testador, nI0 o nprcsent:tr tlentro dc tres'dias, 
corit:idos rl(bstlcl o conliecirnento (lo rnctsrno fallccimenlo, serh 
r ( l s ~ ~ ) ~ ~ s ; i ~ ( ' l  1)o1' pbr(las 12 damrlos So a 113o-al)1~c~sc~11tny2o pro- 
YIPI.  t l v  (lolo, ~)rrrl(~i~;i ,  albm tl'isswqualquer tllrtblto d llcran~a 
do tc~sl:itln~~, qne porventura t iv r~~sr ,  :ifor:{ ficar sujcito 9 puni- 
1:50 1x11 clue nos termos ila I ~ I  pennl tl~clr incorriclo. 

li:, Ilrclhrnns pc1~1:ls c damnos. portl;i de hcrnnca ( I  irnpos~. 
f5o I I P  l)t1n:as iitaal>;i s11jcito ( p 1 1  ssul~lral~ir tlolosamcr~lt: o tos- 
tarncnlo rlo cspolio (lo tt!st:~rlor on tlo porltlr tlc rlunlquer pcs- 
son, nn 11120 da qua1 estrja depositado. 

Sc o tcstamento sc acliar abcrlo, tlucl. scja rlo ospolio tlo 
testrldo~., qucr sela em potler dc tcrceiro, mas sonl ~ienhum 
ol~tro  wciamento, 1120 scr9 annullatlo por isso. 

$ nnlco. Kc1sl,e caso str6 aprehcnt;rclo corno estiver 113 :~t l~ni-  
nist~>nc:;\o (10 ~,i!sl);~clivo concelho, orrtll: se lavrarii ternlo tl'lsso 
mesnlo, e sc 011sorvnr;i o mais clue fica disposto 110s arti- 
60s ,193:;.", 193(i." t: l!):I'i." 

. iRTlGO l!)il 

Sc o lr!stamcnto n[q)arccc:1. a1)crto o viciaclo oli tlilacerado, 
f~r-se-h5o as sc::ll~ntt:s tlistinccGt>s: ~c o tcstan~euto sc aclla~' 
cancrllaclo e ol~l1ltt11~adn ou clil:~cc~~ntlo, cli~er stsja no espol~o 
do tost,tdor, quer acja cm podel- (In  untrem, dc mutlo clue sv 
nIo possn ler :i primiti~:r disposic:?~~, 11;ncr-se-hn 1)ol- d o  cs- 
criplo : nus, ~)i'o\a~itlo-sc que o ~~c*iarnrnto f6rn opcrado pol8 
tjualr[uer pessoa, qllc? 1150 fossc o testncloi., scr i  applicado i~ 
tnl pclssnn n q11e fica cllsposlo 110 artigo 1!!:39." para 0s que 
dolosnmcntc: occullam on sul)tr;~llem testamento. 

O ~iciamcnto presumir-so-ha fc.1 to peln pcssoa a cuja guarda 
o t c s t a ~ l ~ c ~ ~ t o  rst~ver confiado. tlnlqunnto I I  ctol~trario st1 n'i0 
J)l'l lv:ll*. 



ARTIGO 194i 

Sc o Icslamento se achar s6 alteraclo nu crucllrlado em partc 
por letra 110 tcstador con1 r o > ~ l \ n  c: ~ S S I ~ I ~ , I ~ I I ~ , I ,  1150 serd an- 
11111lntln por isso, (: valcr5o 3s dictas crncntl:~~. conro se fossem 
parte tlelle. 

ARTIGO 191:; 

Sc o tcbstamnnto sr, acllal- tl~laccrado or1 S14to t:m pcda$os 
no t~])o11(1 (11, tc~sl:~tlor, 11:lver-se-ha por n5o chcr-ipto, aindaque 
~ossarn rour~il.-hcl os fragrrentos e ler-se a disl)o>~c:lo, cscepto 
provando-se plc~~arncnte q11c o facto acontecera d ( l l ~ o ~ s  t l : ~  morte 
(lo testador ou por ellc fi)r;~ praticado em estndo dc 11tlmenc.ia. 

Testamento milittir d o cjuc podem hzer o h  rnilitares e os 
cmprcgados civis do exercito em campanl~a f61,;r tlo reino, ou 
aincla dentro do relno, cstanrlo cercados om pl*ir(;;l feclrada ou 
resiilinrlo em terra ciijas communica@es c o ~ n  outisas cstejam 
cortadas, se ncss;] pracn ou terra n'io houvrr tr1l)rlli3o. 

0 militar nu o cmprrgatlo c~vil do cxcibcilo qu(: cluizcr fazcr 
tesrameuto dcclaiari~ a sua ul~linn vonlade II:I prcscllc,.u de lrcs 
testemunl~as idoneas e do antl~tor (la dlvls5o respectna, 011 

na falta destes, na de algum officalnl rlr: patente. 0 auditilr ou 
o official que supprir a sna lalta c~scrc~verh 3 tlisposic5o testa- 
mnenthna. 

5 1 .O Se o testaclor sc tlcllar fcriclo ou docnte, a CI I I J  ( I t )  ;ill- 
ditor ou de official poderh sclr sul)prrtla pclo ci~l~olliio o u  l)tblo 
facultative do hosp~t;~l olltlc cstivcbr o tlnento ou libritlo. 

5 2." A tlisposi~9o scr;i licla, ilatada i: ~ S S I : I I : I ~ ~ ,  C O I I ~ ~ ~ I I I I ~  

fica clisposlo nos art~gos 1'312.0 e 1'3~16." 
3.' Esle tcstamento serh remcbttitlo, com ;I ~~ossivel 1)rotl- 

datle, ao qunrtcl general. c d'alli ao I I I I I I I S ~ C I * I ~  11;) glltlrrn, q111' 



o fari dcpositar no arcXllivo tcst;rlncntario (lo districto ndrni- 
nistrativo onde o dicto testamento ha-tle ter effeito. 

5 (1.' Fallecendo o testatlor, fara o govern0 noticiar a sua 
inortc no periodic0 official, designando o archivo onde o tesla- 
rrlenl~) bo acha depositado. 

5 5." Este testamento ficara sem effeito passado um mez de- 
pols do regresso do tcstador ao reirlo, ou de ter ccssado o ccrc,o 
ou a incommunica1)ilidade da terra onde o mesmo testamento 
foi feito. 

ARTIGO 19i8 

Se a nlilrtar ou o omprcgado civil souher escrever, poder6 
fazela tcstanlrhnto por st:ii proprio punl~o, comtantoque o date 
e nssigntl pola extenso, e o aprosente, aberto ou crrrado, na 
presenp clc du;ls tclstcmunhas, ao auditor on ao nficial dc 
patenle tluc p r a  este fim o substituir. 

$ 1.V) ;~nrlitor ou o official a quem o dict,o testamento for 
aprcsenl:ldo cXszre~era, em qualquer parte delle, uma nota do 
logar, clia, Inez r anno em que foi apresentado; esta nota serA 
assignada por elle e pelas sobred~ctas testemunhas, e dar-se-ha 
:lo testamrnto a direcc,'io indicada no 3." do a ~ i g o  antece- 
tlente. 

§ 2.O Se o testador rstlver doente ou ferido, poderg o ca- 
pel130 ou o facultativo fazer as Yezos (lo auditor ou do official. 

5 3." fi applicavel a esta especie de teytamento n (III"~:I 

disposlo nos $5 4." c 5."0 artigo antecedentc. 

.ZRTIC;O 1919 

0 testamento militar a que faltar alguma das formalidatlc> 
ordenadas nos artigos 1947." e $§ I." o 2.", e 19k8." ?$ 1 ." 
e 2 . O  nio protlt~z~rii cff'eito algum. 

Testamento maritimo B o que e feito no alto mar, a I)o~*cit~ 
dos navios do estado, por rnillLxes 011 por cmpregados CIVI.: 

eln scrvico publico. 



~ \ I \ ' ~ I G O  1951 I' 

A disposiqso scrc'r tbscripta pelo escrivlo cla embarca~9o ou 
por quem suas vcze,s fizer, na presenip de tres testemunhas 
idoneas e do commandante, e serh lida, datada e assignada, 
como fica dicto no artigo 1915." 

Se o commantlante on o escriv5o quizer fazer testamento, 
tomar30 o seu logar os que devem snbstitni-10s. 

A R T l G O  19'i3.o 

Se o militar nn n empryado civil souber escrever, poderi 
f'dzer testamento por sell j~soprio punho, corntantoque o data 
e assigne pols exlenso e o al)reseote, aberto ou cerrado, nil 
presenp de duas tcsttmllul~as e do conmandante da em- 
harcac90, ao escrlr,%o ilrsta on a quem suas vt?zcLs fizer. 

$ unico. 0 escrirlao da embarcaqlo escreveri em clualquer 
parte do mesnio testarncuto uma nota do logar, tlta, mez e 
anno elrl illle foi apresentado, e esta ilota serd ass~gnada poi- 
clle e pelas Ir~sl~~munhas e rubricada pelo commandante. 

.4liTI(iO 19:;i." 

0 testamento masilimo dcveri scr feito em tl~iplicado, guar- 
(lado entre os papeis (lo I~ordo e mencionado 110 d~ario da em- 
barca~20. 

ARTICO 19:;: 

Se o n;r! In flntrar em nlgurn port0 cstiS:kngciro onde haja 
consul ULI \ic;c:-cor~hul portugucz, fdli o co~~~u~~ar~t lan te  tla em- 
barcac5o tlepos~tal. ern porlcr (lo dicto consul ou vice-consul 
um tlos cxemplarcs do trstammto, ff:cbatlo c) sellado, com 
uma csopia ila  not;^ rlur+ ~ P Y C  trs siclo Iancada no cllario (la 
embarcaq2o. 

A R ~  l t iO l95G 

Aportando a rmharcac3o a ten itoi IO portugucz, ser i  o ou- 
tro exemplar ou ambos, sc nenhum dttlles for deixado em ou- 
tra parte, entregue h auctoridade nlaritima do logar, na fhrma 
declarada no artipo antecedente. 



.\RTICO 19rii.o 

Em rlnalqlicr dos casos mencionados nos dous artigos pre- 
ccderitcs, o commandante do navio havera recibo cln  entrcga e 
o me~rc:lonarA por cota no c:onipetente logar (lo rliario da em- 
11arca:;lo. 

ARTlGr) 1958 

0 s  dictos consules, vice-consules ou auctorirladcs marltimas 
far50, logoquc: recebam os exemplares acilna n~encionatlos, urn 
trrlno de entrega, e, com a posslvcl brcvidade, o remettcr.;io 
com os mcsmos cxemplal-es ;lo minister~o (la marinha. 

l'or cste rnin~strrio sari o'kstanlento mandado tlcpositar I K I  

fdrrniorclenada II:I 11ltima partc (lo $ 3.%10 ; n r I ~ p  1!147.0 

AR'IIGO 1960 

0 testamcrlto maritimo s6 prolluzira cff~v~lo fallcccrltlo o tes- 
taclor 110 mar 011 tluntro dc um ~llcz, cor~t;iclo dcsde o desem- 
harcluc (lo ditto tesjador em territorio pol.iugaez. 

ARTIGO 19ti1.11 

Se o tcstador fallcccr no mar, obscrvar-se-ha o yuc Iica ills- 
p ~ s t o  no $ 4.' do artigo 49117." 

AIITIGO l!)GE 

0 tcslnnlcnto marilimo a clue filltar alguma ilas solcmnidn- 
des rcquo~.lclas 110s a1 tlgoa ,1931.", 1952.0 e 4'353.' 1130 pro- 
tiuziri cffeito algum. 

ARTIGO 1963.O 

0 s  tcstnmentos feitos por portuguezcs om 1):11z estrangeiro 
procluzirso os scus effeitos legaes no reino, sei~clu formulados 
:tuthenticamenle, ell1 conformldade da lei do palz oride foreni 
ct~lebrados. 



I 
.tRTIGO 1 9 6 4  ' 

0 s  consulcs ou vice-consules portuguezes podergo servir 
de tabelliGcs I J ~  celebra~Go e approva~5o dos testamentos dos 
subditos portuguezes, comtantoque se conformem com a lei 
portugueza, except0 no que diz rdspeito 6 nacionalidade das 
testernunhas, que podergo, neste caso, ser estrangeiras. 

ARTlGO 1 9 6 5 . 0  

0 s  consules ou vice-consules, logoque hajam formulado al- 
gum tcstamento em nota publics, trnnsmittiAo uma copia ao 
rninisterio dos negoz~os estrmgc~ros, que dard a esta a direc- 
$50 indicarla no 3 3 . O  do artigo l!)'c7." 

ARTICO 1966 " 

Se o tcstarricrilo For ccrratlo, o consul ou \ice-consul que 
o houver tlpprovado lan~ara por copia na respectiva nota o 
termo de appro\.a~5o, e assim o participari ao govern0 pelo 
ministerio dos negoclos cstrangeiros. 

$ unico. Se o testamento for dado a guardar ao consul ou 
vice-consul, o depos~tario fari rnen~io desta circumstancia e 
passarj recibo da entrega. 

ARTIGO 1 9 6 7  ' 

0 testamento fcito por subdito nin portuguez f6ra de Por- 
tugal produzirh neste rcino os seus effeitos Icgaes, ainda corn 
rela~ao aos hens nelle existentes, observando-se no testamento 
as disposi~6es da legisla~3o do paiz onde for feito. 

Sl I! S E C C S O  V I I  

I) lePObl$i)Es C O I Y U S ~  i r  D I ~ E R J A S  POR'IAS oe Tesrrrnrro 

ARTIGO 1 9 6 8  

N5o podem scr tcstcmunhas em testamento: 
4 ." 0 s  cstrangeiros; 
2: As mulhercs; 
3 . q ~  que n5o estiverem em seu jnizo; 
4 . " 0 5  lnellorc!s nio e~naricipados ; 



5.O 0 s  surdos, os mudos, os cegos e os que nio entende- 
rem a lingua em que for escripto o testamento, sendo pub1ic.0, 
ou o auto de approva~io, sendo o testamento cerrado; 

6: 0 s  filhos e os amanuenses do tabelli50 que escrever ou 
approvar o testamento; 

7.' 0 s  declarados por sentenfa incapazes de serem teste- 
munhas instnunentarias. 

!$ unico. A edade legal para ser testornunha em testamento 
ou em approva$io delle, cumpre t6-la na cnnjnnctura em que 
i! feito o dicto testamento ou approvaqlo. 

A ac@o de nullidacle dc, tcstamcnlo por defeito de f(~rmulas 
ou de solemnidades extcrnas prescrt3vc por tres annos, conta- 
(10s desde que o testamento tenha sido registado, nos termos 
do artigo 1037.O, ou come~ado a esecutar, se n'io estivcr su- 
jeito a registo. 

CAPITULO 111 

ARTlGO 1970.O 

Se qualquer pessoa se finar sem dispor de seus hens, ou 
disposer s6 em parte, ou se, tlavendo disposto, o testamento 
for annullado ou caducar, os seus lierdeiros legitimos haverio 
os dictos bens ou a parte dellcs de que o te5t:ltlor n'io disposer. 

ARTlGO 1971 .O 

A successlo legitima deforc-se na ordcm seguinte: 
1 ." Aos descendentes; 
2." Aos ascendentes, salvo no caso tln arl~go 1236.'; 
3 . O  Aos irmzos e seus d e s ~ n d e n t ~ s ;  
4." Ao conjuge sobrevivn; 



5 . O  Aos transversaes nil0 comprehendiclos no n." 3.", at8 o 
decimo grau; 

0 . O  A fazcnda nacionnl. 

ARTIGO 1973.O 

0 parente mais proximo em grau excluirh o mais rcmoto, 
salvo o direito de representacilo, 110s casos em que este vigora. 

ARTIGO 1 9 7 3  

0 s  parentes que se acharem no mesmo grau herdarilo por 
cabe~a ou em partes eguaes. 

ARTIGO 1 9 7 4  - 
Se os parentes mais proximos repudiarem a heranca ou Po- 

rem insuccessiveis, passarti a dlcta heran~a aos parentes do 
grm subsequente; mas se t5o-sdmente algum dos coherdeiros 
repudiar a sua parte, esta accresceri ti dos outros coherdeiros. 

ARTIGO 1975 O 

Cada gcra~3o forma um grau, e a serie dos graus constitue 
o que se chama linha dc parentesco. 

ARTlGO 1976."  

A linlia tlix-sc rccta ou traris\e~.sal; n recta i: cxonstitnida pcla 
serie 110s graus cntro pessoas qrle tlcscenr11~111 UIII:IS tlas outsas; 
:I trir~sversal e constituit1;i prla solait! dos g s ~ u s  et~tse pessoas 
clue niio desccndcm umas das outras, hem quc procedam de 
nm progenitor ou tronco commum. 

ARTIGO I 9 7 7  

,I linha rect;~ i: ou clcscendentc ou asccndcntc: descenden- 
te, cluando sc cot~sttlera como partindo do 1)rogenitor para o 
que delle procede; ascendente, quando se considera como par- 
tindo (lo clue procede para o progenitor. 

ARTlGO 1 9 7 8  

Na linl~a recta, os graus contam-sc pelo numero de gera- 
~ i j ~ s .  cxc.lilindo o pmgeniiar. 



ARTIGO 1979.0 

Ka linha transversal os graus contam-se pelo numero de ge- 
ra~bes, subindo por uma das linhas ao tronco e descend0 pela 
outra, mas sem contar o progenitor. 

ARTIGO 1980." 

As pessoas incapazes de adquirir por testamento tamhem 
nIo podem adquirir por successZo legitim:~. 

ARTIGO 1981 ." 
A incapacidade do herdeiro tcrmina nelle. 0 s  seus filhos e 

descendentes, havendo-os, succedem como succederiam, se o 
incapaz houvesse fallecido, e n'io tivesse havido tal incapaci- 
dade. 

s ~ c ~ , A o  11 

DO DIREITO DE REPRESENTAGIO 

ARTIGO 1989." 

Di-se o direito de representa~fio quando a lel chama certos 
parentes de uma pessoa fallecida a succeder em todos os di- 
reitos em que essa pessoa succederia, se viva fosse. 

ARTIGO 1983." 

0 direito de representa~'i0 di-se sempre na linha recta des- 
cendente, mas nunca na ascendentc. 

ARTIGO 1984.O 

Na linha tranversal sb se (16 o direito de representa~30 em 
favor dos filhos de irrnios do fallecido, uuando concorrem corn 
algum irmio do dicto fallecido. 

ART160 1985 " 

0 s  representantes sb podem herdar, como taes, o que her- 
daria o representado, se viresse. 

ARTIGO 1986 
L 

Sendo varios os reprcs~ntantes da mesma pessoa, reparti- 



r io entre si com egualdade o que teria de caber ao represen- 
lado, se fosse vivo. 

SECCAO 111 

D.4 ~ U C G E S S ~ O  DOS DRSCENDRNTES 

ARTIGO 1 9 8 7 . O  

0 s  filhos l c g ~ t ~ ~ n o s  e seus desccndentes succedem aos paes 
e demais ascendentes, sem distinq30 de sexo nem de edade, 
postoque procedam de casamentos diversos. 

ARTIGO 1988 " 

Se os filhos on outros descendentes se acharem todos em 
primeiro grau, snccederSo por cabe~a, dividindo-se a heran~a 
em tar~tns partes ciuantos forem os herdeiros. 

ARTIGO 1989 

Se concorrerem tonos ou parte delles representativamente, 
succeder.30 por estirpes ou formando ramos, pelos quaes serh 
clistribuida a I~cran~a,  e subdivltlida nos ramos em que hou- 
ver mais dc um herdeiro, observanclo-se sempre a mesma re- 
gm de egualdade. 

ARTIGO 1990 

S5o comprehendidos entre os filhos legitimos os legitima- 
dos por subsequente matrimonio, conforme o que fica dis- 
posto no artigo 119.' 

BRTI(;O 1991 

Para os filllos illegit~mos succedercm ab-intestato a seus 
paes devem ser perfilhados ou reconhecidos legalmente. 

ARTIGO 1992.0 

Se o filllo illegitimo, periilhado ou reconhecldo n%o concor- 



rer com postcridade legitima, herdari todos os bcns dc sells 
paes. 

ARTIGO 1993 0 

Se o filho illegitimo concorrer i herang com filllo ou filhos 
legilimos, herdarti na prop or^;?^ e nos termos declarados no 
artigo 178G.O 

ARTIGO 1994.0 

Se, por serem muitos os filhos illegitimos, 1150 cltegar ;I 

terca para o complemento das por~ijes assignadas no 2.' do 
artigo d786.", nem por isso ter;?o direito a mais cousa alguma, 
c serA a terqa rateiada entre elles. 

I)A s U C C E ~ S ~ O  !)US PIES LEUlTIMO~ 

ARTIGO 199; s, 

Se o filho legitimo fallecer sen1 tloscentlerttes, succrder-lhe- 
h%o scu pac c sua m3e por partcs eguaes, ou na totalidade da 
heranqa, sc csistir s6 algum delles. 

$ unico. Exceptua-se da disposiq80 deste arl~go o que fica 
clisposto no nrt~go ,1236.O 

sun-sl.:cc,Ao 1 1  

DA > U I : C E ~ C ~ O  DOS PAEb ILLE1.IIIBIJ> 

ARTlGO 199(i.0 

Sc o filho ~llcgilirno fi~llecer sem posLcr.itl:ltl~: c, scm eon- 
sot-ld S O ~ ~ O Y ~ V O ,  Jcvolvcr-s~:-1 a heran~a por inleiro aos paes 
que o houverem reconhecido. 

ARTIGO 1907.O 

Se, porbm, ao filho illegitimo fallecido sen1 pnstendade so- 
breviver consorte, haveri este, emqllanto vivo for, o usufructo 
de ~netade da heranfa. 



DA SUCCESS~U DOS ASCENDEhTBS DO LBQUNLIO GRAU & blC6UINTLS 

.iRTIGO 1998.*' 

Na blla tlc ~);tc$, s ~ ; r ; ~  n Iicranqs do fallecido conferda aos 
aszcntle~ilas (10 segi~l~(lc, gr;lu e dos seguintes. 

,\ IITIGO 1999.' 

Sc os ascondentcs sol)revivos estiverem todos no mesmo 
grau, scri 3 t~cran~a  repartida entre elles por eguaes porfies, 
seja q u ~ l  for a lintla a qnc: pertenq~rn. 

ARTIGO 1000 

Se os nsccnclonles se n90 aclrarenl no mesmo grau, serli a 
heln:mc;a confcrrda ao mtlis proximo, sem distincciio dc linha. 

A R T I G O  2001 .O 

0 que fica tlisposto nesta sec~So e applicavel li heranca de 
fill~o perlilharlo ou reconhecido, salva a limitacso do arti- 
go 1098.' 

~ ~ ~ l . 8 0  v 
I)A SUCI:EESAO DO': IIIMIOS IS nos smus DESCENDENTIS 

AIITICO 'LOO? $, 

Sc o fallcc~tlo  do deisar descendentes nem ascendentes, c 
1180 disposcr dos scus hens, tie:.rlarZo os irmaos legitimos e 
os ~lcscendentes destes. 

ARTIGO 2003 " 

Se o krllccido dclxar, ao mesmo tempo, irmiios gerrnanos e 
ir1n71os c.orrsanguineos oo uterinos, haver'io os irmIos germa- 
nos dobrada parte da I~eranca. 

$ uuico. A mesma clisposi$50 se ohservarh quando coneor- 
rerem ilcwendentcs de irmaos germanos com descendentes 
de irm'ios consanguineos ou uterinos. 

ARTIGO 4-004 " 
Na falta de irmaos legitimos e dc descendentes seus, herda- 

r3o do mesmo mod0 os irmZos perfilhados ou reconhecidos. 



ARTIGO PO05 

Na falta de descendentes, ascendentes e irmlos c descen- 
dentes destes, succedera o conjuge sobrevivo, excepto achan- 
do-se judicialmente separado de pessoa e bens por culpa sua. 

ARTIGO 2006 

Na falta de todos os parentes e do conjuge mencionados no 
artigo antecedente, serSo chamados a heran~a os transversaes 
1130 designados precedentemcnte, acliando-sc clentro do de- 
cimo grau. 

BRCI(i0 % O O i . O  

0 s  filllos ~llt~g~liinos, postoque perfilllados ou rcconllccidos, 
n2o succcdem ab-~ntestato aos transversaes tle sf-us pats, nem 
estes parentes aos fill\os illcgitimos, excepto, cnl arnbos os 
casos, rizo llavericlo oulros parcntes dentro clo decimo grau. 

UA SUl CESS.~O 1)A FAZENDA N\'4ClOh'AL 

Na hlta de todos os llerdeiros testainentar~os ou legitimos, 
succedera o estado. 

AllTlGO '1001.0 

0 s  direitos e obriga~fies do estado relativamenle d heran~a 
ser'To os mesmos quc os tlc qualqucr outro herdeiro. 

ARTIGO 2010." 

0 estado nlo podera tomar posse da lieran~a sem que pre- 
ceda sentenGa que declare o seu direito, nos termos do co- 
digo de processo. 



D h  A B E R T U R A  E T~ANSNISSIO DAS HERANGAS 

A heranya abre-se pcla mortc do scu auctor; o logar da aber- 
tura da heranqa tleterminar-se-ha nos termos seguintes : 

$ 1 .O Sc o finatlo tiver clornrcilio, abrir-se-ha a heranqa no 
logar desse clnmicilio. 

5 2 . O  Na falta cle domicllio, abrir-se-ha a heran~a no logar 
onde n finado tivcr bens immoveis. 

§ 3 . O  Sc tircr bens immovers em divcrsos logares, abrir-se- 
113 n heranca ontlc se acliar a maior parte desses bens, sendo 
esta partc calculada pcla rcspectiva contr~buifio drrecta. 

5 4." Sc o finatlo 1150 tivcr domicilio nenl hens immoveis 
cm p:~rte :llguma, nbrir-sc-l~n a I~eranca no logar ondc ellc se 
lioar. 

ARTIGO 2012 O 

llavendo justo receio de clue se estravrem villores mobilia- 
rios (la heran~a, podera clucllquer auctoridatle judicial, a re- 
rlucrimcnto de aigum dos interessados ou do curatlor geral, c 
ainda ex-oficio, ordenar a imposiq30 de scllos, conforme se 
determinar no codigo de processo. 

ARTIGO 9018." 

A transmiss30 do dominio e posse da heranfa para os her- 
deiros, quer instituidos, qucr legitimos, (la-se dcsde o mo- 
mento da morte do auctor della. 

ARTIGO 9014 

Sc o herdeiro se achar ausente ou for menor.ou interdicto, 
proceder-se-ha judicialmente a ~nventario e a partilha, se esta 
llouver dc fnzcr-sc. 

AR'SIGO 901S.u 

Se os herde~ros forem todos maiores, e nlo l~ouver entre 



eUes ausentes ou interdictos, podeAo concertar-se como en- 
tenderem icerca da partilha, comtantoque seja feita por es- 
criptura ou auto publico. 

ARTIGO %016." 

0 s  herdeiros succedem em todos os direitos e obrigafles 
do auctor da heran~a qne n'ao forem puramente pessoaes ou 
exceptuados pela lei ou pel0 dicto auctor. 

ARTIGO 9 0 1 7 . ~  

Sendo vhrias as pessoas chamadas simultaneamente ti mcs- 
ma heran~a, seri o scu d~reito indivisivel, tanto a respeito da 
posse como do dominlo, emfluanto a partillla se n2o fizcr. 

AlITItiO 2018 

Cada urn clos co-lierclciros p6rla ped~r a totalidadc da he- 
ranqii a clue for cham:~do conjunctamentc com outros, scm qur, 
o demandado possa oppor-lbc a eucepc5o de c l ~ r c ~  n hcraoq:~ 
Ihe lido pertence por inte~ro. 

ARTIGO iLOl!J:* 

0 direito de peti~5o de hcran~a prescrevc pelo mc:smo tempo 
c f6r1na por quc prescrevem os d~rrtitos immobiliarios. 

.\RTIGO 2020 

A lleran~a phdc scr acceila pura e simplesmente, ou d-lo 
a bencficio de inventtirio. 

ARTIGO 2021 

0 I~erde~ro n3o e obrigado a encargos alem tlas fur~as da 
heran~a. 

4 unico. l'orbm, se a heran~a for acceita pura e simples- 
menle, incumbe ao l~erdeiro provar quc, ella n5o consta de 
hens sufficientes para pagamento (10s encargos. Se for acceita 
a heneficio d ~ :  inventlirio, e este se fizer, incumbe aos cre- 



tloms a prova dc: quc na heranr,a 11a oulros bons alem clos in- 
ventariados. 

ARTIGO 2022.0 

Quem repudia a heranca que Ihc sobrevem por um lado 
1130 fica por isso inhibido de acceitar a que lhe tocar por 
outro. 

S U I I - s ~ c ~ A o  I 

U A  A C C E I T I C ~ O  SIMP1 CS E 1)U I I E P ~ ) D I O  DA I I E R A N C A  

ARTIGO 3023.O 

A acceitaNo ou o reputlio da llerancn e um acto intcira- 
rnente voluntario e livre. 

A R T I G O  20Ei.1b 

Ninguem pljde acceitar o u  reputli:~r :I Ilcranya cm parte, 
com termo ou condicionalmc~~le. 

AR'CIGO 4035.O 

Podem acce~tar ou rcpudiur. heranla todos os que teem a 
livre administra~zo tle seus bens. 

ARTIGO 2026.0 

A mulher casada 1190 pcide validamente acceitar ou repudiar 
a I~eri~ncn scm auctorisa~io do marido, nem o marido sem 
consentimcnto (la mull-ler. A auctorisa~iio dp marido e o con- 
sentimento (la rnulher poclem ser suppridos judicialmente. 

AI1TIGO 4027.0 

A l ~ e r a n ~ a  cle~xatla aus menores e aos interclictos s6 pode 
ser acceita a I~coeficio de inventirio por ac~uellcs que os re- 
presentam. 

411TIGO 2028 

0 s  surdos-mutlos quc n5o est~verem c:m tutel:~ souberem 
escrever acceitario ou repudiargo a Ileranca, ou por si ou por 
seu bastante procurador ; mas, se n5o souberem escrever, serA 
a heran~a acceita a beneficio de ~nventirio por um curador, 
que sera nomeado em consclho de familia. 



A HTIGO 40%9.0 

,1 acccitaqlao i: espressa ou tacita. 
5 I ." h exprcssa guando o herdciro toma este titulo ou qua- 

lificac,5o em algum act0 public0 ou privado. 
5 2." 1;: tacita quando o herdeiro practica algum facto de 

quc necessariamentc se deduz a intenq50 de acceitar, ou de tal 
natureza, que elle n5o poderia praticl-lo senlo na qualidade 
cle I~erdeiro. 

ARTIGO 4030 0 

0 s  actos puramente conservatories ou de adminlstracZo e 
guarda pro~isoria da heranla n2o implicam acceitay90 della. 

Al{TlGO PU3l .o 

A ccss5o cl ;~ lieranfa 1150 cnvolve ac,ceita~ao dclla, sendo feita 
gralu~lamentc cm fwor tlc lodos os cohertleiros a quem deve- 
ria pertericer na fdlla (lo ccdente. 

,IRTl(iO 2032.0 

0 que fw- dcclarnt'lo l~erdeiro por scntenca passadd em jul- 
gado, ou condemnado nessa qualidade expressamente, serli 
havido por I~crcleiro, tanto em relac90 aos crcdores ou aos le- 
gatarios clue h i ~ ~ i ~ m  ligurado no processo, como em rela$lo a 
quaesquer outros. 

ARTItiO 9 0 3 3 "  

Sc os herdeiros se 1-130 accordarcm sobre a acceitaqZo ou 
sobre o rcpudio cla lleranya, 1)otler3o rlns acceita-la e repudid-la 
outros; mas, se uns qu~zcrerrl act-cili-la s~mplesmente, e ou- 
tros a bcneficio cle inventirio, tiaver-se-ha por acceitada bene- 
ficinriamente. 

AR'I'IGO 2038 

Sc o herdciro filllecer sen1 acceitar ou repudiar a heranp, 
passari a seus lierdeiros o cl~reito de acce~tar ou repudiar. 

ARTIGO 2038.0 

0 Ircrdelro que tiver acceitado a heran~a do fallecido pode 
repudiar a hcranqa que este n8o tivesse acceitado ao tempo da 
sua morte: mas o repudio da heranv do fallecido trarh com- 



sigo o repurlio de toda e qualquer lleran~a quc lhes fusse con- 
ferida. 

ARTIGO 9036." 

0 repudio deve ser feito por termo, assignado pelo repu- 
tliante ou por seu procurador, perante o juiz do logar da aber- 
tura da hcran~a. 

§ 4 .O Estes termos ser5o lanqados em urn livro numerado, 
ruhricado c cncerratlo pelo juiz. 

5 2.O Sc o repudio for feito por procurador, sera a procu- 
raq3o c'onservacla no cartorio respective. 

ARTIGO 4037 " 

Entende-sc que o herdeiro que rt?purlia nunca foi herdeiro 
nem pbde Iiaver, em tal caso, direito tle representaeo; mas 
o repudio da hcran~a n'io priva o repudiante do direito de ha- 
ver os legados qrle Ihe tenham sido deixados. 

ARTIGO 4098 

Ninguem pDdc reclamar a acccitac50 que l ~ j a  feito, ex- 
cepto : 

1 .O Em C ~ S O  de violencia; 
2 . O  Tentlo siclo induzido ti acceitaq5o dolosamente; 
3." Acllando-se a heranla absorvida em mais (10 metade, 

em conseqaencia de testamento rlescnnhecido ao tcmpo dn 
acceitac5o. 

ARTIGO 4039.0 

A disposiqio do artigo antecedente 6 applicavel ao repudio, 
except0 o n.O 3 . O  

ARTIGO 2010.1D 

0 herdeiro quc 6 chamadn i mcsma hsran~a por testamento 
e ab-intestato, e a rcpurlia pelo primeiro titulo, presuppae-sc 
que a repudia egualmente pelo segundo; mas, sc a repudiar 
como herdeiro ab-intestato, sem ter noticia do testamento, bem 
p6de acceiti-la por este titulo, nBo obstante aquelle repudio. 

AItTlGO 9041 .O 

Do repudio da heran~a do testador clue dispoz da sua paFte 



disponivel, nio se dednz o repi~dio cla partc legitimaria, qnc 
tleve ser cxprcsso. 

AIiTItiO i O i 2  " 

0 s  cretlores tlaquello clnr! reputlia a l~cranca cm prejuizo 
dellcs, podcm srr  auctorisados jndici3lmrnlc n acceia-la no 
logar e em nome do tlcvcilor; mas o rcn~at~est*c~~te da heranqa, 
pagos os crcdores, n2o aprovo~t:ll.;~ :lo I-cp~~tliante, mas sim 
aos herilei~os in~rnr~il~atos. 

ARTIGO 2013 

Quando algucrn tivnr interesse cm quc, o I~erclciro dcclar~: 
sc acceita ou repuilin a Ileran~a, podcrti reqnercr, 1)assaclos 
nove dlas, tlesdc ;I al)t?rtura della, quc o jrliz (lo clorn~cilio tlo 
herdeiro tlssigne a este nm pruso rasoa~el, que n;io excederd 
a trinta dias, par:1 quc, dentro dcssc praso, h ~ a  a sua decla- 
m@o, sob pcna de haver-se a Iieranga por ncceit;~da. 

ARTIGO 3014 

Ningaem pddc, nem sequcr por contract0 ante-nupcial, re- 
nunciar i success50 de pessoa viva, ou alienar ou ol~rigar os 
direitos que eventualmente pwsa tor 6 sua h~ranqa. 

AR'llGO 3015.0 

0 s  effcitos da acccita@o ou do repi11110 da Ilcranqa retro- 
tnhem-se ao dia da ahertura della. 

ARTIGO e016." 

0 herdeiro maior ou emancipado, em cujo pocler estiver ;I 

heran~a ou parte della, e que pretender acceithla a heneficio 
de invenario, requerera ao juiz competente, dentro de dez 
dias, desde a morte do auctor (la heranca, se cste fallecer em 
sua companhia, ou cler~tro de vi~ltc dias dq)ois de receber a 
noticia da morte, st! com title 1150 estlressc vlvendo, cple 
munde proceder no rrsp~cf i\ I ,  inventiir-io, 



5 unico. Se o herdciro for testarnentario, este praso con- 
Iar-se-lia dcsdc clue clle tiver conhecirnento do testarnento. 

Se o llerdeiro d o  tiver em seu poder a heran~a ou parte 
della, n5o perderh o seu direito ao beneficio de inventirio 
emquanto n5o for constrangido a declarar-se, conforme o que 
fica disposto no artigo 2043.O, ou n'ao decorrerem vinte dias 
desde que tomar conta (la hcranga ou de parte della, ou n%o 
prescrever o seu dircito, na conforrnidade do quc, se ordena 
no artigo 202O.O 

A R T I ( i 0  9048.0 

Se os lierdeiros forem mcnores ou interdictos ou o for al- 
gum delles, observar-s+ha icerca cltl lleranra o quc: fica dis- 
yosto no artigo 2027." 

ARTIGO 8049.0 

Sendo vnrios os l~crdeirns, sc algum 011 alguns r~uizerem 
acceitar a heran~a a beneficio tle inventkio, e outros nso, ob- 
servar-se-h5o 3s disposi$Ces (lo artigo 2033.O 

ARTIGO &0;0 

0 juiz do inventirio fard citar por editos de trinta tlias os 
credores do finado c os Icgatarios desconl~ecidos ou domici- 
liados f6ra da comarca, c pessoalmentc os c,rcdores e os lega- 
tarios contiecidos c dorniciliados nella, para :rssistirrm, que- 
rendo, ao proccsso tlo invcnthrio. 

ARTIGO 2051 

0 inventario scrh corne~ado denlro tlt: trinta tlias, contados 
desde aquelle em quc expirar o pttaso ;~ssignaclo aos crerloros 
A legatarios, c sera conc:ln~do tlrnlro (le out.ros sessenta dias. 

ARTlGO Q-O:iZ." 

Se, em razz0 de se acl~arem os hens a grandes distancias, 
ou por serem nurnerosos, ou por algurna outra justa causa, 
parecerem insufficientes os sesseuta dias sobredictos. potlrrii 
o juiz prolongar este praso. confolme for nec:~ssnrin. 



ARTIGO 2058 " 
N3o se dando principio ao inventirio, e n2o se concluindo 

este por mlpa do beneficiario nos prasos declarados, haver- 
se-ha a hcran~a por acccitada pura e simplesmente. 

ARTIGO 9C5l.o 

0 herdeiro beneficiario que so achar na posse effectiva da 
heran~a serd mant~tlo nella, mas poderd ser constrangido a 
prestar cauq90, hnvendo perigo de extravio ; e, se o hcrdeiro 
nXo a prestar, scrh a aclministrac'io conferida a outrem pelo 
juiz, ouvitlos os i~iteressados. 

5 unico. Se o beneficiario n5o estiver na posse effcctiva da 
heranpa, o juiz proverii, sendo requerido, sobre a guarda e 
administracao clella. 

ARTIGO '?;OX 

0 s  llerde~ros que sonegarem no irlventtirio alguns hens (la 
heran~a perder'io o tlireito ao berieficio do mesmo inventario. 

ARTIGO 2O;G 

0 administrador (la heranca, cjuer seja o proprio herdeiro, 
quer outrn pessoa, n5o poderd exercer, sem auctorisagIo ju- 
dicial, actos que n50 sejam tie mera atlministraq50. 

ARTIGO 6-057 

Se houver dt! proceder-se i ver~da dos I~ens hereditarios, 
serd esta feita em hash publica, salvo se todos os l~ertleiros, 
credorcs n legatarios concordarem no contrario. 

ARTIGO 2088." 
Durante a formacao do invcnti~rto pot1cr;io ser pagos pelo 

administrador da heran~a os Irgados c as dividas passivas, 
quando no pagamento concortlarcm todos os herdeiros, cre- 
dores c legatarios. 

5 1 ." K;io ro~icordantlo IIO pagrimcnto algum destes interes- 
sados, poderao, tanto os credores, como os legatarios, deman- 1 

dar judicialrnente os I~(:rcleiros, e, sc, cluando obtiverem sen- 
tcnca pnssarla em julgadn, ainda 1150 c s t ~ ~ e r  concluido o inven- 



tdrio, poderiioser pagos, devrndo, porem, os legi~tario~ prestar 
eauc,Ho. 

5 2." 0 pagamento cle divida e a e~ltregd de legado feitos 
por mod0 differente do estabelecido neste artigo e no !$ 1 ."silo 
nullos, e o admirlistrador da heranfa qucl os iizer respondc~~li 
pelo desfalque quch a divida ou o I(lgado terll~a tlc padecer em 
razgo de n'io chegar :I l ~ c r a n ~ a  1nt)riro pagiiluento d;~s dl- 
vidas P (10s I(~gatlos. 

,411TIGO 9059 

No caso de execu@o, poder'io quaesquer credores acudir a 
ella corn os seus protestos ou preferencias, e serao. pagos na 
orcl~m em que forem graduados. 

Se nilo se apresentarem credores com sentenqa executoria 
contra a heran~a, e os bells desta cl~egarem para pagamento 
de todos cs credores, sera0 estes pagos pela ordem em que 
se fore111 apresentando, e, sb depois de todos haverem siclo 
inteirados dos respectivos creditos, seAo satisfe~tos os lega- 
dos, e declaradas caducas as cau@es prestadas pelos legata- 
rios j i  pagos. 

AR'IIGO 2061 

N%o cliegando os bens para pagamento de clividas e lega- 
dos, devcrh o adminislrador dar contas da sua iidministra~3o 
aos credores e aos legatar~os, e sera responsavel pelos pre- 
juizos que a heran~a haja padecido por culpa ou negligencia 
delle. 

$ 1 ." Neste caso, mandara o juiz satisfazer as dlvidas, tra- 
zendo para o monte ou a totalidatlc (10s Icgaclos on a quota de 
cada UIII delles proporcionada ao (luc f~lt;u'. 

$ 2." Se, ainda assim, n3o fora si~liic~iente o todo para paga- 
mento (10s credores, e cstcs 1150 concordarem em ser pagos 
rateadamente, poder3o recorrer aos moms ordinaries para 
obtcr pagam~ntn. 

ARTI(iO " 

Pagos os credores c os legatarios, iicii1.i o Iierctelro bene- 
Eoario no livre goso do que restar da heranqa, e, se a heran~a 

'26 



Irou\-er sido administrada por outra pessoa, scr6 esta obrigada 
n prestar-lhe contas, dehnixo dn rcsponsahilidade imposta no 
; ) I  tirro fM] .O 

A I i T I ( i 0  2063.0 

St.. (lt!p~ 11s rln I ) : I ~ , I ~  12s Icgatarins, appareccrem outros (.IY- 
dores, esit:s s6 terlao regrcsso contra os dictos legatarios, 1130 
restando cla heran~a ])ens snfficientes para seu pagamento. 

ARTIGO '20611.0 

0 invcntlirio clue llouvrr sirlo frito pelo Ilcrilciro em pn- 
meirc~ grau clue depi~is repud~asso a Ileranca nproveitar5 nos 
sul~stituidos e aos Ircrdeiros all-intcstato, mas estes terao urn 
mez para dcliberarem, contado tlesde o dia em que houverem 
conhccimcnto do repi~dio. 

ARTIGO 2063 * s  

As custas do inventirio, ilas c~ntas  c, hem assim, das de- 
rnandas clue o llrrdeiro I~ou\~t)r inte~~tado, ou tivercm sirlo pro- 
postas contra elle por callsii iia hcranra, ficarSo a cargo da mas- 
ma heran~a, excepto s(: o horiloiro tiouver sitlo conclemnado 
pessoalmc:ntt~ por scu (lolo 011 111ti f(:. 

ARTlGO 9066 

llavcrti scrnprc inventirio qotrntlo qualqucr dos herdeiros 
for mcnor, intertlicto, ausente ou descont~ecido. 

§ 9 .O Em casos taes, o inventiirio serti concluido dentro rle 
sesscr~ta dills, c.or~tntlos ilesrle a~luelle em que for principiatlo ; 
salvas as ttisposifGrs do artigo 2052." 

$ 2.. Cessantlo n causa pela qua1 se procedc a invcntArio. 
este nSo prosrguir;, salvo havendo quem o requeira de entre 
os col~cl~tleiros. 

ARTIGO 2067.0 

Entrc niaiores clue tcnham a livre administraqIo de seus 
bens ou q~ lc  n2o estejam comprehendidos no artigo prece- 



clente, s6 poderfi fazer-se invent;irio judicial, sendo requeri,lo 
por algum dos coherdeiros. 

ARTIGO 6068: 

Quarido este inventkio houver de produzir tambem os ef- 
feitos (la acceita~iio beneficihria (la I~eran~a,  ser-lhe-11a appli- 
cave1 o que fica disposto nos artigos 204.6.", 2050.", 2054.", 
"253." e 2053." 

SUB-SEC$AO I 

LIO C A B R C A  DB CAZAL, B no A R R O I , A I I E N T O  B DESCRIP$IO DE BBNS 

ARTIGO 2069 

Diz-se cabe~a de casal a pessoa que e encarregada dc arro- 
lar e dar :i descrip~iio e partilha us bens da lieran~a. 

ARTIGO 9070.O 

Este encargo incumbe : 
I ." Ao conjuge sobrevivo, nos c,ttsamentos por communh50, 

e nos outros tao-sbmente 113 part(. tlm clue t:llc pbdc 1er par- 
tilba ; 

2." Na falta tle conjuy c h  so1)revivo c nos casos em que elle 
n3o p6de ser cttl)cqa dc cabal, ao fill10 ou colierdeiro que esti- 
vesse viventlo corn o fallecido, nlao sendo incapaz ; 

3 . O  Se nenhum dos filhos 011 herdeiros cstivesse vivendo 
com o fallecido, ou se, pelo contrario, o estivessem todos, a0 
filho var3o ou llerdeiro mais velho, P, rla falta destes, A irmla 
ou herdo~ra mnis vcllla, ngo sendo Incapazes ; 

4 . O  Sc uma parte (10s iillios 011 I\cr(ltiros cstivessem vivendo 
con1 o fallecido e outra nGo, Brjuello tlc entre os primeiros a 
quem for applicavel a dlsposiqfio (lo nnmpro antclcrdente. 

ARTIGO 2071 

Niio havendo irm'io 011 irm5 ou col~ercleiro maior, ou sendo 
todos incapazes, servira tle rabcrn ~ l e  casal o tutor. 

A RTlGO 0-072 " 

0s coherdeiros que tiv~rcm a posse de certos hens da he- 



r anp  scr5o consitlerndos c.olno c:;~l)c~as (!(> !*;~snl cnlqunr~lo ;I 
, psses b c ~ ~ s .  

AHTIGO ?O73 * 

0 cabctca de casal, havendo col~ercleiro menor ou incapaz, 
proceclr1r:i a inventirro, nos termos tlos art~gos 157." c 189." 

A R T I G O  2071.'' 

0 cahe~a de casal devcri dr:clarar* : 
1 .O 0 nome e estado do auctor tla hri*;tnc;r, o (113, mcz e 

anno em quc c o logar oncle cste Bouvclr fullcc~dc, : 
c. 2. o 0 nome, estado, eclade e citpac~tl;lde tlos hertle~ros tes- 

tamentar~os ou legitimos, sem cxclu~r os clue possam esistir 
cm estado cle concep~Zo conhecirla ; 

3.' Se o auctor da Iiera~r~a fallec'eu corn testamento, e neste 
caso apreser~tara o original ou copla authentica do dicto testa- 
mento ; 

4." St: o auctor da I~eranca, sendo casado, o foi precedendo 
escr~ptura, e r~este caso apresentari urn traslado ou copia au- 
thentica della. 

AR'T IGO 207:; 

O cabe~a de casal darli. A desc18ipc.;?o. fielmente c debaixo de 
jrlramento, todos os bens da heraop. 

IR'TIGO 207(;.u 
0 s  bens moveis sera0 espccificados pelos seus signaes ca- 

~acteristicos, e de fbrrna que n;io possam tr~~:,dl.-se ou conftin- 
dir-se com outros. 

A R T 1 6 0  ?077 o 

0 s  brns rlnmovois siirJn tlescriptos corn as was confronts- 
~i ies ,  nomcls nn nurnl>l.os, pertcncas e servidbes, e, quantlo 
deverem passar [)~.t?clpuos, seAo descriptas as hemfeilorias 
que tlverem l.~cehirlo o que forcm partiveis. 

A R T I G O  POT8 

0 s  fundos co~~soliclados serZo descriptos, espr;c.ific3ndo-se n 
sua r~aturcza e os numcros qne tiverem. 



A descrjp~ao das divitlas activas e passivas sesli acompa- 
nhada cia decltlra~5o dos litulos ern que se furlclam. 

Se existirem na hcrarica alguris ])ens rlue pertenqam a ter- 
ceiro ou qlie devam passar prcc~puamente a algulu herdeiro, 
serio arrolados separaclarne~~le, ajunctando-se os respectivos 
titulos. 

5 unico. 0 s  bcns que pertencere~n a terceiro n3o Ihe serSo 
entregues, harendo alguma cluvida, sem quo  o tllcto lerceiro 
prove o seu direito. 

ARTIGO 2051 ' 
Prlo f;ic:to tle solwgar hens dir Ilcranqa, o c;rbeca dc casal 

~)erdrr i ,  rrn I)encficio dos coherdciros, o d~seito qnc! possa 
ter a qualquer parte dos bcns sollegados, e, st: n50 Sor her- 
dciro, incorrcri na pcl~a tlc furto. 

ARTIGO 2U84.8t 

0 cabeqa de casal quc dolosanlente desc~revcr (:I-cd~tos, dl- 
reitos ou encargos que se fundern em tilulus s~~~iu l ;~ t los ,  Blsos 
ou falsificados, serli ohrigado a reparar o ~ ~ ~ ' c ~ l u ~ z o  ccrusado, e, 
alkm rlisso, punido com as penas dc furto ou de falslfica@o, 
conforme as circumstancias. 

0 cabeca de casal quo dolosa~~lentc occultar tltulos neces- 
sarios para o conl~ccimc~rlto rla r~atiireia nu dos encargos rlc! 
bens 1)artivcis s ~ r i  rcspo~~savel yralos 1)1~c~l\11zos quc. d~ssa  
omisslao sesultarem. 

A I(  I l G 0  2081.0 

0 c+altc$a de casal c:c11111nr1ar$ na ;ldmin~strn~.Go tla I~cranty 
que tivcr, ;it6 sc: 111t1rnnr~~ni as partilhas, excepto no c~ue to- 
ear aos bcns n5o-l)artivt~1s que houverem de passar l~recipua- 
mente a outros hcrde~ros ou succcssores. 



c promover6 a cpbran~a e arrecada~iio das dividas activas 
rlll;lnrlo c ~ s a  cobranca e arrccar'la~iio p o w m  perigar na de- 
111orn. 

5 unico. Se, para a arrecadac5o (13s d~vidas de que se 
trncta neste artigo, o cabe~a de casal propozer algnmn accfo 
011 promover alguma cxecu~ilo, qnalqucr (1.0s coherdt~rros 110- 
dera intervir ho processo. 

,iRTIGO $086 o 

0 s  credores da heranqa poderIo egualmentc usar, contra o 
caheqa de casal, (10s meios conservatories ; nus  n5o podergo 
demandd-lo nas quest"os do dominio ou por (lividas (la he- 
ranca, scm citacso tlc intlos os c-oltertleiros. 

.iR'1'1(i0?087 " 

0 cal)eca ti(: casnl, como ;lcllrllnistrador (la I~eran~a ,  rece- 
hera todos os fructos e rcndimentos dos bcns cuja posse tiver, 
e satisfara os encargos ortlinarios, corn obrigaqio de dar con- 
tas, se o usufruct0 dos tllctos bens Ihe 1130 pertcncer; mas 
n5o podera alhear bens alguus tla hel-an~a, esrcll~to ns fructos 
e outros objectos que n'io poderein srr cnnst~l.\;ados sem pe- 
rigo de se dcteriorarcm. 

ARTIGO 2088 " 

0 cabeca cle casal tem dlreito de ser inteirado das despesas 
que fizer a sua custa por conta da heranca, e dcllas podera 
exigir juros ; mas nio sera ohrigado a paga-10s tlas sommas 
que reccbcr par conta d t ~  l~era~iga, sengo desde que se achar 
em mora. 

ARTIGO 2089." 

As questijes que se suscitarem sobre a habilitac5o rlos hcr- 
deiros indlcados pelo ~111eca de easal ou dos qrie c.nrrctrrrer6m 
ao inventario, ou acerca da propriedade dos bells I r~~~.!~rl~t ;~rios ,  
ou da sua qualidacle (lo n5o-part1vt~1s, qut! n3o 1,ossarn scr 
resolvidas por s~mples 11lspc~cc5t1 clo docu1nt:iltns tlutl~enticos, 
srr'io I-c?solvidas pelas via> orcliirar~as sem prrlnizo cla conti- 
n u a @ ~  (lo lnventirio t! partilha. 



- 
. iRTIGO 2 0 9 0  O 

0 caheca dc casal quo dolosarnente demorar a prosecuqiio 
do inver~tirio poilcra scr rernovitlo a requerimento clos 1ntc1- 
ressados, entregando-se a outrem a administrac90 provisoria 
da tleran~a, para o quc, seri preferitlo o coherdeiro niais ido- 
neo. 

SLB-SIX!:AO I 1  

])As A V A l  l a c 6 ~ 8  

ARTIGO 20'31 

0 s  bens do inventirio entre maiores serLo aval~ados por 
louvados nolneados por accord0 entre elles. 

unico. NIao se accordando os herdeiros na escolha dos 
louvados ou de parte delles, ser3o todos os clue faltarem es- 
colhidos pclo juiz, mas 1150 dc entrc os propostos pclos l~er-  
deiros. 

ARTIGO 2092 

Se o inventario for s6 du bens de mcnores, sera0 os louva- 
dos nomeados pelo conselho de familia. 

ARTIGO 9093 " 

Se o inventario for cntrc maiorcrs e menores, serli nomeado 
um louvado pelo cor~sell~o cle familla, outro par parto ttos maio- 
res c o terceiro pelo juiz, para o cnso do ernpate. 

$ unico. 0 louvado quc for chnmado para o tlcscmpatc serd 
obrigado a conformar-se com um dos oul~~os  louvados. 

As joias e os objec,tos (lo ouro ou prata scl4o avaliados pe- 
10s contrastes e ensaiadorcs no scu valor iulrulseco, accres- 
cendo metade do fe~tio, se merecerem ser canservados, 

A R T l G O  4098.0 

0s objeclus csljr~ciac!~ qrlc os louvados n5o souberc.rn :I \ . ;r-  

liar sorso c~stin~aclos pol' l,clritos 011 pessoas competentc:~, 110- 
moatlos polo juiz, s;~Iva clu;~lquctr. legitima opposic3o tlos inte- 
ressados ou (10s seris 1*cxpresentantes. 



ARTIGO $096 

0 s  pretlios rust~rus c urhanos s e r k  estimados pelos lonva- 1; 
dos, com atte1ic5o ao seu rendimento ou producto medio, ao 
tempo por que potl~rn continuar a dar o mesmo producto ou 
renda, ;is circnlnslancias da localidade onde sZo situados, aos 
seus encargos e as despcsas de amanho e de conscrva~So, dc- 
claranclo-se, em todo o caso, a s  bases que se tomararn para a 
avalia~zo. 

ARTIGO 2097.0 

0 valor do tlomin~o util dos prasos serd calculado cor~forme 
;IS rcgras ostabelecitlas no artigo precedentc, abatida a impor- 
tancia do tlomiuio directo. 

ARTIGO 2098.0 

O valor do dominto directo serii reptlklrlo egr~al a ~ i n t e  pen- 
siics annuaes, e se, alim das pensties allriuacs, abranger algu- 
ma pres ta~Po ec en tu:~l, at:crc~sccrf~ a importancia tle uma des- 
sas prcstacGes. 

5 unico. Sn o valor da prestaq3o nein for conhecido nern cs- 
ti\thr ~lcclararlo na lei, sera arbilrado conforme o costume (la 
terra. 

\ R T [ G O  4099.0 

As I,emfcitor~as niencionadas no artlgo 2077." consistiAo 
sti ~~aqucllas que etTectivamente tiverelr~ al~gmentndo o valor 
dos l~redios, c serio avaliadas en1 relaclao a cssc augmcnto. 

.\RTIGO 43100." 

Diz-se coll~l:lao a restitui@o que os herdeiros legitimarios 
que pretendem entrar Ila success%o devem fazer 4 massa da 
heran~a dos ralores que lhes houverem sido doados pelo au- 
ctor dclla, para o calculo da terqa c eguala$io da partilha. 



A collaq2o ])oclel*~~ usc0usal.-se cntrt: us 111~cler1os legilittla- 
nos, se o (loador o l~ctuver assim declaiaa~lo, cru o c!ooalario 
repudiar ;I heri~nyn, salvo o direito de reducq50, no caso de in- 
officiosida tle. 

ARTIGO P102.~1 

Quando os l~etos suecederem nos avcis, r ~ l ) ~ ~ ~ ( ? l ~ t i i n d o  scus 
paees, trarlao A colla~lao tuclo aquillo clue os tllctos seus paes 
devessem co~lferir, aindnque n3o o hiijam herdado. 

AIITI(;O 2103.0 

0 s  paes 1120 s%o obngaclos il conferir 113 lieran~a (le seus 
asccndentch o quc foi doado pol estes a seus filhos, nem os 
t'illlos o qn(: lhes fo~  doado pelos ascondcntes, succedondo- 
llres rep~~esc'r~tat~\u~nrntc. 

ARTIGO 2104.0 

0 s  ascendentus que concorreln ;Z success30 do tlibsccndente 
doador 1130 s3o obrigados 1 collaq'ao. 

ARTIGO "LOB.' 

11s doa~6es feitas ao corlsorte do filho n3o est;io sujeitas i 
colla@o; mas, se forem feitas conjunctamentc ; i i )s  dons cun- 
sortes, serd o tiltlo obr~gado a confertr met;ltlr rlo valor ou da 
cousa doada. 

AR'I'IGO '?106.0 

Todo o dispendio rluc o fal1r:citlo tiver felt0 crrl f;ivolb (lo scus 
fill~os, quer ern ilote e enso\lal, quer coino patr~moriio I,iIra 
ordt~ri;rq2o, cluc~ corn eslr~dos rnaiores ou ~ 0 1 1 1  sc:l~~co milltar, 
ou [ ) ~ I ' ; I  es tal)c~leciinento dclles 011 pngilnlnnlo tlt: suas d~vldas, 
serd corlfe1.1 do. 

3 1 ." Mas, nu compulo dtbsse clrt;[~cr~rl~o I~a\rcr.l sibinl)i*c: :\I. 
tenCZo, l)ara serem abatitfos, aos gastos oi'tlin:~~ios a que os 
paes serlarn, alids, obrigndos, e poder3o os mesnlos paes dis- 
pensar a collaqlao, comtantoque n3o lraja excesso da ( l ~ o i a  dls- 
ponivcl. 

5 2,'' I)c\cm c~gnalmcntc ab;~ter-sc. IW \;tior t.ut)f~~~clo os 



valores que os filhos houvercm prestado a seus paes sem ser 
por doa@o. 

A R T I G O  2107 

As despesns (I(: alimentos e as doa~6es remuneratorias de 
servi~os, ou feitns para inilemnisar os fiihos rle c~uaesquer I~cns 
distrahitlos pelos paes, nIo serSo sujeitas ti colla~3o. 

ARTIGO 2108.0 

0 s  fructos e lucros da cousa cloada ser2o ~(ontados, para vi- 
rein 8 colla~lo, desde o dia da abertura da heranea. 

A R T I G O  2109.0 

A colla~So far-se-ha, n30 em substancia, mas prblo v;~lor qrle 
as cousas dotadas ou doadiis tinham ao tempo ilo cloltl ou da 
doa~So, aindaque entio n30 fossem estirnadas, escel~lo se os 
interessados, sendo maiores, concordarem ern clue a colla$Io 
se fafa em suhstancia. 

$ unico. 0 augmrnto ou a deteriora@o que as cousas doa- 
das ou dotadas tivere~n ~)ostcrinrmr,nte ao dote ou li doaclo 
sera por conta do doriatario, e ,it& a p r d a  total da cousa, ex- 
cepto se a tleterioraq20 ou a per2(la result;rr tlc causa fortuita. 
cle forqa maior ou do natural uso t l n  cousa doatla ou tlotaila. 

ARTIGO 2010 

Send11 fcita a doaflo por ambos os conjuges, confcrir-se-11a 
rnl7tade no inventario dc cada um tlelles: se n doiq3o tiver 
sitlo feita so por urn delles, a collacao far-se-11a so no seu in- 
ventirio. 

ARTIGO 2 l I l . o  

0 s  cohertlorros (lo tlonatario ser3o inteirados em hens da 
mesma especic: e naturcza, sendo isto possivel. 

ARTlGO 2116, " 

N'?o podendo os c~ollertlciros set- rnte~tados do sc~1)redicto 
modo, se os 1jc11s do:tcLos foreni immoveis, ter5o os dictos co- 
Iicrtleiros d~rcito n selaom indemnisados em tbnheiro, e, n3o o 
h:rvcntlo nn I~er; t~lp.  \eu(ler-se-hlo em hasta publica tantos 



bens, quantos fnrem nccessarios para ohtcr as tlcvitlas (pan- 
lril(J i ) S  0- has. Se, porbm, os Iwns rloados forem mn\.c?ls, tc  - 

llerdeiros clircito a S O I I ~ I ~ I  inteirados em outros n~oveis (la Ile- 
ranca, pelo seu jrlsto valor. 

AR'rlGO '31 l 3 . u  

Quando o v31or (10s bens doados csccdcr a por~9o legiti- 
maria do donatario, se13i o escesso computado na t c r ~ a  dos 
doadores, c, se, a~ntLa assim, houvcr escesso (la Irgitima e 
terca, sclaa o clonatario obrigado a re,por cssc ~>\ccsso. 

5 I ."~c llor~ver tliversos don;~t:ir~os e a terqa n3o chegar 
para os inteirar a todos, ol~srrvdr-xc-l~a o c ~ n o  ljca disposto nos 
artigos 1405.O e 4496.O 

$ 2.TcsLe caso, se o auctor da heranca I~ouver disposto da 
t e r ~ a  em proveito de outrem, n'io teri cffeito essa clisposi$Tio. 

A R T I G O  ? l l i  

Se occorrer entre os coherdeiros rllspnta sobro a o1)riga~Zo 
de conferir ou sobre os objectos (la colla~lao, 1150 dei\;lrA por 
isso (le se proseguir ria partilha, prestando o conrerente cau~io.  

A R T 1 6 0  2115 o 

O successor dc cluacsquer hens que houvercrn tlc passar 
precipuos 6 obrlgndo ;I c.onf(:rir as bemfeitorias pelo que hou- 
vcrem augmcntado o valor (10s pred~os. 

ARTIGO 2116.. 

Se os ])ens que passarem precipuos tiverem sido arlquiri- 
dos por titulo oneroso, sera conferido ou o seu preqo ou a es- 
tima~Go delles, 9 cscolha do successor. 



A R T l ( i 0  21 17." 

h 11ora11q;r r+t~sl~onclc solidarramente pelo pagarnento das di- 
v~tla:; do auctor clclla; mas, tlepots tle fcitas as partilhas, os 
col~r~rtleirns si, responilcni en1 1)ropnr~3o rla partc que lhes 
coubc oa I~eran~a .  

AllTIGO 2l I 8  

As tlcspc>as (lo I'ur~er;d se1.20 pagas pela l ~ e r a n ~ a  ainda in- 
divisa, 1t;ij;i ou n5o I~cstlr?iros legitimarios. A ~rt~nhnrnas outras 
d e s l ~ ~ s a s  corn sulb~agloh por alma do fallrcitlo i' obrigada a 
I~eranqa ou a t u r ~ a  tlella, nIo Lentlo sido ord~n:~tlas em testa- 
nlento, nos tcrmos do artigo I i i G . "  

ARTIGO 2114.0 

Kos 1111 t:ntirios tie rna~ores serlo atto~~rlidas as tlivicias, con- 
sentindo tndos os interrssatlos. 

AHTIGO .?l'2o: 

Nos in~cnttisius dr: luenores, iliterdictos ou ausentes so se- 
1.30 :rttentlitlas as divadas cujo pagamento for auctorisado pelo 
consrlho cle familla, n5o Ilavendo oppos~cfio de algum coher- 
(1ei1-o lnalor. 

$ onico. 0 s  credor-es quc: concorrercrn ao inventtirio, pe- 
drndo o pagamento dos seus cl-rditos, dcver80 apresentar os 
t~tulos am clue se funda o seu tlarelto. 

ARTIGO 3191.0 

0 pagamtrnto, 110s cnsns em que for admissivel, serA feito, 
110s i11vcnt;irios de maiores, cm d ~ n h c i ~ ~ o  ou em bens separados 
para csse fi~u. 

$j ur1lc.o. St: I )  credor nIo qu~zcr  receber os dictos bens, se- 
1'50 estes v ~ ~ r ~ ~ l t d o s  cm hasta puhlica, c scri  pago o mesmo cre- 
~ 1 0 1 ~  1)PlO ~ 3 l ~ ~ ~ c l l l ~ ~ l ~ ~  dr?lll>\. 



ARTICO PI22  

30s inventirios de menorcs ou rle pessaas s~r~~llllantos, sera 
o pagamento ferto em dinheiro ou, nlo o Iiaverltlo na heran- 
fa, em moveis ou immo~eis; mas, em tal cilso, srrgo os hens 
postos em praqa, tr s t i  r~So haventla lan~;atlor, hcrio adjudica- 
dos ao credor, cluercndo estc? rccebk-10s pela sua estima~Io. 

Se os immoveis (la l ~ r a n ~ a  se acharem onerados corn hy- 
pothecas ou com prestac:Gt.s roinivnis, qn;ll(luer dos collerdei- 
ros pod~:ri exigir, haventlo dinhcirij disponivel na heran~a, 
tlue os dlctos cncargos sejam remrdos antes da part~lha. 

A R T I ( i 0  2124.0 
Se os immo\ois tlnll.;\l.cm em partl!lla (.om os sohretlictos 

encargos ou chon) tluaesrluer outros, ser5o c-tlr~l;~tlos oomo sc 
taes citcargos 1150 tivttssem; decluzir-se-ha depois o capital 
corres~)ol~tlt*rrtc ;lo ol~cilrgo, c o llerdeiro qotJ Acar oom o im- 
move1 pagar6 exclnsivamrnte o diclo encargo. 

AI1TIC;O 21% 

0 coherdeiro quc, por cffeito dr, hypotIl(*c1n ca~~jo tbncargo 
n'io fosse descontadc~, pagar mals do rjuo a 1r:rl.le rlllc llle corn- 
petir Ila tlivitla commum s6 teri rPgrebso I I I I I I ~ ' ~  05 o l ~ t r ~ s  
cohertlriro.; pela parte que n cadn tin1 t1t:llcs tocar, cln pro- 
por@o cla sua quota hereditaria, c isto airida quando o coher- 
deiro que llouver pttgo se tiver feito subrogar nos direitos 
do credor. 

5 unico. Em caso cle insolvenc~a dn rilgum dos coherdeiros, 
serii 3 sua parte rnpartida errtre torlub proporcionalmenle, so 
clo tempo (la pn~*lilha o encal-go era ticsccrrltleciliir (ru ~ r ; i  qiies- 
tionada a sun tbuistmcia. 

All l l f iO 4126 

0 s  titulos clt: oxcc~~$io apparelhada conlra o auctor cia he- 
ranCa terGo a lnesrna for~a  contra os proprios herdeiros, mas 
t13o podcrao os credores proseguir na execuylo sen1 que os 
herdpilo5 ~ e j n m  habilitarlos F, novamente citados, corn n praso 



de dez dias, a fim de pagarem ou de se proseguir nos termos 
da exec~i$io. 

ARTIGO 2127.0 

Sc as di~idas attendiveis excederem a massa da heran~a, e 
os cretlores co~icordarem no rateio ou nas preferencias que 
possam dar-se, observar-se-ha o seu accordo; se n5o se ac- 
cordarem, soccorrer-se-hIo aos meios competentes. 

Feih n dcscripflao e avalia~50, como dicto 8, ser3o ouvidos 
os interessados sobre a ftirma da partilha, e, se algum delles 
prctencler licitar algum pred~o ou outro objecto, asslm o de- 
clarara na sua resposta. 

ARTIGO 9129.0 

A licita(;"a precetle16 o acto da partilha, sendo citailos to- 
dos os interessados, e entre elles, tlao-somente, se procedeni, 
como se fcra cm act0 cle arremata~ao. 

ARTIGO 2130.0 

Se a dcclara@o de que tracta o artigo 2428.O recairem cousa 
quc, por sua natureza ou sem detrimento, nIo possa ser divi- 
dida, e em que algum collerdeiro tenha a maior parte, ou re- 
cair em cousa na qua1 necessariamcntc elle haja de ser enea- 
beqado, esse collerdeiro poderti impugnar a licita~lao e reque- 
rcr clue a avalia~Io seja rectificada. 

. ARTIGO 2131 

Se a dicta dec1ara~Io recair em cousss cujo valor exceda a 
porfZo que o declarante devc ter nos bens partivc~s, e o mes- 
mo declarante nlao se obrigar a entrar desde logo em dcposito 
com o valor excedente, as cousas llcitadas ser%o postas em 
hasta publica c! arrematadas pelo inaior l a n ~ o  quc obt~verem 
acima da avalia~30. 

$ unico. NIo Ilavendo l an~o  que cubra a avalia~io, serd tidn 



por nIo feita a dec1arag:iio de licitaqio, e prosegurr-se-11a no 
process0 da partillla, como se til l  tl~rclara~fio nZo houvern. 

A R T I ( i 0  21343.0 

Nos inventdrios cle menorcs 011 similllantes, serso cstes atl- 
mittidos a licitar, scr~tlo represuntaclos por seus tutores ou 
curadores, tlevidamenltl ;tuctor.ihados pelos respectivos conse- 
Ihos dc familia, nos casos em que os dcvc haver. 

ARTIGO 2133.' 

A licita@o Icg;~lmer~te feita nZo p6de retractar-se. 

A R T I G O  2134.' 

Se algurn dos intr:rcssados entender clue i: exorbitante a 
avalia(2o de alguma cousn, assim o declarard no acbo de res- 
ponder sobrc a fornia da partlitla, declarando ao rnesnlo tempo 
o maior preqo em qnc reputa a dicta cousa. 

ARTIGO 2l:)li 

Se todos os intercssados, sendo maiorcs, concordarem no 
preco tlcclnrado, por esse preco, e 1150 pel0 (la avalia@o, serli 
regulada a partill~a. 

ARTICO 213G " 

Se algunl clos ~llterc:ssatlos for menor, ou sc, scntlo todos 
(1 d CO11Sa maiores, 1150 concor~cla~~eill no preCo declarddo, ser' 

a clue, ;I clcclnra@o sc rcfcsi.ir postn ern Ilast:~ pr~l)lic.:~, com o 
tlicto preqo, c arrernatatla pel0 nlaior lance quc ncima dcllo 
t,iver, aindaclue n3o chcgue ao  da avaliaqfio. 

A R T I G O  21Ji " 

Se itlgum 110s interessados senrlo mio r ,  dec,larar que ac- 
ceita :I cous;~ :I tluc a declara$io sr: refere pelo valor flu(: Ihe 
f i ) ~  c1;itlo na ;~vnl~ac;lo, e ella coul)rbr na porcgo ilur: t?llc dew 
ter 110s 1)tlns part~veis, ou, nZo cat)cntlo, clle se ohngar a en- 
trar crn t1oposlt.o corn o valor cxct:tle~~tc, e taml~cm, sentlo o 
invcntdrlo tle rrialol.cs, st: c'llcs concorilarem em qnc se llle ad- 
judiqtlc sem dcposito, nZo sc proccderi a Insta j)ubllca, e pro- 



sepuir-se-ha no process0 da partilha, como sa nenhuma clr- 
dara~5o houvera. 

ARTIGO 2138 

Nas liypotliescs dos ~rligos 21 3 1 ." c 24 3 6 . O ,  todos os inte- 
ressatlos serao admrtt~dos 'a arrematar, lnclusirnmente os 
menorcs ou simill~anles, reprcsentados 110s tcbrmos do arti- 
go a~l:lz~ 

A K'IIGO EIB!).n 

Sr ;I adjuclicav50 for feita a algurr~ estranho, depositarh este, 
no mesmo acto, o preco ila arremataqao ou dara cau~30 ao 
prompt0 pagamento; sendo, porAm, feita a algum dos inte- 
ressados, si, serA obrigado a depositar ou dar cau~3o pelo va- 
lor excederite ;i por~3o que elle verosimilmente viri 3 ter nos 
hens partiveis. 

$ unico. 0 preco da arrernataclo, ou seja depositado ou n30, 
entrari na inassa partivel. 

ARTIGO 91 SO 

Conzluiclss as Iidta~loes, prosega~r-se-ha na partilha, sepa- 
rando-se em primeiro logar os brns rlecessarios para paga- 
rnento das dividas que estiverem no caso de serem attendidas, 
e, em segnida, os necessarlos para o preencl~imento da mea~3o 
do conjuge sobrevivo ou da te ry ,  SP esta separacFio houver 
dr fazer-se. 

ARTlGO I l k 1  

'Tendo havido licitacfies entre os coherdeiros ou collafies, 
serio os n8o licit:~~itcs ou n;?u conferentes inte~rados em outro 
tanto, nos termos inclicados nos art~gos "2 11 .O e 2 1 1 2 . O .  

ARTIGO 214"- 

0 s  hens restantes ser3o repartidos A sorte entre os coher- 
tleiros, por lotes iguaes. 

ARTlGO 2143 " 

Se os herdeiros ou algum delles nao tiverem direito a por- 
(:5o rgual, formar-se-hao tantos lottls quantos forem necessa- 
rios para que cada urn possa inteirar-se da sua parte. 



. IRTICO 31'11 

(1s lotcs scr"20 formados com a maior egu:~ltlatlr, tntrarrtlo, 
quanto seja po~sivel, em carla um rlelles egual pn~:c30 t l ~  I m s  
do mesmo genero ou da mesma especie. 

ARTIGO 21i5.0 

Havendo div~sBo de pretlios que torne indispensaveis novas 
servidks, far-se-ha dellas a clevida declara@o. 

ARTIGO 21'rG.o 

Formados os lotes, podergo os intercssados Bzer as recla- 
rnac6es quc se lhes offerccerem a hem (la sua eg~~sltlatle. 

ARTIGO 2147  

Se houver entre os bens partiveis algum ol),ject,o rlue 1150 
tenha sido licitado e que n5o caiba nos lotes nern possa divi- 
dir-se, por sua naturcza ou sem detrimento, deliberargo os 
interessados ou os seus representantes se deve ser verrd~do e 
como, ou st: ha-de ser adjudicado it algum dos hrrdeiros, 
repondo a!: deviclas tornas, ou, finalmentc, se preferern us11- 
friii-lo ern commum. 

AKTIGO 2148 

Se algum dos ir~teressados dcclarar clue n3o quer sujeitar-se 
a dar tornas, nBo seri obrigado a isso, se as dictas tornas ex- 
t*t1tlerern urn terco do seu lote, e prucedcr-se-Ira na venda do 
menciontrrlo oly~b~*lo em llasta publira. 

$ unlco, A esta arrematac5o serli app!icavcl o qoe fica dis- 
posto no artigo 3139.O 

AR'I'IGO 214!) " 

Se o objrc;to n"a oicliar compraclor, c o ~nrentir lo for cle 
maiores, far-sc-11;l 3 respeito tlcsse olqccto ;1q1111lo em clue es- 
tes concordarem, e se o iriventirio I b l  t l l :  rricnorc:~, far-se-ha 
o qlle for decidido pelo consclho dc bmil~a. 

AltTI(n0 ?1btl '' 

Se o auctor da heran~a em pnrtilha, er~trt? l~erdeiros leg~tl- 
marios menorrs on similhantcs. lloi~srlr Icg:~do nlg11rn:i pllrl- 
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s3o vitalicia annual ~3r :1  scr [),I;;I l ) ~ ~ l t l  sua quota disponivel, 
sorn quc esta seja posta esp~~cialmchntc a cargo de algum hcr- 
tleiro ou legatario, ~epari\l.-se-h:~ urn c,;rpital equ~valente a vintc 
])ensfios, e cste capltal serli cntrcguc ao legatario, que ficarh 
sujcito 3 todas as obrig;l~ties d e  rllero usufructoario, fazendo- 
se, comtudo, desde logo a partilha desse capital enlre os in- 
tesessados. 

ARTIGO P151.0 

Sc a pens$) lcgada for imposta na heran~a que sc ha-de re- 
partir cn11 c \ arlos Il(?rdeiros maior~s, (. estcs ngo csc~ollierem 
cl'entrc si aquelle que dvve romar iI sen cargo pagal, a inenclo- 
lradd pens50, olrservar-sea-l~a o iIu(> fic,a tlisposto 110 ,~rtigo p r e ~  
ccdente. 

ARTIGO el;;! 

Sc, no cnso do nrtigo 2150.", us beus ila rlrlota disponhcl 
n3o chegarc;m, p r a  a formago tlo capital ah1 mencinnado, 
serd cntreguo ao Icgatario a dicta quota, como usufructuario, 
e flcad sendo a pens30 aquillo quc a mesma quota render. 

ARTIGO 2153." 

llavcnclo dc ser separndos hens para pagamcnto dc: diri- 
t las, tlm inventirio de mcnores, semprt? scrso p~.cfiiridos para 
osse liin os moveis, c d'cntre estes os menos 1)reciosos ou dc 
mais diffic,il conserva~L!. 

41kTIGO 2154.O 

Nos inventiirios de maiores, a scpnm~5o para o pagamcnlo 
tlr: diiitl;rs serd feita a aprazimcnto dos ~nteressados, c, sc, n'ao 
(.oncortlnn!m entre si, observ;ir-se-lrn a mesma regra. 

ARTIGO 9 1 5 : i . O  

Ii'inda a partilha, devcm ser eritregues a cada urn dos ca- 
hcrdciros os titalos rclalivos aos objectos que lllc couberam, 
se taw rttulos existirem. 

A R T I G O  4156.0 

0 s  titulos das propriedades divididas seAo entregr~es ao que 



maior parl,i: ncllas tivcr, com obriga@o dc os communicar, 
senclo necessario, ao seu consnrte. 

ARTIGO 21117.0 

0 s  titulos dos consortes cm partes eguacs ou communs a 
toda a lieranfa ficar5o ern poder do coherdciro (1ne os inleres- 
sados escolherem, ou que o juiz nomear, na faltn clr accortln 
entre elles. 

ARTIGO 21Ii8 c J  

Destas entregas se far4 no inventdrio urn tcrmo, que serd 
assignado pelo juiz e por aclucll~ quc? rcce1,~r os titulos. 

A R T I ( i 0  2153 ' 

As custas do inventArlo ser3o pagas pclo cal)cfa tlc casal ou 
inventaritinte, que as descontarri ntl chnLrcy;t (10s ~ U I I ~ I I O P S  30s 
colierdeiros ou as hnverii drstes o.iecntivaint:rllr. 

ARTICO 21 1;0.,' 

A partillla legalmente feita confere, ;ros coherdeiros a pro- 
prieclaclc exclusiva (10s bens qlie s3n r-cpartidos r:r~trc ellcs. 

ARTIGO 2161 

0 s  coherdeiros s2o reciproca~nenlc obr:gados a intlemni- 
sar-se, em caso de civicqao tlos ol)jecto.; repart,~dos. 

B R T I t i O  416", 

Esta oI)rrgac:%o cessa Iiarclntlo coonvcny50 cm c.o~~tr;ll~o, 011 

se a eciccso acontecer por culpa clo cviclo 011 por causa pos- 
tenor 9 partilha. 

ARTlt iO '2163 

0 evicto se15;i inclemnisado pelos coherdeiros, na propor~Go 
das suas quotas l~ereditarias ; mas, se algnm delles se actiar 
insolvente, responderso os demais coherrleir-os pclla parte dcs- 



te, na dicta propor~io, deduzida ;I quota que corresponderia 
ao indemnisando. 

ARTIGO 2lfi4 

A ac~Bo pela garalitra mericionada nos artigos precedentes 
prescreve, conforme as regras geraes, contando-se ilesdo o 
dia da evic@o. 

ARTIGO 9lG5.0 

As partill~cts feitas extrajudicialmente s6 podem ser rescin- 
tfitlns 110s ctlsos cm que o podem ser os contractos. 

ARTlGO 2166.0 

As partill~as judicidlmente feitas, e confirmadas por sen- 
tenqa passtlda em ju1g;iclo n2o podem ser rescir~tlidas, exccpto 
110s casos dc nullitlailv do proccsso. 

Se as partrllias forem feitas ci)m preteriq5o de algum dos 
r:oherde~ros, rilao scrlao rescindidas 1180 se provando dolo ou 
m6 f6 da parte dos oritros interessados ; mas sera0 estes obri- 
gados a compor ao preterido a sua devida parte. 

ARTIGO 3168., 

A omisslao do alguns ohjeclos na partilha n8o 6 motivo para 
esta se cleshzer, e t8o-sbmente se fara ,partiha additional 
desscs objectos. 



PAKTE JIT 
DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

LlVRO UNICO 

ARTIGO 4169.0 

Diz-se dircito tle propriedade a faculdarle clue o honleln 
t e ~ n  cle appl~car. ti consorva~30 da srla existc?rrt:ia c ao melhora- 
mento da sua condicEo tudo quanto para cssc tim legitima- 
mente adquiriu e de que, portanto, p6de dispor livremente. 

ARTIGO 2170 

A propriedadc 6 absoluta 011 ~~esoluvel, singular ou com- 
mum, perfeita ou imperfeita. 

ARTIGO 2 1 7 1 . O  

0 dlreito de propriedade abrange : 
4 .O 0 direito dc frui~50 ; 
2 . O  0 direito de transformaq30 ; 
3 . O  0 direito de exclusIo e dcfesa ; 
4 . O  0 direito cle restitui~iio c indemnisa~lo, nos casos de 

viola~30, damno ou usurpacZo ; 
5 . O  0 clireito cle aliena9'ao. 



.iRTIGO $172 

0 dire~to de proprlctladc e cada um dos direitos cspcciaes 
clue esse diruito ahrange n5o Gt~m outros limitcs scnZo ;iclnel- 
les que lhcs forcm assignatlos pela natureza das cousas, por 
~ontade do proprietario ou por clisposi(5io cxpressn da lei. 

TITULO, I1 
DA I'ROI'RIEDADI< ABSOLUT.4 E I)A I'IIOPRIEDADE RESOI.UVE1, 

AllTItiO 2173.O 

A propricdade ahsoluta 6 a (ye, pelo titulo da sun col!sti- 
tui~50, r~ao p6de scr revogada sen50 por conse~~tirncl~to (lo 
yropriola~~io, escepto Iln caso cle expropr1a~20 por ut~lidadc 
publica; a propr~edadc. rcsoluvel B a que, conforme o titulo 
da sua constitrli@io, esti sujeita a ser revogada, indepcl~tlsu- 
temente tla \ontade do prol~rictnrio. 

\RTIGO 91?i.u 

A proprictlatla [)resu~rie-se ahsolut;~ emquanlo o conlriirio 
se rrio provar. 

ARTIGO 9,175.n 

A pmprierlado (10s direitos adquiridos mnnifesta-se pel0 
exerc,icio ou posse clelles, nos termos dec.larados na lei. 

ARTlGO 2176 " 

0s ell'eltos da resolucIo da propriedadc s2o cleclara(I0s 110s 
titulos rclativos d sua corlstitui$Io. 

TlTULO 111 
DA PI\OPKIEDADK SINGULAR E DA PROI'R1ED-4DE COYBIUI\I 

A R T 1 6 0  ?,17?.0 

ProplLietlatle singular' B a que pcrlence a uma unica pessoa : 
propriedadc commum i? a que pertence a duas ou mais pes- 
soils simultancamcnte. 



ARTIGO P178? 

0 proprietario singular exerce exclusivamente os seus di- 
re~tos I!(),; termcos declarailos nos titulos prcrcilentes ; o pro - 
pr i r l ,~~  I U  cm commum, consorte ou comproprietar~o, cxercc, 
conijnnct:rr~~ct~te com os outros seus consortos, lodos os direi- 
tos que pcr.lcnc;cm ao proprietarlo s~ngular, em propor630 da 
park que tem na propriedade commum. 

ARTIGO 2179 

0 comproprictario n90 p6de, todavia, dispor cspccificada- 
mente de qualqoe~. partc do objertn cnmmum, sem que esta 
llle seja assigl~atla c:rn partillla, e a cess3o (lo tl~reito que tem 
d parte que haja (11: pertencer-ltic3 potlrtrri ser limitaila na con- 
forn~idade (la lei. 

ARTIGO 2180 

Todo o cornpropriet;trio tern o dire~to de constranger os seus 
consortes a cnntribuirern para as despesas da conservac;Po da 
cousa ou do direito cornmum, salvo se estes renunc,iarcm ti 
parte da cousa que possa pcrtencer-llres. 

AltTlGO P1R1 " 
0 uso e a aclministra$io da rousa ou do direito commum 

serlao regiilados pelo qne Lica disposlo nos artigos j349.O c se- 
guintes. 

A RTIGO 218% 

Nenhum comproprietario seri o1)rigndo a pcrmanecer ,na 
indivislo, e poclerli cm todo o ternpo requercr partillla, ex- 
cepto : 

1 ." Nos t:;~sos de casarnento ou soc~edado, cm confor1111 
clatlt! tlas rcspoc.ticas dispos~floes deste codigo. 

2 . O  Se a cousa ou o clircito for do sua natul-eza nPo-parlivel. 

.4RrI'IGO 2183." 
A divis5o da cousa commum ptide fazer-se amignvelmente 

ou por ;~lhtros nomcatlos n ;~pr;r~irnento das parts ,  1130 sendo 
cstns i~~capazes. 

ARTIGO 2 1 8 1 . O  

IVo caso de ser feita a divis%o por arbitros, e>tph (lev~rn for- 



lnar ;IS so131cs taom ptll'feita egualtl~tde, lanto om rc1nc:iio ti quan- 
tidade, como cln relayiio 6 clualidatle tlas coustls, evitando, 
quarito seja possivel, ;IS tornas a dinhclro. 

ARTIGO 2185 

Se a cous;r n3o podBr ser diridida ern suhstancia, e os con- 
sortes niio convierem em quc se ndjudique a algum delles, in- 
teirando-sc os outros a dinherro, seri vendltla e repnrtir-se-ha 
o preco. 

ARTIGO 218F1.,3 
A divisgo dc hens imrnr~l)iliarios k llulla n%o sendo feita 

em escriplt~ra ou auto publico. 

ARTLGO 9 1 8 7 . O  

0s compropr~etat~~os n3o podem renunciar o direito de eai- 
grr tlivis'io, mas poclem convencionar qhe a cousa se conserve 
ir~tIlr~s,i pol. ct:rto espac;~ ( I t h  i~mpi), contantoque rlIo exceda 
a C I I ~ ~  1 ;lnllos : ~01'3,  totlaui:~, lic~to renovar este praso por nova 
c.onven[;ro. 

ARTIGO 2188.0 
0 comproprietarlo a (Iiiem tocar a cousa cornmum ou parte 

ilella gosa1.A (10s direitos tle que gosam os herdeiros na parti- 
llra ( l a  heranfa. 

TITULO I V  

I)ISI'OSIC&~S GERAES 

Ali'TIGO 2189.0 

l'ropr~edacle yerfeita i: a q i ~ e  consisle n;i frui~3o de t ~ l o s  
os direitos contidos no direito de propriedade; propriedade 
imperfeita i: a quc consistc na fruir,%o de parte desses direitos. 



A R T I ( i 0  2190." 

Aquelle a qnem pertence cloalquer frac~Io tlo direilo de 
proprieclade gosa, pel0 clue tocn a cssa fracqso, do tlireito de 
proprieclade plenameutu, sat\-,is as restric,clot:s estabclecitlas 
na lei ou no titulo constitutivo da mcsrn:i proprred;id~?. 

SIo propricdades impcrft~itns ;is scguintcs : 
1 ." ,I c!inphyteuse e a subcmpl~yteuse ; 
2." 0 Cellbo; 
3 . O  0 quinllso ; 
4 .O 0 uslifructo c? o uso e lial)il:lcGo ; 
5." O compascuo ; 
6.O As srrvid6es. 

urlrco. As regras relativas a cadti unia tlvstas proprietla- 
des ou direitos dar5o maler~a aos c a p i t n l ~ ~  ac-guintt.s, salvo o 
que d ~ z  rcspeito A emphyteuse c ao censo, que ficn regulado 
nos artigos 1644.O e seguintes. 

CAPITULO I1 

A R T I ( i 0  2192 

0 tlircrto que qualquer pessoa tern dc r r c ~ l ~ e r  ulna quota 
parte d:i renda de urn ~ ) r c d ~ o  indiviso encabcc,.atlo clnl urlt dos 
comp~~o~~rictarios (lo mcsmo pretlio c por clle ~ ~ o s s u ~ d o  cha- 
ma-se c~urnl~Zo. 

,i ." J)d-stb ,to ( (,rllpl op~.~etario em quem o predio esti en- 
cal)ecatlo o nome (lo- possr11.0 --, e aos outros cornproprie- 
tataios o (I(:-c~uir~l~ot?iros-. 

$ 2." As r111olas dc renda podern sor eguaes 1):lt-a todos os 
qu~nhoe~ros, ou maiores para uns do que para outros, con- 
forme o direito quc tiverenl ao 11redro ~ndr\~~so.  

A R T I G O  2193." 

S6 o posstbiro C! competente para at11llinistr;lr I $  i\r.rondar o 
predio ~r~clivlso ; mas qualquer dos qiiinhoeirus tern o direito 



clc exigir t~rw o prccl~o scja arrer~tlado cluantlo i: adnlinistrado 
por cnrlta do possoiro, iril que seja urrendatlo t:m hasta 1)ublica 
qunntlo nllti;~r. ar~.cntlatlo par ticulnrmente, sc crrtencler qile isso 
B convenicnto para o augnlento d;t q n o t ~  (la 1,cntla que lhe 
toca. 

5 unico. Se llou~thr t l~~erg t~nc i ;~  entro os cpintloeir.os, ft11.- 

sc-lin o cine for rt:sol~ido pcla ~i~a lor i ,~  tlelli.~. Ildvendo eml~atr, 
11%~ sc: 111novnr.5 co111;a :ilguma at6 nova dcl1bc1~3qEo. 

Al lTlGO "Ill! 

0 augmcnto tlc rendimento proccb~~~t?nte (It: I,enifeito~~ias fei- 
tas ti custa do posseiro no psedio intliv~so revertct cm 1)roveito 
destc, ; mas, sc as t)emfr~tor~as fornni fo~tas por algum ;~r rc~~t ln-  
tario, o augn~cnto rle ri.ntlimento re\-crterd em lrroveito de lo- 
dos us qutnhnrbiro.;. 

AIiTItiO 219:i.'1 

Qualquer ~ ~ 3 0  relativa ;i l ~ ro lw~cd~de  (lo predio ~udiviso 
ou qur possa ter por offi'ito rliminuil8 o valor dos quintiloes 
deve ser intentadn contra todos os qnlnhociros. 

Calla rlu~nhoeiro pdde oncrar o scu respcctlvo quinliio; 
mas o prcdro indlviso 1130 pbdc scr onerado sem consenti- 
ment,o de todos os quiolioeiros. 

A R T I G O  B l B i  

Todos os quinhoeiros tdeul o tlireito de nlhear, JIO todo nu 
em part(!, os scus respect~vos quinlibes, bem corno o posseiro 
Lern o tlireito de alhear a sua posscJ, observando-se, porem, o 
seguinte : 

1 ." Qnandn algum dos quintiociro.; tjuizcr vrnrler ou dar 
em l~aga~nento o sclt quint15o ou 11;1rto tlcllc, tcrh pre!'(:ru:"*~a 
o posseiro, e, ntl falta deste, os or~tros clu~ollooiros. So mars 
tlc um qninhoeiro qrlizcr war  tio tl~reito clc prcfcrencia, esco- 
l l~c l l  o allieador qnnl tlelles llle aprouver. 

8 2.') Egual preferencia terao os qu~nhoeiros: quando o ps -  



seiro quizer velitler ou dar em pagamento a sua possc ou o 
seu respectivo quinhao ou parte delle. 

$ 3." 0 mod0 clc excrcer estas prrferencl:!~ 1': mrsmo quc 
no artigo 4678." e seus $$ fica estab~lec~rlo par3 a ernphy- 
tcuse. 

ARTIGO 4198.0 

Para o filturo e prohibida a constitui~ao d(: qu~nhijes. h pro- 
~riedatle a c'nj;I frui~lao for por qualqner   no do dadn csta ftrma, 
regular-se-112 pcjlas tlisposiq6es estal)elccitlas nos arligos 4"2 1." 
e segu~ntes para rcger a l~rol)riedaclc commum. 

CAPITULO 111 

ARTIGO 9198 " 

Usufructo i: o direilo dc co~lvcrter. ern utiliclntlc propria o 
uso ou producto de cousa all~cia, rnob~liaria ou imrno1)ilitlria. 

111TIGO 22(!0.0 

0 usufiaucto pcide scr ronst~tuitlo por acto cntrc vivos, por 
ultiina vontadc ou por d~sp~jsi~; io tln lt:~. 

ARTIGO 2201 .o 

0 usufruct0 ptdc dar-se cm fa~or. clc uma on t le mais pes- 
soas simul tnnea ou succcss~vamcnto, comtantoquc existam ao 
tempo em que se torna effect~vo o tlireito do primclro usu- 
fructuario. 

ARTIGO ",.202." 

0 usufi ncto p6de scr constituido contlicional ou piframente. 



0 s  tlireitos e as ohrigaqbcs do usufructuario serlao regula- 
tlos 1 ~ 4 0  t~tulo c.onstitutivo do usufructo; ria falta ou deficien- 
cia rleste observar-se-liZo as disposi$i3cs seguintt?~. 

ARTIGO " 2 0 4 . 0  

0 usufructuario tcm o direito tle perceher todos os fructos 
que a cousa usufruida produzir, quer esscs fruc,tos sejam na- 
turaes, quer industriaes. quer civis. 

3 unico. 0s fructos naturaes, irldustriaes e civis serlao qua- 
lificados nos termos do artigo 495." $ 2.0 

ARTIGO 420:i." 

0 s  fruclos irgrarios naturaes ou industriaes, por~clentes ao 
tcmpc, em quc o usufructo come$& pertencem ao asnlructua- 
rio; os pef~Jenl(:s ao tempo cld extinc~ao do usufructo perten- 
ccm ao proprietario. 

,$' .I ." Xos casos sol~retlictos, o usufructuario, ao comecar o 
usufructo, 1130 6 obrigado a abonar ao proprietario despcsa 
algu~na feita; mas o proprietario B obrigado a abonar, no fim 
tlo us~ifructo, as tlespesas de cultura, sementee e outras seme- 
lliantes feitas pelo usufruztuar~o corn a prodncq3o dos fructos 
1)endentes. 

3 2.' A ~lisposi~30 do $ preccdente nao prejudica os direi- 
tos dt! tercelro, adquiritlos ao comecar ou ao terminar o usu- 
fructo. 

ARTlGO 9POG.o 

Quanto aos procluctos ~nduslr~aes fabris, os n3o ultimados 
ao cornr.(,rr. o usafrocto pcrtPr~ccm ao ~isufructuario, sem obn- 
gi1~5o cle abortar tlcspcs:~ :ilgunia; os rdo ultimados no fim do 
usufruc:to pcrtcncc~n no proprietario, com obriga~lao de abo- 
rrar ao usufructuarlo ou a seus herdeiros ou representantes as 
despcsas feltas coln tacs 1)roductos. 



unico. 1:: applicavel aos casos 1)revistos nestt3 ;irtigo a dis- 
posiq3o do $ 2." tlo artigo antecctlentc. 

ARTIGO 1?07.<1 

0 s  fruclos cicis ycrtencem ao usufructuario, tlia por dia, 
cm proporq5o tlo tempo quc dura o seu usofructo. 

A R T l G O  4908." 

0 usufrucluario tem direito de gosar clas cousas ac,crescltlas, 
tlas servidiies e, peralmente, de lodos os direitos inl~crcv~lv.: ,i 
COUS3 ~~llfrllldLl. 

AR 'TIGO 2209 

0 usufructuario pbde gostlr pessoalmc~ute (13 cousa, trmpres- 
t.A-la, arrendi-la ou aluga-la, e ate alicnar o scu usuli.ucto : mas 
os contractos quc fizer n%o produzirlao effeito, sen50 cmquanto 
o usofr*ucto durar. 

ARTIGO 9210 

Se o ustlfructo abr,~nger u1)jectos susceptivc~ls dc se tlete- 
riorarem pelo uso, n5o scrl obrigntlo o nsufructu3rio mals 
(lo que restitui-los, no fim do usnt'ruc.to, como se acharem; 
salvo sc tlverem sido deterioratlos pola IISO diverao daquelle 
que lhes era proprio, ou por culpa ou rlegl~gencla do usufru- 
ctuario. 

$ unico. Se o usufructuario os rllao apresentar, responderi 
p ~ l o  valor quc tinham 1x1 cor~lnnctnra em que comerou o usu- 
f ruc t~ ,  salvo sc provar tjue so t*oIlsumlram no seu uso legi-' 
timo. 

ARTlt iO 4411 

Se o usufructo abranger cousas funplvcis, pbde o usufru- 
ctuario consumi-las; mas e obrigado a reslituir o seu valor, 
findo o usufructo, se as dictas cousas tl\errm i f l o  estimadas: 
se o n3o foram, poderg fazcr a rcstltnl~ao pela eritrega de ou- 
tras do mesmo genero, qualidatle 011 qn;mtidado, ou do valor 
tlest,as na conjunctura em (lac findar o usnfr~lt:to. 

ARTIGO 4219.0 

0 usufructuario tle vinhas, rle olivacls ou de quaesquer ar- 



vores ou arbustos, sejam ou nio fructiferos, poderh aproveitar- 
sf! tlas plantas quc pcrecerem naturalment~ ; mas as plantas que 
cairern ou forem arrancatlas oil cl~~al)railas [)or acc.~tlcnte per- 

' 

tencerao ao proprietnrio; podenclo, tudavra, u usnfructnario 
applicli-las i s  repara~i-,~!: quc tiver ohriga~so rle fazcr, ou exi- 
gir que o proprietario as retire, desoccupando o terreno. 

0 usnfructuarlo de devesas de talhadia on de qliaesquer 
matas ou arvores dc c6rte i: ohrigado a ol)ssrvar a ordem e 
praxes usadas pclos proprietaries do sitio ; mas, se nenhuma 
talhadia fizer, ngo ficara por isso corn clireito a ser indemni- 
sado, findo o usufructo. 

AllTIGO 22 l i  " 

0 usufri~ctuario de plantas de v~veiro P olwigadn a confor- 
mar-se egualmcnte, no arranco tlas plantas, com o costume do 
sitio, tanto pc:lo que toca ao tempo c ao moclo do d~cto arran- 
co, como pelo clnc toca ao tempo e ao modo de retanchar o 
mesmo vivciro. 

ARTIGO 2215.0 

0 usufrnctuario nlao podt: abrir cle novo minas 011 pedrei- 
ras . 

$ unico. A disposir,2n deste artigo n50 ahrange as ohras de 
pesquisa de aguas e tle atlubos mineraes, para screm :~pplica- 
(10s ao melhoramento dos rcspectivos predios, bem como ns 
pedreiras para reparac6es ou ohras a que o usufructuar~o seja 
nbrigado ou quc se tornem ncressarias. 

ARTIGO !2216.@ 

Se o usufruc,tuario de urn estabelecimento fabril abrir ou- 
tro do mmmo genero, fica inhibitio de empregar no novo es- 
tabelecimerlto as marcas, modelos e desenhos de fblbrica, 
distinctivos, rotulos, signaes, e firma commercial que cram 
privativos do antigo, salvo havendo estipulagio exprcssa em 
rbontrlirio. 

A RTlGO 2217.0 

A carta de add i~ io  a um invento, pedida pelo usufructua- 



rio do mcslno ~nvcntc~ anits de ter vcnrl~do o respective usu- 
fructa, mas ohlida so clepois, aprovc~larh tie direito no corn- 
prador. 

A l l ' r l G O  '.?tit3 

Se o usufructuario d(asc.o!,rir tlo ~)rc!tlio usiifr~~~tlo lllgum 
thesouro, observar-sc-1150 as tl~spos~!:fies tleste cotligo iicerca 
dos que acham tllesouro ern terreno alllcio. 

A R T I G O  2319 

0 usufructuario pbde fazer rla cousa usufi.u~tla as l)emf(!ito- 
~*i;is utc:is c tLe ~~clc~cbio clue \,em lhe parecercm, coml;~nloc~uo 1150 
altere a liirma 011 a subst;~ncia tla cousa, mas n9n lcri por isso 
ttireito a illdemnisa~Io algnma: potler;i, totlavia, levantar as (11- 
tas bemfeitori:ts, se o fixer sem ctetnmcnto (la rnusa. 

0 usufructuario do inwnto quc obt~ver citrta de acii11qGo ao 
mesmo invento nio l~oderi  impedlr rlue o 1)ropl.letario se uti- 
lise, querendo, cla rnesma addi@o, quando o usufructo ter- 
mlnar; mas, neste caso, teri direito a ser I r e \  ialncrlle indemni- 
sado. 

A R T I G O  2921 

0 usnfructuario p6de usar de todos os mr:ios rlue competcm 
ao proprictario para ser mantlclo no sttu usufructo. 

$ I ." As clistas do l i t ~ g ~ o  ser3o por conta do rlsufructuario 
Qo-scirnente, tendo sitlo o usufructo c;or~stitu~ilo jlur tilulo gra- 
tuito. 

$ 2." Se o usufructo tiver sitlo constituitlo por titulo one- 
roso, observar-se-ha o que se acha tlisposto relativameote I 
eviccZo. 

A R T I G O  0,222.0 

0 usufructuario pode c,ompensar deteriora@ies com melho. 
ramentos qua haja feito. 



ARTIGO 2'293 O 

0 usufructnar~o, antes ile tomar conta clos hens, deve: 
I.Vroceiler, com citaqao ou assistencia do proprietario, a 

inventlirio de todos os dictos bens, tl(~clarando-se o estado delles 
e o valor dos moveis, se os honrc~r. Este inventario p6de ser 
feito amigavelmente; mas deve sril, jrtdicial, sendo menores, 
interdictos ou auscntes os interessados ; 

2 . O  Prestar caugo, se l t~e  for exigida, tanto para a restitui- 
$50 dos bens, ou do seu valor, sendo fungivcls, como para a 
reparaflo das cleteriortt(;iies que possam padcc-t~l* por culpa do 
usufructuario. 

$ I ."A tlisposl$;o do n." 2 . O  1150 6 appl~cati~l ao vendedor 
ou cloatlor corn reserva de usufructo, ncrn nos paes usufru- 
ctuarios (10s bens dos filhos, salvo o quc lica disposto no ar- 
tigo 14t(.", noni ao marido pelo nsufructo dos ])ens da mulher, 
salvo o cine sc! arha dlsposto relat~vamente ;i hypotheca dos 
berls cl(~tdtas. 

$ 2.' 0 usufructuario por doa~5o ou testamento p6de ser 
dispensado pelo doador ou testador tle iriventariar e caucionar, 
n5o havendo offensa tle direitos de terceiro. 

ARTIGO 2224 " 

Se o usufructuario n;lo prestnr a ~auq3o ordenada no artigo 
precedente, podera o proprietar~o exigir que os immoveis se 
arrendem ou ponham em administra~"a, que os nlovnrs se ven- 
dam, e que os capitaes, hem como a importarict:i dos precos 
das vendas, se &em a juro ou empreguem em fu~rtlos pnblicos 
ou em ac~8cs de companh~as que deem seguranqn : nrste caso 
as rendas, juros ou fructos (10s bens adrhinistrados ser2o en- 
tregues ao usufructuario. 

ARTIGO 2225: 

0 usufructuario deve usufruir a cousa como o faria urn pro- 
prietario prucl~ntc. 



ARTICO 2226 * s  

0 usufriictuario clue alienar por clualquer ftjrma o sau usrr- 
fruc.to responderii pelos damnos clue os hens padeccrem lror 
culpa da pessoa que o sul)stitnir. 

AR'l'lGO 2??7 

Se o l~sufrncto for constitlildo n'um rehanho 011 n'nmn uni- 
versalidacle tlc animaes, scrd o usrlfructuar~o obrigaclo a sub- 
stitulr coln as crias novas as cabecas que, por qnalquer causa, 
fnltnrem. 

5 1 .O Se os animaes se prrderem na totalidade ou em parte, 
pdr caso fortuito, sem procluxirem outros que os substituam, 
o usufructuario sera t3o-scimente ohrigado ;i entrrgar as catc- 
Cas restantes. 

5 2 . O  0 usufructuario serii, comtudo, responsavel pelus des- 
pojos dos animaes, se de ties despnjos se ti\1(-1. aproveitado. 

ARTIGO 9928 <' 

0 usufrucluario de vinl~as, tle ollvaes ou tlt? outras arvores 
ou arbustos fructiferos i? obrigado a plantar tantos pts quantos 
perecerem naturalmente, ou a stlbstitu~r esla por outra culturtt 
cp~almente util para o proprietario, sc for imposs~vsl ou pre- 
jrldirial a ren~\~a?:So dc planlas (lo mosmr, gencrn. 

ARTlCO '2929.'' 

0 usufructuario O 01)rigado a consentir ao proprietario 
quaesquer obras ou melhor;rmcntos dc que bcja snsccpt~vel a 
cousa usufruida, e tambcm planta~fics novas: sc o usnfructo 
recair em predios rusticos, comtantoqur~ dri..srs fdctos n20 re- 
sulte diminui~Io no valor tlu tlicto usufructo. 

A R T I G O  2230.O 

Q usufructuai~io deve fazcr as repara~6es ordinarias indis- 
pensaveis para a conserva$5o cla cousa. 

$ ,I." S5o repara~6es ordinarias aquellas qne, no anno em 
que forem necessarias, n5o exccderc~m.dous tcrcos do rendi- 
mento liquid0 desse anno. 

2% 



3 2." iusufructuarro pIitlc csimir-sc (11: tans rcparacijcs, 
rc?nunciando o usufructo. 

\RTICO 9221 .ll 

Emcluanto ;is ru~):~r;~c.;ic>s oxtmortlinnriah 56 irlc'iiml,e: ao usn- 
fruct~ldrto avisar ern luil~pl, o proprictario clrrc. l )m l t~ r i ,  clue- 
rel~do, manclri-las fazer. 

$ 1 . O  Mas se o proprictario n3o as fizrr, e cllas forem dc 
utiliclarle real, podera o usufi uctuario fazb-13s li srla custa e 
ttsigir o yagamonto do v:tlor clue t ~ ~ e l * e m  1111 fir11 (lo ~isnfructo. 

$ 2." Neste C ~ S O ,  porern, devrri o nsufructi~ario guardrir n 
antiga fbr~na e dnsenho tla ,,l,r;l. 

ARTIGO R"l.3 , 

Se o proprietario fizer as repar.;icGes mencionadas no artigo 
precedente, tera o usufructi~ariu direito ao usufrl~cto rlcll:~s, 
sem scr ohrigarlo a pagar jnros clas sommas dc.semholsadas 
pelo l~ro~)rictario. &o c x o ,  l)orC~ii, de augmentar, cdrn essas 
reparar:Grs, o renclimrnto l ic~uld~~ da cousa usl~fruicla, o au- 
gmen t~  j ~ ? r t ~ n r ~ r i  an proprictarrc~. 

,tllT160 ??:(:I * 

0 usutinuc~uar-io univprsal (la I l ~ r a n ~ a  e obrigado a pagnr 
1)or inleiro o legado de alin~rntos 011 cle qualquer pens30 vi- 
talicia. 

ARTIGO ??11 

0 i~sufi.uctuario de uma quota park da I~~rartca 6 oljrigarlo 
:I cor~lr ib~~ir  para o pagamento dos sobrrdict~)~ alimentos 011 
l~'~)si-it?\ vrt:~lrcias em propor$io ila sua quota. 

ARTlGO 0535.0 

O usitfrnc:tuurio de unla oil mais cousas determinadas r~ao 
i! ol~r~gatlo a c'ontribuir para os so1~rt:dictos a l~n~ t l~~ tos  ou 1)erI- 
sGes, sc eslc clncargo lhe nlo tiver sido ~mposto expressa- 
mente. 

ARTICO 2936.0 

0 usuf~~uc~tu~i~io. por titulo singular, tit: nm predio ante- 



riormentc hypothecado n3o i, obrigado a pngnr ao crcdor (la 
hypotheca. 

$ unico. Se o predio, por csta causa, for penhorado ou 
vendido judic,ialmente; responde~':i o propr~etarlo pela perda 
que o usufructuario padecer. 

Consistir\tlo o us~~f~'ucto na totalitlade oil em algun~a part(: 
da heranfa, poclcri o usufructoario aclrantar as sommns neces- 
sarias, conformo os hens que usufruir, para pngamclnto das 
dividas I~t:rcdila~ias, c, ticari com o dircito de cxigir (lo pro- 
prietario, linclo o usr~fructo, a restitui~30, sem jr~ros, cla quan- 
tia que dispencleu. 

ARTlGO 2eY8.a8 

Se o usufructuar~o n3o quizel* f;rzelb o adiantamento men- 
cionatlo no artigo precedcnte, potlerti ( 1  pro~~r~elar io fazcr ven- 
der ,los berls usufruidos os que forem ~lecessarios para paga- 
mento das dividas, ou pa@-las coal tllnheiro sen, ficanclo, neste 
ult~mo caso, corn o direito rle havrhr rlo nsufructuario os juros 
correspondentes. 

AIITIGO 29313 " 

O usufructunr~o tle capitaes postos a juro ou a qualquer 
our0  iuteressc, ou em Cundos publicos ou ac@es cle compa- 
nhias, nIo pode levanti-los, senao para os inverter. 

$ 1 .W usufructuario pode inverter os capitaes usufruidos : 
1 ." Se os dictos capi taes hou~erem sido dados a praso ou 

para certo c cletermlnado ~icgocio quc se ache concluido ou 
rdo possa. continuar por falt;t de cumprimento das respectivas 
condi~Ues ; 

y 2. o Se os capitaes se tlcharcm cm rrscqo de pertier-sc. 
$ 2." Em qualquer cfestcs casos, pordm, o usufructuario 

n%o os lu~ao t i \ [ ~ i  siJm prOvio consentimen to do proprietario. 
Havendo opposi~Zo, podera este consentlmento ser supprido 
judicialmente, mas o leva~~lame~~tu, em tal case, nho se farli 
sem cau$Zo prkvia, se ngo a llouver jB suficiente. 

5 3." 0 dircito c>staheleciclo nos dolls $5 antec~dentes dr- 



volve-se ao proprietario, qunntlo o ncnfroctnario n5o quer usar 
delle. 

$ 4." 0 usufructua~~io potlt! reter, cluerendo, os capitaes le- 
vantatlos, para usufrui-10s como bem Ihe parecer, prestando a 
devida cau~ao. 

3 5." N5o qucrendo o usufrucluario reter os capitaes, 110- 
derd o 1)roprietar.io 11a~0-los, prestando wucZo, sem prejuizo 
(lo usufrucluario ; ma.;, se os nso rlulzer, serao postos a ganho, 
(pe r  em emprestimo com seguranGa, quer em funtlos publi- 
cos, quer em ag5es de coinpanl~ias soliclamente ostabeleci- 
das. 

ARTICO 9240." 

0 s  tributos ordinarios geracs e especlaes c qnaesquer ou- 
tros encargos annuaes, impostos sobre o p~aotlucto ou renda 
dos bens usufru~dos, rccair3n sobre o usufi.uctuario, em 
qunnto o usufructo clurar. 

ARTICO 2211 " 

.4s coutribui$Ges que forem impostas directamcnte ao ca- 
pital ou ;i propriedade, recairso, durante o usufructo, sobre (1 

proprietario e sobre o usufruc.tuario, nos termos seguintes : 
$ 1 ." 0 pagamento incumbii-d ao proprietario, t 3  o usufru- 

rtuario pagard ao dicto proprietario, emquanto o ~~sufructo 
durar, os juros &as quantias cjue este desembols;~r. 

$ 2.' Se estas sommas forem pagas pelo usufructuario, po- 
, s scm derP repeti-las do proprietarro rro lirn do usnfr~~t*to. m.1 

jnros . 
ARTIGO 22iP.11 

O usufrnctuario e obrigado a avisar o proprietario de qual- 
1111er bc tu  tle terceiro de que tenha noticiii que possa lesar os 
tlireitos (lo proprietario: se o n3o fizer, respondera por per- 
das e damnos. 



0 usufructo acid 1:) : 
1 .O Por mortc (lo usufructuario ou chegado o termo do praso 

por que o usufructo foi cooferido, quando cstc nTio t: \. italicio ; 
2.' Pela rcsoluq5o (lo direito tln ;luctor do usufructo ou do 

clireito do usufructuar~o ; 
3." Pela confus8o (lo nsufr-ucto corn a proprieclade; 
4." Pela prescr~p(:iio : 
5.' Peln rcnunci;~ (10 ~lsufructuano; 
6." Pela perda total cla cousa usnfrnid:i, except0 no c::iyrl 

previsto no n." 4 . O  do artyo 2248." 

ARTIGO 14ib  

0 s  credoros do usufructuario podom, cr~r (.;\so rc~iurrcs~a. 
fazer rescindir esta, scntlo feita eni prejuizo dos clireitns delles. 

a R T l G O  22115 0 

Se a cousa se perder s3 em partu, continurtri o usufructo 
na parte restante. 

AHTIGO " L f l 6 . O  

NIo p6de estabelecer-se usufructo a favor dc yualquer es- 
tabelecirnerito, corpora~Bo ou socicrlade, por mais de trinta 
annos; mas, >e arites deste praso o estabeleamento, corpora- 
glo ou socicdatle se extinguir, acabar6 egualmente o usufructo, 
a favor do respectivo props~etario. 

ARTIGO W i i  

0 usufructo concedido a alguem ate ccrt;~ c:clticle de terceira 
pessoa durari pelos annos prcfixos, ain(l;rc]ue essa terceira 
pessoa falle~n antes, sal\o sc o dicto usuLuclo tiver sido cr- 
pressanlentc conced~do sd em ;~ttenfGo i existencia ( 1 ~  11ic.l~ 
pcssoa. 



Se o ns~~fruclo for co!~st~turdo rnl ; I I ~ I I I I I  edificio, (: este se 
destruir 11o1' rlualquer causa, n"ao lcrh o r~sufructuario dircito 
i1 desfiLuc*tar, llem o solo, nenl os matcrtars rrstantcs. 

$ i ." St1, porbnl, o usufructuar~o I~ouvrl- concorr~tlo corn o 
p"l1rielar1o para o segurn (lo predio, o usufructo continnari, 
em caso dc sinistro, ou 11,) predlo rc?~dificado, so o for, ou 1111 

pn?(o (lo seguro, se a rordificag5o 1120 cor~v~t>r ao propric- 
Lario. 

5 Lo Se o l)rolwietarlo, sollicitado pelo usufructuarlo, hou- 
ver recusatlo con t r~ l~u~r  para o seguro e u usufructu;irio o effei- 
toar, ficari cstc I ~ ~ I K I  o tllreito dc I~avcrpor intriro, em caso de 
sinistro, o prep) do beglilac). 

5 3 . O  Se o nsufructutlno, sollic~lado pelo proprirtario, hou- 
I cr reci!sado ci)ntribuir 1);11 a o seguro, e o pmprit?iario o ef- 
fuituar, Ila\erti esle ~ O I '  11;tt:iro o prcfo tlo seguro,  en^ case 
tlc s~nis t~~o.  

.\ Ii'TI(i0 +219." 
' I 
Sc: u LISUB'LIC~~ for constitu~do CIU alguma propriedade rus- 

1ic.a de clue f;~c:;r n cdificio (ivstruido, poderj o usurru- 
ctwario gosar tio solo e tlos rnater~aes. 

Se ;r cous;l usufruida for e \prol~r~r~t l ;~ por ulilidade publica, 
no todo ou en1 partc, a indemnisac:Go scrh, na falta de conven- 
$30 enlrc os intercssados, applicada li compra de titlilos de 
divida ~ublica cor~solidatla ou dada a juros corn hypotheca, 
c*nnforrnr o proprietario entendcr. sendo, todavia, no segundo 
c ,ISO, I ; I I \  : r l i )  pl c:~ian~ente sobre a idoneidade da dicta hypo- 
ttleca ( I  usufructuario, a quenl pertencer80 os juros emquanto 
o usufructo tlurar. 

h l i T l G O  2931 

O usufructo nfio se estillguc, aindaque o usufrilctuario faca 
lnau uso tl;~ t8ulrsn usufrulda; Inas, sr, o ahuso so tornar consi- 
,\eravclnio~te ~rl.cj~ldi(;ial 30 l,ropr'~f>t~~r~o, l~odcrh estc reque- 
I ' P ~  ( I I I I ~  sc) l I1(1 entregue a coar;u, 01)rigand~-so a pngar annual- 
rnlellte ao usu!i.octuario o product0 liquido da dicla cousa, de- 



pois dc dedazidas as despesas o o prcmio quc pclu sua atlmr- 
nistraqiio Ihc for ar8bitrado. 

A R T I ( i 0  222!.~1 

0 usufructo cunsl~tuitlo em provcito tlc var1:l:: lrcysoas \rv:~h 

a0 tempo tla sna collstitnir5o s6 scnb:~ 1301. ~ ~ i o r t r  tl;l r ~ l t i r ~ ~ : ~  
q w  sol-,revi\.c.14. 

.411TIGO 9253.1, 

Tern~inatlo o u~ufructo, reverte a cousa :IIJ l)l'ol)rictario, 
salvo o clircito de reten~%o que o usufructoarlo ou scna I~cr- 
cleiros tenham por tlesernholsos de que deva~n p:igos. 

AIiTIGO PZIiI 

Se o usufructuar~o render os frsuctos proximos tlo amaclu- 
recimento c fallecer antes que se,j;im colllidos, subsistirh a 
venda, mas o prcco perteocerh au proprictario, deduzidas as 
despesas feitas con] a pro(lut:~.;io delles ; e, so a coltieita se 
achar em pailc fttita I: cGm parte por fazer, serii o prc!c:o total 
divicl~do cr1t1.e o proprictano e os hercleiros do usufructuario 
em propor~3o da parte coll~icla e da que faltar colher. 

Ali'rI(;O 5!!2!iLt1 

0 usufructuario ~~csl)~tnderd pellos fi.uctus clue, por dolo, ro- 
Iher prematuramcntct ; mas se assim houvcr coll~itlo park del- 
les e deixar out1.a partc n3o colhida em estado dc madureza, 
haverii mutua compensay30, attent,os os respectivos valoreS: 

0 dire~to de uso consiste na faculdade concedida a alguma 
ou algnmas pessoas de scrvir-se de certa cousa alhe~a, t3o- 
sbtnente ernqu:into o exigrem 3s SUBS necessitl:~tle:: Itcssoaes 
quotidianas. 

$ unico. Quando cstc (lircito sc rchf~rc :I tSa.;r.; (I(: 111or;rda 
ebama-so tl~rt!rlo rlr Irahit;1c:3o. 



ARTIGO $257.0 

0 s  direitos de uso c llabitaq20 constitnem-sc c cstinguenl-sc 
pelos meslnos modos que o usufructo, e Sio cgualmcntc re- 
gulados pelo scu titulo constitut~vo : nil falta ou deficicncia 
tl(- t~tulo ohservar-se-lla o segulnte. 

A RTIGO 9258 

O usuario ou nlorador usuario i! obrigado a lnvci~tArio e 
call(20, (la niesma fdrma clue o usufructuario. 

A R T I G O  2B89.c 

0 usuario dos fruclos dc urn predio n5o pciclc Ilaver mais 
c lo  clue os ~~c~ccssnrios para oS seus gastos 6: da sua filmilia, 
quer esta se lot*llc rnais numerosa, quer rnenos. 

A R  rIGO 2260.18 

O usuario ou morailor usuario d o  pbde vender, alugar, 
ncm l~~cspnssar, por qualqucr mado, o seu direito. 

ARTIGO t961.o 

Se o usuario consumis todos os fructos do predio ou occu- 
pala totlo u cdificio, ficard sujeito ;is despesns dc cultura, aos 
rcparius tli: ~ , O I I S B I - V , I ~ ~ ~ O  e ao pagamento das contribuic.Ges, (lo 
mesmo mod0 cluc o usufructuario. 

.IRTIGO 22691' 

Sc o usuario perccber SO part(! clos liSclctos ou occupar sd 
park do etlrficio, contrihuisa para as clcsl~c~.;lh mei~ciortactas 
no artigo prect:denLe em proporGao da sua l'rnicGo. 

AllTIGO 2463 

SZo applicaveis ao direito cle uso as disposic6es (10s arti- 
gos 2205.*, 2210.O, 224.2.' a 22i9.O inclusivamente c 22G5.O 



A l l T l C O  226l.o 

0 direito de compascuo consiste na communhio de pastos 
de predios pel-tenccl~tcs a cliversos propriotnrios. 

ARTIGO t265 

A communhZo de pastagens de terrenos publicos, quer es- 
ses terrenos perten~an~ a freguezias, quer a munlcipios ou ao 
estado, k inteiramente regulacl;~ l)ul:~s leis administrat~v:~~. 

.iIITl(iO 2266." 

Fica abolido o direito de cump:lscuo cstabelecitlo em pre- 
tlios particulares, por concrl$s;'io tacita, anteriormcnte ti pro- 
mulga$io desk corligo. De futuro, so 1)oder;i ser constituido 
por concess3o cxpressa dos proprietaries. 

3 unico. Conc'ess30 expressa 6 ;1 que resulta tle cor~traclo 
ou de disposic.30 de ultima vontade. 

ARTIGO 2267: 

F~ca  cgualmel~tt! abolido o direito dc compnscuo estabele- 
citlo antcriormente 6 promulga$iio deste codigo enlrc uma 
universal~daclt: chu ~ndividuos sobrc m a  unlversalidadc de 
hens, ai~rrl;lclue tcr~lla sido por co11vc11l:fio expressa. J)c futu- 
ro, so scr6 pc!rmittitlo estabelecer tul tlireito sobre prcdios 
certos e detcrminados e por conven~"a expressa entre indivi- 
duos tambem certos e determinados. 

unico. 0 c.ompascuo estabelec~do nos tern~os tlostr? artigo 
rege-se intclramente pelo titulo da sun instituic3o. 

ARTIGO 9268 

As propriccladcs oneradas com cncargo perpotno tlc pasta- 
gtbln, @or nlguni titulo part~cular, poclcr5o ser exemptas clcssc 
rwcargo n~ctliantc o 1)agamento (lo justo valor tlelltl. 



aKTlGO 22ti9.n 

Se~vidBo 6 urn enrargo impost0 em clualqu~~~. 1,l'tsd~o ell1 
proveito ou scrvi~o de outro prerlio per'tcrrccritp a doiro iliffc- 
rente : o pretlio sujeito j, servidZo iliz-sc --scr\ ientc-e o qile 
della se u t~lisa - tlominante -. 

A s  sel~v~tlbcs s9o inscq~araveis clos predios ;i clue, activa ou 
pa~si\~nnlente, pertet~ce~li. 

As scrt7itGcs sIo indlvislveis: so o 11redio >c~.v~entc for di- 
vitlitlo c:lrr.re v;~rios ilonus, cada por~5o iicard sujcita A parte 
tle servid;?o clue I l~c cabia, c, se o prclclio tlominante for divi- 
(lido, poclei,:i cada consorte usnr rl;l scr*virl$o sem altera~fio 
nem mudanca. 

ARTICO 2 5 2  

As serridloes podem scr contiriuas ou descontinuas, alga- 
rentes ou nZo apparentcs. 

5 ,1 .O Continuas s'io aquellas cujo uso 15 ou pcide ser inces- 
sante, indepcnrlent~mente tle facto tlo homem. 

f$ 2 . O  Desconti~iuns Go as quc dependem de facto do ho- 
mern. 

$ 3 . O  Ap~)nt-o~~!(~~;  SZO as que se revelarn por obras ou si- 
gnacs ex t?~*iores. 

5 4." N5o apl)ar.n~tos sIo as que nio aprescntam indicio al- 
gum oxttbr~or8. 

.1HT100 9 7 8 . "  

As serv~dijes po;lt:rn ser constitn~das por facto do homem 
@u pcla natnrczn tlas cousas. 



:Is ser~itlfir:~ c.ontilruns appnrcntrls potlem scr const~luiclas 
por clualrluor (10s nlotlos tle adquirir. dedarados no l)~~~~suri!c~ 
codigo. 

ARTI(;C) 2273.0 

As ser'viclT,~s ~onfirrl~as I ! ~ O  a l ~ p a r ( 3 ~ ~ t ( h ~  e as desmrltinuas 
apparentes 011 n2o apparcn1t.s tamhem poclem ser adquiridas 
por qualqucl~ modo, except0 por prescripc90. 

unico. A tlisposi$io deste artigo nlo prrjud~car~li as ser- 
vidlocs atlquiritlas antorio~~mcrlte A [)rornulgac:90 destc codigo, 
t-o~~formr o uso ou costulne das terras. 

, \RTICO 2293 " 

Se em dous pred~os tlo mesmo dono houver signal on sl- 
glraes apparcntes c permaner~tes, postos por ello em um ou 
em arnbos, rjue attestem servicl5o de urn para com outro, es- 
ses signacs serzo havidos como prov;r da scrvltl5o, quando, 
em relac30 no dominio, os dous predios vierem a sepurar-se, 
salvo se :lo tempo da separaclo do dominio tlos tlous predips 
outra cousa se Elouver claclarado no  respec.tivo documento. 

I 

ARTIGO 2277: 

As scrvitlloes estabclecitlas por contract0 ou por testamento 
st>r5o reguladas nos termos do respective titulo: na falta de 
tlrclnrac;io, observar-se-ha o seguinte. 

A R T I G O  22% 

0 dono do predio dominante tem o direito cle fazcr no yrc- 
dio servicnle todas as obras nocessnrias para o uso e conser- 
va@o da servidgo, mas (10 mod0 que nZo a alterc ou torne 
mnis orlerosa. 

f$ 1 ." Sc forem tlivtlrsos ns pr-cdios domi~~ni~tc.;, todos ns clo- 
nos dellchs ser3o obrigados a contribuir !la propor~30 (la partu 

. . 
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que tiverem nas vantagens da servidiio para as despesas de 
< 

que tractaeste artigo, do que sti porlerio rximir-sc tlesistindo 
da servidso em provclto dos outros. 

$ 2," Se o dono do predio scrcirntu t;r~nhc.sn auferir uti- 
lidade da couss eobre que recai 3 seriid30, seri  obrigado a 
contribuir pela fdrma estabelecidn no $ antecedemte. 

Se (3 tlono do prccllo servierlte se houros' ol,~*igado no res- 
pe~tivcr titdo a ~lrstear as ulbrds necessariah, podera eximir-se 
destc crrc:lrgo abandonando o Feu predio ao domo do predio 
clominaillc. 

ARTIGO 2280 " 

0 dono clo ~~rttdio scrviente n%o poderi dr  lrlotlo algum es- 
torvar o uso tia serv~clZo constituida; mas st? a dicta servidzo 
no sitlo assignatlo primit~vamente para uso della se tornar 
prcjudiclal ao clonr, do predio serviente, ou Ihe obstar a fazer 
re1);lros ou rnell~oramontos importanles, podera ser mudada 
por elle, corritantoque o dono do predio tlomioante nlo fique 
prejucl~cado. 

# unico. A s  questdes qua xc I(1vsnlarem sohre este assum- 
pto serio resolvitlas summar~anlrnte, na fbrma prescripts no 
codigo de proccsso. 

A R T I ( i 0  2?81.0 

As servidijes ac:abam : 
1 ." Pcla rcuniio dos dous pr.ctlios, domin;lnle e serviente, 

no dominio da mcsma prssoa ; 
9." l'clo 1150 nso clornntr, o tcmpo necassario para haver 

pI '~~I ' i l~( ' i0  ; 
3 .Ve la  renuncia mi ccdencia do dono do predio domi- 

nante. 
ARTIGO "83 

A prescrip~50 correri, nas servltlGrs tlesc:ontinuas, desdc 
o clia rm que se deixar de usar, c nas cont i l~u ;~~,  desde o dia 
em  LIP cosnecar a intcrrup~tio da servid3o. 

6 111111~0. Iicl;~t~vamente a0 mod0 da servlcl3o, a pi~cscrip~50 
cnrrcr;'~ nr ,S mesmos tcnnos. 
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AIITIGO PtXR." 

Se o predio dominante pertencer a varios indivisamente, o 
uso que um delles fizer da servidao impediri a prescrip@o 
rclativamcnte ;los demais. 

5 unico. Se, por excep~2o legal, a serv~dlo n2o podkr pre- 
screver contra algum dos proprietariof dominantes, aprovei- 
tar4 o hvor (la lei a todos os outros. 

s~ccXo 111 

I)AS S R R V I D ~ E S  COXbTITUIDAb PELA NATUHEZA UA COUSA OU PELA LEI 

A R T I G O  2 2 8 i . O  

0 s  predios 1nlkr.1orcs est2o obrifntlos a 1-c.cc.l)cl- as aguas 
que decorrcm, naturalmentc e sen1 obra do 1iomcn1, dos pre- 
tlios supcriorcs, assim como a t , i '~ri~ ou er~tulhos (IUC: arrastam 
na sus rorrerlte. Nem o dono (lo pred~o ~ n f e l ~ ~ o ~ '  pbde fazer 
obras quc estorvcnl esta servicl30, nem o dono do predio su- 
perior ohras que a pnssam aggravar. 

A R T l t i O  2285 t b  

0 dono do prerl~o ondc elistam obras deferlsivas para 
conter as aguas ou onde seja necessario, pela variaqIo do cur- 
so das mesmas aguas, construi-las de novo, 6 obrigado a fa- 
zer os reparos prcc,isos nu a tolrrar rlrlc os facan, sem pre- 
juizo delle, os donos (10s predios qoe pade~arn olr sc achem 
expos~os a ilarnnos imminentirs por falta de taes rcparos. 

ARTIGO 2286 " 

0 que fica disposto no artigo antocedentc ii applicav~l aos 
casos em qne se torne necessario despchjttr algum prcltl~o dc 
materiaes, cuja accumulac;'io ou queda cstorve o cu~*so tlas 
aguas, corn prejuizo ou risco de terceiro. 

ARTIGO 22U8." 

Todos os proprietarlos clue participam (lo brneficio prove- 
niente das obras mencionadas nos art~gos prrcc:tlrntes s5o 
obrigndos a contriblrir para as desl)csas rlellas, clll proporqso 



(lo sru i~~lcresse, scm prejuizo da responsabilidatle que posstl 
1)es;lr sok11.e o auctor do damno, nos casos de culpa ou dolo. 

.\RTIGO 2288.0 

'l'orlas as mais servid5es clenominadas de interesse publico 
ou da intercsse partic:~~l;tr s'io verdadeiras restric~iies do di- 
reito de propricdad(1, c, como tacs, reguladas no logar com- 
pctrntc. 

CAPITULO I 

ARTlGO 9%89 

0 (11rf:ito tle Cruic'io abrange: 
1 .O 0 01irc:ito de perceber todos os frurtos naturaes, indus- 

trines ou c i~ i s  da cousa propria; 
2." 0 direito cle access50 ; 
3." 0 tlireito de accesso. 

AHTI( i0  9i90.o 

0 direito de fruiqlo do solo abrange, nSo s6 o mesmo solo 
em toda a sua profundidade, salcas as disposiq8es da lei em 
relacgo a minas, mas tambem o espaqo aereo correspondente 
ao mesmo solo, na altura suscept~vel de occupa~lo. 

CAPITULO I1 

DA ACCFSSAO 

ARTlGO 229 1.0 

DA-se access80 quando com a cousa que 6 propriedade de 
alguem se nne e encorpora oi~tra cousa que Ihe n90 pertencia. 



$j unico. h acccssSo p6dc scr produzidn pcl;~ nct.50 tla nn- 
tureza ou por indllstria do homem. 

ARTICO 2292 ', 

I'ertence nn  tiorlo (la corls;~ on do l)rr.~llo tlltlo o I ~ I I ~ !  ~ n r  cf- 
feito (la naturezn ou cnsunlmrntc atsrcsc-cr :i rnc.lll;l cousa nu 
;lo mesmo predio. 

hrllTlG0 2293 " 
Pertence aos tlomos dos prctlios confinar~tcs (om os rios, 

ribeiros ou tluacsquer rorrcntos de agua t~itlo o r j l l th [)or ac- 
150 tlas nguns sc Ihcs unw on nolles Iht. tlq)ositado. 

Mas, sn a con,entc ;lrralltaar qnacsquer pl;intas, lcvar qual- 
qucr ol)j~cto O I I  1)orc:Go cotll~cc~da clc terreno c nrrojar essas 
tXousas sol~r~c~ os 1)retlros alll~los, conservara o clooo cicllas o scu 
tlireito e potlcrti cxiglr clue lhe sejam entrepes, corntantoquo 
o fala de~ltro cm trcs n~czes, se. antes nZo for intimado para 
fazer a remo$'io no prasn qne judicialmentr! Ihe fnr assignarlo. 

A RTIGO %995.0 

Se a corrmtt: rlludar cle direc$lo, os tlonos 110s predios in- 
vadidos atlquirirzo dir8eito ao terreno clue occupava o alvco 
antigo, cada urn em proporcTio do terreno perdido pela \aria- 
q5o da cnrre~~te. 

,111 I'ICO 229G." 

As illtas nioilcliijes ~ I I C  se forrnarrm nos mares atljaccn- 
Izs 30 L~:rr~tor'~o portuguez 011 110s nos navegnvois or1 fluctua- 
\.CIS 11ortc~ncer30 ;lo estado, c s6 potlf!r50 stir arlquiridos pclns 
pnrtir:liInroa por legitirnn concess50 on por prcscri1)C;ao. 

$ 1111ico. Porbm, srh, 11o1' occasi5o (la formac;5o de mouch"os 
1: atcrros 110s rlos, algu~n tlos pred~os marginaes, ou mais de 
Irm padccer-em tliminniy90, os mouch6es ou aterros pertence- 
r9o aos p1-opriet;lrios dos terrenos onde a diminuiq8o houver 
occorrido I. em llropor(.7io della. 



ARTIGO 2297 

0 s  mouchKes e atcrrns que se formarem nos rios n'ao nave- 
g;i\~vs ncm llucluavcis lr~>rlencerZo aos proprietaries margi- 
nacs, do cujo latlo se formarem, tirando uma linha divisorin 
pelo ~nc>io do ;ilveo do rio. 

$ nnico. A estcs mouchloes e aterros k applicavel o que fica 
dispostu no unico (lo artigo antecedente. 

ARTIGO 2298.0 1 

Se a corrontc se dividir ~m dous ramos ou braqos sem que 1 
o leito antigo seja abandonado, o dono ou os donos dos pre- 
dios ir~vadidos cnnscrvar50 os direitos que tinham no terreno 
qnc Ihes pertencia e que foi invadido pela corrente. 

ARTIGO 9299 

As disposic5es dos art.igos antecedentes sJo cgualmente ap- 
plicaveis aos lagos e lagons nos factos analogos que ahi pos- 
sam occorrer. 

S E C C ~ O  111 

D A  A C C E S S ~ O  INDUSTRIAL OU POR F A C T 0  DO HOMEY 

ARTIGO 2300.O 

Di-se accessJn industr~al quando,' por facto do homem, se 
confunclcm objectos pertencentes a diversos donos, ou quando 
um individuo appllca o proprio trabalho a materia que per- 
tcnce a nutrem, confuntl~ndo o resultado desse trabalho, pro- 
pr~edade sua, corn a propriedade alheia. 

fj unico. Esta a~cesdo  pbde ser mobiliaria ou immobiliaria, 
conformc a r1sturez:i dos objectos. 

ARTIGO 2301 

Se alguem, em boa fk, unir ou confundir objecto seu com 
objecto alheio, de modo que a separac'io delles n5o seja possi- 
vel, ou, sendo-o, resulte della prejuizo para alguma das partes, 



farj sun a cousa adjuncta o dono tl;~quella clr~i: for de maior 
valor, corntantoque indemnisc o do110 (la ontra ou Ihc 0 1 1 t 1 . c ~ -  

gue cousa equivalcnte. 
5 1 ." 0 auctor da confus5o scr5 c.olritrlclo obrigadu ;I Lica~' 

com a cousa adjuncta. aintlaquc c1sta scja cle maior vnlolS, se o 
tlono dclla prerer.ir a sobreclict;~ i~~dernr)isac;iio. 

$ 2: Se ambas as cousas forem dc egual valor o os donos 
n5o se accordarem sobre qua1 haja de ficar  con^ cllas, ahrir- 
se-ha cntre elles licita~80, adjudicanclo-se o ohjjecto llcitado 
iquelle clue maior valonofferecer por elk. Verificada a som- 
ma que neste valor deverj pertencer ao nutro, serA o adjudi- 
catario obrigado a pagar-lh'o. 

5 3." Se os interessados n"a quizerem licrli~r, serri a cousa 
vendida, e cada um delles haveri no produrto (la vthnd:~ ;1 

parte que clever tocar-lhe. 

A I ~ T I G O  ela? 0 

Ye a confils30 tiver sido tiiita de nlti fit, e a cousa pod& ser 
sepwads sem padecer detrimelrlo, sc1r;i ~.cstitc~ii!a ;I sc!u dono 
c,om perdas e damnos. 

$ unico. Sc, porbkll, a cousa 1120 podel >(:la scil,al.atln s c l ~  pa- 
rlecer detrimento, ser'i obrlgddo o aucto~ cla ~onf11b3o a r esti- 
lulr o valor corn perdas c darnnos, cluando o clorlo tla cousa 
confund~cla nlo quizer ficar coin ambas as cousns ;~tljunctas. 
paganrlo ao auctor da conf~1s3o o valor tlil (pie Ille pert,rlnc,ia. 

ARTIG 0 230.:.0 

Se a adjuncc;3o ou comfuslao se opernr casualmante, c. ils 

cousas assim adjunctas ou confundidas sc n40 poderem sepn- 
rar sem detrimetitt~ de algurna tlellas, Bcnr3o prrtcnccndo ao 
dono da mais valioso, que pagarA o justo valor (la outra, e, se 
o nib quizer fazcr. pertenceri o mesmo tlrrcito ;lo rlono rln 
menos valiosa. 

3 1 ." Sn uenhutn tlollcs qrilzer ficar com a cousa, sera esta 
vendida, c cnda urn 11avel.d n parte do prcqo quc Ihc pertenccla. 

5 2.'' Se nmbas as cousas forem dc egual valor, observar.- 
se-ha o que fica disposto nos $5 2." c 3." do artigo 2301 ." 

29 



. i l t l 'IGO *:if)$ a ,  

Se alguem, em t)oa f'k, dcr liov;~ fhrma, por scu trabalho c 
industna, a ilualquer ol~jecto movcl pertc:rrcentc a outrem farli 
seu o objccto transformado, se a cousa n3o pod6r ser rest]- 
tuida ti sua primeira fbrma ou I I ~ I J  o podcr scr scm perda do 
valor creaclo pels espcc~hca$fio. 

5 1 . O  Neste ultimo caw,  ~ ( J I  km, tcra o tlono (la materia o di- 
reito de ficar com o objecto, sib :I valia (lo lavor nIo exceder 
a da materia. 

5 2 . O  Em ambos os casos acima tlictos serA obrigado o que 
ficar com a cousa a indemnisar o outro (lo valor que direita- 
mente lhe pertencer. 

ARTIGO 4305 " 
Se a cspeclfica~3o tiver sido feita ile mi fk, sera a cousa es- 

pecificada restituida a seu dono no estado em que ce achar, 
com perdas e damnos, sem que o dicto dono seja obrigado a 
indemnisar o especificador, se o valor da especifica~Io nlao ti- 
ver augmentado em mais de urn t e r ~ ~  o valor da cousa espe- 
cificada; pois neste caso devera o dono da cousa repor o clue 
exceder o dicto terco. 

ART160 T406.u 

Quem ern terreno st% construir alguma obra com materiaes 
pertenceutes a outrern adcluirirh os dictos matenaes, pagando 
o valor delles; alem das pcrdas e damnos. 

ARTIGO 2307 " 

(2ur;m em terreno sell fizer sementeira ou planta@es con) 
sementes ou plantas alllrt~as atlr1liirir;i as d~ctas sementes ou 
plantas, ficantlo sujeito as ol,rig;~~Gc~s impostas no artigo pre- 
cedent~: se, porem, o dono das pl,li~tas preferir a entrega des- 
tas, ser-lhe-h5o restituidas as dlctas ylantas ; mas, neste caso, 
n3o tera direlto a mais nknhurna ~ndemnisa$io, salvas as accties 
criminaes que possam compet~r-lhe. 



ARTIGO %R08.1* 

Se o dono de quaesquer matc!riacs, semcntcs ou plantas ti- 
ver feito em terreno all~eio obras, sernenteiras ou planta~ijes, 
p~ssuindo, alihs, essr tcrreno em proprio nomc, com boa fe 
e justo tltulo, observnr-so-ha o se~uinte:  

$ 1 .O St: tnes olrrns, scrnenteiras 011 plantai.Grs tiverem dado 
;i totalidado (lo pred~o o~~rlt! foram feitas valor maior do rlucb 
tinham d'untes, o verdadeiro dono s6 havori o alor tlnp o pre- 
dio t~nha antes das clictas obras, sementeiras ou plnntaq6cs 
ou o que teria ao tempo da evic@o, conforme preferir. 

$ "Lo So o valor dado for egual, hailer8 licita~io ~ n t r e  o an- 
tigo rlono e o auctor das obras, senwnteiras on plantaq?,es, 
pela fbrma estabelecida no artigo 2.703." 

$ 3." Se o valor dado for rnenor, as obras, selnenteiras ou 
plantac;?,cs pertencerso ao don; dn terreno, corn a obrigaqZn 
cle indemnisar o auctor dellas do ~a l c~ t  ~ I I ~ O  tiwrem an tempo 
da evicc8o. 

ARTIGO 230!) 

Se forem feitas de mA fe aigumas ohras, semeilteiras on 
plal~ta@ci em terreno alheio, ~)otlvr;i o duno tleste exigir quc 
essas pla~~tacloes, sernenteiras c c~!)r;~s sejanl rlhfeitas, e o ter- 
reno restituido ao scu primitivo estado a custa du ductor del- 
las. I'orkm, se o dono do terreno preferir ficar com as obras, 
sementeiras ou planta~ijes, podera fax&-lo, pafi311do ao auctor 
dellas o ~ a l o r  que tiverem ilesse tempo ou o dos materiaes e 
trabalho empregado nellas, corno iriais quizel*. 

AHTIGO 2310 

0 dono do predio onde eslstircm ar\-orcBs allleias poderh 
ailqbiri-las pagando o seu valor, except0 se, por effeito de 
contracto, se tiver obrigado a conserva-las no dominio, alheio 
por certo numero de annos, que nnnca podeAo exceder a 
trinta. 



ARTIGO 1311 o. 

0 s  proprietaries tie terrellos ellcravados, isto 8, quc 1130 te- 
nham comrnunicaq30 alguma corn as vias p~ihlicas podem exi- 
gir caminho ou passagcm pelos prrldins viaiohns, inrlemnisando 
o prejuizo que com csta passagtl~n vcnhnm a causar. 

ARTIGO 2312.. 

A passagem sera conccdida pelo lado por onde haja de seli 
menos prejud~eial aos donos dos predios sujeiGs. 

ARTIGO 2313.~ 

So o predio encravado tiver. sido trdnsmittido por algum 
dns tlonos dos predic,~ confinantes por onde possa abrir-se a 
passagern, sobre o predio ou predios de quetn fez a transmis- 
s2o recairli de preferenea a obriga~,90 da servid8o. 

unico. Sc a cncravaC%o do pretlio provicr de partilhas, 
por n%o se haver sat~sft:~to 6 disposi~Io do drtigo 21145.", a 
servidso recaira no ])i2c>rilo ou predios de que o encrtlvado 
era parte. 

\RTIGO ?a1 i 

Ao acquirente do direito cle passagem n3o pertetlce a pro- 
priedade do terreno, mas tgo-s6mente uma servid3o que sera 
regul;~cla nos termos dos artigos 9469." a 3387." 

ARTIGO '2319 

4 obrigacEo cle prestar passagem pOde cessar a requeri- 
mento do proprietario do predio servlente, cessando a neces- 
sidade da servid'io ou, se o dono (lo predio dominante, por 
qualquer modo, tiver possibilidade de communica~7io egual- 
mente commoda com a v ~ a  publica por terreno seu, comt,an- 
toque o clesnnerado restitua a indemnisaq30 rewbida. 
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A R T I G O  e,iic;:, 

Se for indispcnsavel, para reparar algum edificio, levantar 
andaimes, collocar alguns objectos sobre o predio alheio ou 
fazer passar por elle os materiaes para a obra, sera o dono do 
dicto predio obrigado a consenti-lo, comtantoque seja inde- 
mnrsado de qualquer prejnizo que d'ahi 1he provenha. 

ARTIGO "L%L 

0 dircito de transforu~nc:llo a11ra11::c~ a faculdatle de modifi- 
car ou altcrar por qualqrlrr manerraa, em totlo ou em parte, e, 
atB, tle tlesirulr a substancia tle cousa proprla. 

unico. Este clirr~tp pertcr~ce ao rlono da C O U S ~ ,  quer esti 
seja mobiliaria, quer immobiliaria. 

,iKTIGO 9318 

0 direito de tr.ansforrnac,Zo so pcide ser limitado por von- 
tade do tlono cln roush nu por clisposl~iio cla lei. 

UAS I \ ~ < S T ~ ~ I C $ ~ E S  IMPOSTAS A PROl'RlBDADE EM DEPESA 

DA PROPRlEDADE ALHEIA 

AI1TIGO P319.O 

Seri licita a planla~io de arvores ou arbustos a qualc~un. 
d~stancia da linha dirisoria que separar do pi,eclio vizimllo 
aquelle em que a plantaqio for feita; mas o cluno do pretlio 
vizinho poderi arrancar e cortar as raizes que se introtluzi- 
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ARTlGO 3324 " 

Nerlhum proprietario p6de estclnder as suas rniuas e c?xca- 
va$i,es al6m da linha perpendicular divisoria .;on] consenti- 
mento do seu vizinho. 

,\RTI(;O 

No seu proprlo predio ninguem podera al~rir poqos, fosso>, 
vallas ou canos de despejo juncto tle muro, c1111:r coinmum 
quer alheio, sem guarc1;v a rlistanci;l ou fuer  as obras nuges- 
sarias para clue dessr? fact0 n3o resulte prejuizn ao dicto rnuro. 

2 ." 0l)scrvar-sc-hho, ncsta parte, os reg~~l;~~ncrrros nluni- 
,:~y;it>s ou atlrnin~strat~vos. 

Y .O Logo, por6n1, clue o \izintro \?enha a padecer riamnc~ 
com as obras menc~onatlas, sera lndemnisado pelo auctor tlel- 
las, salvo st: t~ver havicto accord0 espresso em contrario. 

A R T I ( i 0  2326." 

k licito a qualrluer proprietar~o fazer em ch3o seu iIuars- 
qucr construcc6es 011 lorantar ciuaesiluer edificios, conlhr- 
mando-so con1 os regulamentos rnu~licipaes ou ad mini st rat^- 
vos, c salvas as segulutes disposi$Ges. 

ARTIGO 9327 " 

0 proprietario que levantar muro, parede ou outra edlfica- 
qb juncto d extrema do seu terrcno n3o podera nellc abrir 
janellas, nem fazer eirado ou varanda quc deite d~rectamentc 
sobre o predio do vizinho, sem dois;tr inter\~allo dt: uul metro 
e. cinco decimetros cr~trc os dous predros. 

$ 4 .O A disposic5o deste artigo niio abrange as frestas, set- 
teiras ou oculos para luz. 

§ "Lo As aberturas para luz qencionadas no $ antecedentt: 
n';o prescrevenl contra o vizinho, e pollera ~ s l c  s todo o tem- 
po que queira lc\;~ntar a S I I ~  c,asa ou contra-muro, aindaquc 
vbde it l t t ~  tlas 111~iiis ;d)~krturas. 



AIiTIGO ?:IP8." 

As tlisposiq'ies ilo artigo preccdente 1130 sZo applicaveis a 
predios critre si sepal-atlos por clualquer estrada, caminho, 
I ua, tra\essir, beco ou outra passagem publica. 

I\HTIC;O 2929 

0 p l * o l ~ ' ~ o t a ~ ~ ~ o  tlevo tltllficar tle modo que a heira do seu 
telllado ]do gotole sobre o prctlio vizinho. ctciaantlo, pelo me- 
nos, um ~r~leriallo de cinco dee~metros cr~trc os dictos preilio 
e bcira, se tle outro modn o n3o poiler evita~*. 

. \I:TIG(! 1310 " 

Tot lo o l)ropritbtal.~o co~~final~te (.om ~)'i~'edi: ou Illuro alhe~o 
pbde a t l ~ ; ~ i i r ~ ~ ~  r~elle comrnunltdo, I I ~ J  todo o , ~  em parte, pa- 
gindo nlcllatlt: do sell virlor e rnetade do kale: do solo sobrc 
clue estiver construido o tllcto muro ou paretle. 

$ unico. Mas, se neste lnuro ou parede elistirern varantlas, 
ja~lellas ou outras aberturas a que o proprretario ienl~a di- 
relto, (lever$ cste sere indernnrsado do prejuizo quc d a111 lhe 
ljrovlw. 

A I t T I ( i 0  2331 

O propl~e t~~l io  ,I quenl pertencer algum rriuro ou parede 
ern t:ommum nlo poderi abrir nelle fr2estas rlern janellas ou 
fazer outra abertura ou altera~20 sem consentimento do seu 
consortu. 

AK'ClGO 2332 c> 

Qualquer dos consortes pode, toclavia, editicar sobre o muro 
cornmum, c lntroduz~r nelle as travcls e barrotes que quizer, 
c~~rnt~~ntoque nio ultrapassc o meio tln paredtt. ' 

0 consorte pode tambem altear a pa~~c:de commum, com- 
t;~atocluc o fya 6 sua custa e n5o edifique oil introduza tlaaves 



ou barroles sen30 at8 o meio da parede, ailiclayue t~n11:1, 
quando alteou, mandado fazer a outra metade. 

ARTlGO 9334." 

Se o 111~1-o u u  pa~ede communl nBo estiver em estado de 
:yuent:lt3 o alCamento, cleveri o que pretender levant.'-1 r l  o re- 
construi-lo por inteiro a sua custa, e se quizer augmentar-lhe 
a espessura, sera o espaGo para isso necessario tomado do seu 
lado. 

A R T I ( i 0  9335." 

0 consort0 que 1120 tiver contribuido para o tllcainento pbde 
adquirir communt150 na parte augmentada, pagando metade 
do que t~ouver custado e, no cavo tle augms~~to tle espessura, 
lnetade do valor do espaco acrescentado. 

:\RTI(iO 4336.' 

h rcl~drtl!.50. e SCCuristi ucc;iio do muro comrnuu~ :-el i feita 
por conta dos consortes em proporflo da sua respecti\a 1)arte. 

Ej 4." Se o muro for simplesmente de vedaq80, a despesa 
serA dintiitla pdos consortes por partes eguaes. 

5 2." Se, aiem da verlaflo, algum dos consortes tirar do 
muro outro proveito que n2o seja commtim ao outro o t ~  nos 
outros consortes, a despesa serd rateada entre elles, em pro- 
porr:5o do proveito que cada um War. 

$ 3." Se a rulna do muro provlcr cxclusivamente tle facto 
do que um so dos consortes tirc proveito, s6 esse' consorte 
serA obr~gado a reconstrul-lo ou repara-lo. 

AILTIGO 2337." 

Se os cllvcr~sos ar~dares de um edificio pertencerern a diver- 
sos proprietaries, e o modo de repara~30 e concerto se n3o 
achar regulado nos seus respectivos titulos, elm-var-se-ha o 
seguinte : 

,$ I ." As pasedes communs e os tectos serio reparados por 
todos em propor~30 tlo valor que pertence a cada urn. 
$2." 0 proprietario dc cada andar pagarA a despesa do 

concerto do seu pavimento e forro. 



8 3 . O  0 proprietario do primeiro andar pagad n despesa 
(lo concerto da escada de que se serve, o propriktario do se- 
gundo a tlu parte da eecada de que egualmcutr: sc serve a 
par t~r  do patamar do primeiro andar, e assirn pol d1a11t(:. 

ARTIGO 2338 " 

Quando entrar cm tluvicla se o mnro 011 parcde dieisoria 
entre dous ed~licios e ou n5o commnln, presurnir-se-ha com- 
mull1 cln totl;~ a sua altura, scl~~clo oguaes os d~ctos edificios, 
tb st6 ;I :~lturn (lo i~~forior, se ~150 f'olSt:m eguaes, salva qualquer 
prova cm cor~trano. 

ARTIGO 2339 'I 

0 s  muros entre predios rusticos ou entre pateos e qnintn~s 
do pretllos urbanos, presumem-se egualmente communs, n50 
t~a\~crnlu prova ou signal em corltrario. 

5 4." Sio signaes que esclucm a presump~ao cle commu- 
nh3o : 

1 ." A existencia de espig'ao em ladeira sci para um lado ; 
L O  2. 0 sustentar o muro em toda a wra largura qualquer 

ed~liclo ou conslruc~Zo clue cstqla s6 de urn (10s lados ; 
3." Haver II;I pnredc, s6 de LlIn Indo, c~zl~orr-os dr, pedra 

salientes encravatlos cln tutla a largura (la paretlc; 
4 . O  Nao se achar o prcdio conllguo egualmente murado pe- 

10s outros latlos. 
5 "Lo No caso tlo 11." 1 . O  presurn~r-se-ha que o muro per- 

tence aqlielle para cujo lailo se 111clina a ladeira, e nos outros 
casos dquelle {Ic a110 lado SF: at-t~arc-m as conslructCiJes ou os 
signaes menc~onatlos. 

SECCAO 1- 

DA C O A S T R U C F ~ O  D E  DEPOSITOS DE MATERIAS NOCIVAS, E DE OUTRAS 

CONSTRUC~$ES SIXILHANTES 

A R ~ I G O '  2340.'> 

Todo nqut~lle clut: quizer abrir cloaca, fossos ou canos de 
d0Spcjo jurlcto t ~ c  qualquer muro, quer iste seja commum, 
quer. inteiramente alheio, ou construir, encostah ao clicto mu-' 
re, chamink, lar', fog20 ou forno ou depositos de sal ou dr, 



quaesgucr substancias corrosivas, ou que prodnzarn infiltra- 
c6es noclvas, sera obrigado a guardar as distanc~as e a fazer 
as preven@ies dcterminadas nos regulamcntos ;~clministrati- 
vos locaes; mas, se taes regulamentos n3o llouver, podurfio 
0s interesados requerer que se tomenl t0das as ~autelas ([LIC, 

por declaraq2o de peritos, forem julgadas necessarias. 

DO DlHEITO D E  ~ C X C L U S ~ O  12 DIC DEFESA 

A R T I G O  2311 

O proprietario tern direito de gosar da sua cousa colr~ ex- 
clus'lo de clualquer outra pessoa e tlc cmprcgar para ewe  fim 
todos os rnelos que as leis nlo vedam ; este direito ahrange os 
de demarcac20, de tapagem e de defesa. 

CAPITULO 1 

DO DIREITO DE DEIARCAGO 

AllTlGO 2349." 

0 proprietario e bem assim qual~~uer usufr~tctuario ou pos- 
suidor em proprio nome, tem o tlireito de obr~gar os donos 
tlos predios confinantes a concorrerm para 3 demarcacao das 
respcctivas extremas entre o s(:u prcdio e os delkes. 

A R l l G O  1813." 

A demarca~Io sctra Celt;~ 11n c~nformirlade dos ~ ~ t u l o s  de 
c;ad:r urn, o, na f~ltn dc t~tulos sufiicientes para isso, pclo que 
resullar dn possc em tlur estiverein os confinantrs. 

A K T l C O  2314 " 

Se os t~tlilos n5o dcterminarem os limites ou a Area perten- 
1:cnte n cnda proprietario, e a quest3n n5o podhr resolver-se 
pela posse oil por oulro meio cle pl.O\.iI ant(: o juizo conten- 



cioso, serd a demarcacZo feita distribuindo-se o terreno obje- 
eto da contenda por partcs eguaes. 

ARTIGO '2345 " 
Se os titulos dos.confinantes reunidos iridicarem um espac;o 

maior ou rncnor do que aquelle que a totalidade do terreno 
ahrange, o accrescimo 011 a falta attribuir-sr-ha proporcional- 
mente a parte de catla uln. 

A R T 1 0  234ti.z1 

Se os marcos tiverem sido collocados por urn titulo com- 
muni n5o contesta~lo, e houver erro ~ ~ e s s a  coIloca~50, seri o 
erro reformado, scm que possa oppor-se prescripq50. 

\RTIGO 9347 " 

0 dtrelto tlc extgir tlerilarcaq2o e imprescnptivel, salvo o 
direito dc prescripC9o, pel0 que rcspcita d ~,ropl~edade. 

CllPlTULO 11 

DO DIRElTO DE TAPAGEBI 

A R T I G O  9:118." 

Todo o proprietario p6de murar, vallar, rodear de sebes a 
sua propl-ictlade on tap;t-la dc qualquer modo, conformando- 
se corn as d~sposlr-i)i.s cl1)sta sec~go. 

.IIITIGO 2319 " 

O propr~etar~o qoe pretender abrir valla ao redor da sua 
propnetlade scri obrigado a deixar mota externa, de largura 
egnal a profundidadc (la valla; e se quizer fazer vallado, de- 
verli dcisar csternamente regueira ou alcorca, salvo em am- 
t~os  os rases, IISO e costume da terra em contrario. 

.kRTIGO 2380." 

0 s  vallados c regueiras entre predios de d~versos donos 
a clue faltarenl as condi~5es impostas no artigo an tedente  



presumem-se eonimuns, n5o havendo prova ou signal em con- 
trario. 

A R T I G O  2381." 

E signal de que a valla ou regueira sem mots csterna n5o 
b commum o acliar-sc a terra (la escava~.lo ou limpeza lan~ada 
so de um lado, durante mais de um anno: neste caso presu- 
me-se que a valla e do proprietario de cujo lailo a terra esti- 
ver. 

AIiTIGO 239f.O 

A conserva$io e limpem da valla ou regueira commum re- 
gula-se pelas clisposi$fies do artigo 2480." 

ARTIGO 6353 O 

Se dous predios forem separados por sehc viva, devera pre-. 
sumir-se que csta t: daquelle que mais pr.cacisnr dclla, e se 
ambos est~verem no mesmo caso, reputar-sc-ha commum, se 
n5o houver costume da terra pelo qua1 se determine de outro 
mod0 a proprirtladc d~ taes sebes. 

ARTIGO 2334 

A sebe commum seri conscrvada e replantada a custa dos 
consortes, conformc. n qne fim disposto no artigo 24180.' 

ARTlGO 23= 

,4s sebes mortas ou cslacadas podem ser collocadas na ex- 
trema (10s prcdios, comtar~toque nZo pentlam para alem da li- 
nlra di\ isorin pcrpcntlicular. 

ARTIGO %!)G 

Totlo o propr~ctario lem o direito rle tlefender a sua pro- 
priedade repcllinclo a fo r~a  pela for@ ou recorrendo as aucto- 
ridades compctentes. 

AR'L'IGO 2387 " 

Se a violac20 provier de qualquer obra nova a qne algucrn 



(16 comeco, poder;i o offentiltlo prevenir-se e assegurar o sell 

llireito embargantlo s oh-a. 

TITULO VIII 
DO DIREIT0 DE RESTI'CUI@O, E DA INDEINISA$~O 

DOS nlRElTOS VIOLADOS 

AllTIGO 2358.0 

Todo aquelle cuja propriedade ou cujoj direitos forem vio- 
lados ou u s u r ~ ~ ~ d o s  wrii restituido e indemnisado, nos termos 
declarados no ljrese~~t,c~ cod~go e no codigo do processo. 

TITULO IX 

ARTIGO 3359." 

0 proprietario p6de alienar a sua propriedade por qualquer 
dos modos por que esta pode ser adquirida. 

ARTIGO 2360." 

A allc!na@o n5o presume, salvo nos casos em que a lei 
esta1)elccct oxpres.sdu~c?nlc psta presump~Zo. 

ARTIGO 3361 .O 

0 illreito de aliena~30 e inherente i propriedade, e nin- 
guem pbde ser obrigado a alhear ou nZo alhear, sen30 nos ca- 
sos e pela forma declarados na lei. 

ARTIGO 3364." 

0 proprieta'rio pbde ser privado da sua propriedade, em 
cumprimento de obriga~iies contrahidas para com outrem, 
ou ser expropriado della por motivos de utilidade publica. 

unico. 0 s  casos em que e perm~ttida a expropr~a~Io por 
motivos de utilidade publica, o o modo de a reduzir a effeito, 
sHo regulados por I~pislac;3o ~.;pcsc~~al.  



PARTE IV 
DA OFFENSA DOS DIRETTOS, 

E DA SUA REPARAG~O 

DA RESPONSABlLl1)ADE CIVIL 

TITULO I 

ARTIGO 3863 

Todo aquelle que viola ou offende os direitos de outrem 
eorqstitue-se na obr iga~lo de indemnisar o lcsado por todos 
os prejuizos que lhe causa. 

.AI1TICO 2861 

0 tlireitos potfern s r r  offcncl~clos por factos ou por omissfin 
de factos. 

ARTlCO 9383." 

Estes factos ou umissfics do factos podem produzir respon- 
sabiliclade criminal ou simplcsmente responsabilidade rik il 011 
uma e outra responsnhil~clade simultaneamente. 

A R T I G O  2366 

A responsabilidade criminal consiste na ohrigaclo em que 
se cor~stitue o aurtor do facto ou da omisslo de suhmetters-se 
a certas penas dccrnta,las na 1c1, as quaes s3o ;I rc11~amc20 do 



damno causado li sociedade na ordem moral. A respomsabi11- 
dade civil consiste na obrigacio em que se constitue o auctor 
do hcto ou da omissIo de restitriir o lesado ao estado anterior 
li l e s b  e de satisfazer as perdas e damnos que Ihe haja cau- 
sadq. 

ARTlGO S367.o 
A rcsponsab~lldade cr~rn~nal e scmprc acompanhada da res- 

ponsabil~dade clvil; mas a civil nem sempre e acompanhada 
(la criminal. 0 s  casos em qucr esta ultima i: acompanhada da 
responsabil:dnde c1v11 cstuo esr)ccificatlos na lei. 

ARTlGO 2368.0 

0 dlrcito de exigir repara~go, hem como a obriga~Io de a 
prcstar, lransmitte-se com a lleran~a, except0 nos casos em 
que a lei exprcssamente determina o contrario. 

TITULO 11 
DA HESPONSABILIDADE CIVIL 

C O N N E X A  COhl A HESPOYS\BILIDADE CRIhlINAL 

CAPITULO I 

b A  IMPUTACAO DA RESPONSABILIDADE 

ARTlGO 2369 

Aquelle que for aggredido por outro com violencias que 
possam lesar os scus dircitos primitives, ou eshiilh8-lo do 
goso de seus tlire~tos atlqulridos, ou perturbs-lo por qualquer 
fdrma nesse goso, e auctorisado a repellir a forqa corn a for- 
ca, comtantoque nIo ultrapasse os limites da justa defesa. 

ARTlGO 2370.0 
Cahe Aquelles que presencearem taes aggressbes auxiliar o 

aggred~rlo, n30 excedendo os limites da justa defeza deste, e 
se, n50 correndo risco, deixarem de obstar ao maleficio, se- 
1.50 suhsidiariamente responsaveis por perdas e damnos. 



ARTIGO 6337t.0 

Aos tril)utlars compete avaliar e declarar se o aggretliclo ou 
os seus Jeknsortrs rxr.etleram ou  n:o os limites tla justa clc- 
fesa. 

AKTIGO 2:37?.e 
~ \ s  d~sposi~i) t~s r l r  1s artigos 2369." e 2370." a6 teem appll- 

c:a@o quaildo I I ; ~  seja possivcl ao aggredido ou aos scus dc- 
fensores recorrer i forqa publica, a fin1 de evitar o damno prc- 
st:nte  or^ p~-(.vonlr o (lamno immincnte. 

ARTIGO 63373.*~ 
0 s  encarrcgatlos devigiar pela seguranqa publica que, ~ l ~ t l o  

~)re\~enidos, tleixarem perpetrar os sobl-edrctos attentados fir;]- 
rlao responsavels por perdas e damnos sol~darlamente corn (1s 
perpetratlor~s (lo dclicto, tendo depois rrgresso corit~,;~ (~111,s. 

AR'I'IGO "-34 " 

Se a offensa dos direitos for comlklettida por. lnais cle unl 
rnd~viduo, scrso todos solidariamente responsaveis, salvo o 
dircito (lo que pagar pelos ontros a havcr delles as quotas res- 
pectrvas. 

$ ,I ." Eatas quotas serlao proporcionadas d responbabilidade 
criminal tlc cada urn dos delulquentes, se essa responsabili- 
(lade for ditrerentemente graduada. 

3 2.' Esta proporq90 sera regulada pelos trrbunaes no mes- 
[no acto ern que a responsabilidade crimirsal for graduada, ae 
(1 lesatlo l i \w recluerlclo 3 devrda ~ndemn~saclao. 

AIi'TI(i0 63375 

h intlemuisa@o c ~ v ~ l  corrric\a corn a responsabilidade crl- 
minal pOde ser determlnada ;I npr.azln~cnto das partes; mas 
1190 podera aur exigida jud~~s,ilrnur~tt! sen1 clue o hcto criml- 
noso tenl~a sitlo verificado pelos rllelos conlprltb~rtrs, nos cil- 

sos em qne a aqAo pnhlica tlcvrl ir~trr~v~r.. 

ARTIGO 23ili 

SP o lesado II$O trvclrb stclo part? IIO proresso cr~munal, I I ~ U  
:10 



ficari inllibido cle requerer a reparac'io civil; mas, neste caso, 
s6 poder;i usar dos meios civis ordinaries. 

AHTIGO 9377.0 

0 s  liens do delinquente respondem prlo cumltrimento tla 
obriga@~ tle I-eparar o damno. 

A RTICO 9378 " 

Se o df:l~nqucntc for casado, nenhuns I I C I J >  (lo oulro con- 
.jugc, quer scjarn tle rncaq'io, clucbr nGo, licam obrigatlos 6 rc- 
~)w;I; 'c '~ p r o ~ r ~ ~ i e n t e  tlo facto do conjugr1 tlvl~r~rluente. 

ARTIGO 9Ri9 " 

Sc acluclle que causar os prrljuizos for relcvnclo da rcsporl- 
sabilidade criminal por seu estado de cornpiela cbn~briaguez 
I I U  tlcmencia, nBo ficara por isso desohrigatlo dn repara~io 
c.~\il, e\tc.epro estando debaixo da tutela e ~igilancia lcgril tle 
outrem. Nest? caso, n hcta ol,riga~Io rec;\llirB sobre n lulo1. 
ou  curador, salvo sc SP, prov;lr que n3o honvc (la sun p a ~ ~ t e  
caulpa ou ncgligencia. 

$ unico. Sc a irresponsabilidade do tutor oa curador se 
provar, subs~sliri a obrigacio 110 aggressor. 

AllTICO 2380 O 

Em todos os casos em clnc deva Ilaver repara~so pclos bens 
tle algum cicsassisado, serzn seinpre resalvados os nccessarios 
al~mcwtos. conforme o ~s tndo  r condiqiio drlle. 

B I I T I G O  2381 ^ 

A menor~tlnde r12o releva (la 1.esponsa1)rlidarle civil; mas sc 
acliic!llc ~ ~ I I I ~  l)racbticar o damno r15o cst~vcr, pol- sua edadc, su- 
p t o  a rc?spor~s;i!)ilidade criminal, I-crsponder50 civilmente por 
clle SPIIS 113~s 011 respondera acluelle a cuja guarda e dircq'io 
tbstivor cr~treguc: o culpado, escppto se proyarem quc n3o 
11o11re (la parte delles culpa on neglrgencia. 

$ unico. I? applicavel aus rnenorcs o rltlth fica clisp~sto no 
artign 2379,O e scu $. 



AILT I (i 0 'L:182.u 

Pelos prcjuizos causados por cnbatlos tle scrvlr or! por cluaos- 
quer pessoas encarregadas de cerlus servi~os ou comm~ssiics, 
no desempenho dos dictos servi~os ou conin~~ss"os, rchspon- 
tleAo os dictos crc:;~tlos olx 1NsSoiis solitlariarncnte com seus 
alnos ou conl~n~tler~tt~s, salvo o rcgresso destes contra uquel- 
Ics, quantio hou\c.~.r:rn excedido ah orllens t. instr\~z@ee,s rece- 
bidas. 

A R T I G O  6383 

Se os prejuizos forem practicados em cstalagein ou ell1 
qualquer outra casa onde se albergue por dinl-teiro, I ' ~ ? ~ ~ U I I -  
(ler3o solldariamente os donos iio cslal)elecimento, stJ os (11- 
ctos prejuizos forem feitos por pessoa que hajam r(-,:1,1111~10 
6: agasalhado sem cumprirem com o!: repllamcntos polic~ao~. 

CAPITULO I1 

A R T I G O  2386 ' 8  

Os prejuizos que resultam de offensa recel~~tla podem sola 
relativos aos direitos primitives or) aos tlireitos adquiritlos. 

IIRTIGO 3385 ' 

Os ~)r-rjuizos que derivam cla on'ensa de dirr~rtos pl.~n~itivos 
podem dizer respeito ri personalidade physica ou d persona- 
lidah: moral; os prejuizos relativos aos tlire~tos adquiridos 
referem-st: nos interesses materiaes externos. 

A K T I G O  2386 

,2 indemnisaq3o por peladas e dainuos, nos casos cle 11om1- 
cidin commett~rlo voluntar~amente, consistirli : 

1 ." Na sntisfn$lo de todas as tlespc1sas feltas para salrar o 
offentlido e corn o seu funeral : 

2." Na presta~Bo de alimentos a vluva (lo hllecido, em- 
quanto viva for e precisar delles ou ll8o passar ;l segundas 
nopcias, cxcepto sc tiver sidn cumplice no homicidio: 



3.' Ka prestacao cle alimentos aos clescendentes ou ascen- 
dentes a quem os devia o offentlitlo, excepto se tiverem sit10 
cumplices no homicidio. 

$ unico. Y6ra dos casos :~nleriormcntc ~ncr~c~onndos, ne- 
nt~urn parente ou herdelro podt1r;i I.thqucrtll- ~~~tlcrnl~isacSo pot2 
troin~c~dlo. 

ARTIGO .'38;.,' 

Sc o homicitlio tiver sido rnrnrnptt~clo i1lvo1untariamer.t~. 
miis corn circumstancras clue, 3111di1 ;Isslnl, o tornem punivcl, 
em conlbrm~tlatle da lel penal, .ti pocleli 11a\er indemnrsa~fio 
pota allrnontos em favor. dos lilllus rnenores ou (10s ascelldrrl- 
tt1s irrvaltdos (lo fal l~~~it lo cpre t l~ l l (~s  prsec*isarem. 

AK'llGO 2388." 

Nos casos de ferimentos voluntariamentc I'th~toh, bc\r;i o1)l.i- 
gado o delinquerrte a indemnisar o ferido dos gastos que t ~ v t ~ r  
feito no curativo e dos lucros que t~ver pertllrlc~ 11or cnusa clo 
ferimento ; Inas, se dos dictos fcl~rmentos ~-csultar ;dei~ao oil 
defor~nidade, ser j  o fcr~do indemn~sado tlos 1~l.t:julzos quc de 
tal alei.jGo ou defnrmidade resultar~rn. 

A IiTIGO 238!) 

Nos casos cle ferrmentos ir~voluuli~riarnc~~~le feitos, mas pu- 
niveis, s6 haverli ~udernn~sa$io p e l ~ ~ s  gastos clo curativo e p- 
10s lnteresses que o ferldo pertlesso por essir vausa; e se o 
ferido paclectkr alerjso ou yualquer outro da~~lrro irreparavel, 
terli direito a metade d t ~  indemnisacSo detern1in;lda I IO artigo 
a~~tccedente. se clclla prr:cls;tr. 

A ~nc le~n i sa~2o  rnotlvacla ,)or factos uficrls~vos t In Ilbertla- 
tlr prbssoal cor~s~stirti Ila rc3para~Tio das ptbrrlas ct rlo\ darnnos 
patlecidos por cssa taausa. 

ARTIGO 2391 .O 

A lodernnisac;20 pol* ~njr~rla ou por qclalcluer outra offt;nsn 
contra o l~om nomc c. rrput,:l@o consistir.5 nu rrparal.90 ({:IS 



perdas quo 1101' essa (+:IIIs:~ o ~l'loncltdo rclalmeritc houver pa- 
rleritlo e na cJontlemn;~c50 jlrtlrc.i;~l do offensot-. 

A R T I ( i 0  2392.0 

Nos rasos crri qnc: :i olfcnsn rcsultc de 1mputaq3o ou accn- 
sac50 dc crrmcs jutliclalmc~ntc1 fe~ta, provando-sc (IIIC how(> 
clolo na dicta impnt:~cZo ou accosac5o, corls~stlra a indemni- 
saclo nil reparnc.50 rlc p~rt las  c damnos : mas, se n3o holivcr 
ciolo, n intlornrl1snc:7io consrstrri IGo-somerite no pagamento das 
~ I P S P C S ~ S  no protbesho. 

5 untc'o. 0 motlo co~no cslas d~sl)os~c'ocs tlevern scr redu- 
ziclils a effeito scri  rcgulado no cotligo tlr processo. 

AI\T IGO 23!):1 " 

A indcmnisacJo pot8 vlolal.50 de lronra e virgindade consis- 
tiri no tlotr que o aggressor tlevera dar i offenditla, conforme 
a corrdi$'lo P (bs ta ( l~  (I:\ nilisma, se com ella nAo casar. 

A indemnisac5o por offensa do tlircltos ;ttltlturi~los ttonsistl- 
r l ,  sc hvuver nsurpacgo ort cd)nlho. rln 1~:~\l1tr11(:5o d o  tltrcito 
~tsurpnrlo, corn pcrclas I: tl;rnino<, r, sc 11orrvt~1' sirnl~lr~srnc!r~tc 
rnaltbfic.~o 011 tletcrioraqHo, rla l.ul~i~rac.fio tlc p r r ~ l : ~ s  e rlamnos. 

1 ." St1 a restrtui@o da c o w  113o for ~)os~rvel ,  rcpori o 
ilggrcssor o valor della. 

2." Sr esto valor n5o podkr ser Ilc~u~tlado, supprir-se-ha 
a liquida~3o corn a decl;lraq3o jurada do lesatlo. 



! 1 ~ l ~ ~ l ' O \ S A ~ ~ l I ~ l l ~ . ~ l ~ ~  hIl<!iA!dE!VTL CIVIL 

A i l  r l G 0  2335.O 

-1 responsabi1icl:lde provt3niente d;i n5o-exocuc:,9o (10s COII- 
tractos rrgolar-sc-112 IK?I;IS tllsposiqijcs dos artigos ' i02.0 e sc- 
guintes; a rcsponsahilitlatlr? que derivar de quacscluor tro- 
tras o l~~-~g~cT,es  reger-st:-ha ~)clos nlesmos princ~pios r:m tudo 
aquillo ;r clue clstcs li)tY111 al)plicnveis. 

AllTltiO 'L:13(; '' 

-\cluclle cujos ctl1lrnaes ou outras wusas suas prt:,judicarem 
,I olit,rt?nl s~~r ; i  ~~csl,onsavel pela sa11sbc"a do prejulso, c~ccpto 
pl'~)vando-so tluc 1130 ~ O L I V ~  (la SU;I p r t e  culpa ou negligencia. 

St dlgl~ln etl~ficlo quc ttrneacc: iulna cair o prejutlicar al- 
gucm, 1.osp011deri pel0 rla~nno o rlono do d i c d t o  c.~lific.io, pro- 
vautio-st: qu(: llouve negligrncia da sua parte c:nl r.~!l):~~i-lo on 
~ 1 1 1  toina~. ; k i  ~)rccauqZies necessarias c-ontra o rlesabamento 
delle. 

(::\l'l'l~~iLo I11 

UA IIEbI'oS?iAI3II.IDADE DL PERDAb h DAMNO> 
TISIT05 I'AlI,Z EVITAIi OUTROS DAMNOS 

.iR'1'1(;0 2:I'JX." 

SH [~drd e\ itdr algrrln pi cjuizo ininllner~ tc quc por vulro 
lr~odo sc 1130 possa lmpcdir, sc lizcr 31gilin (lamno ern pro- 



1)rietladc all~eia, serri esse damno ir~demnisado por atluelle a 
favor d(! qucm for feilo. 

$ unico. Se o danlno for feito em provelto ilc mais tle u ~ n  
indivitluo, n inclcmnisaqio sera paga por todos rilles na pro- 
por~lao do beneficio quo cadtr um tiver reccbido. 

AllTIGO Y:19'3.n 

Quarldo o beneficio se cstentler a ulna povoavio inteira, ou 
cluantlo o clamno for ordenado pela auctol-itlatle publica 111) 

csercic~o (10 suas attribui~ijes, a 1ndemnisat:5o seri paga lje- 
las pesso.ts ILnl favor das quaes o clamna for f'p~to, scndo (5s- 
ir~ltu~cltl I> paga na conformidade dos regulamentos adminis- 
trativos. 

TITULO I\T 

.i 1tTltiO '2il~O.'~ 

0 s  emprehendedores ou esecutorcs de ecl~ficaqfies, quer 
proprietarios, qucr empreiteiros da obra, os clonos tle estabe- 
locimentos induslriae~, cornmerciaes ou agricolas, e as compa- 
rlllias ou indivitluos constructores de estraclas c tie caminlios 
do fwro oil dc outras ohras publicas, berr~ como os empreza- 
nos de via650 por vapor ou por qoalquer outro systema de 
transporte serio responsaveis, nZn so pelos darnnos ou pre- 
juizos causados a pwprieclade alheia, mas tlnnbem pelos ac- 
cidentes clue por culpa sua 011 d(: agrr~tes scus ocwrrrrern a 
pessoa do itlgnem, iluer esscs d a ~ n ~ ~ o s  procodala dc firctos, 
qucr de ommiss30 cle fartos, se os ~)~.tmeiros forem contrarios 
aos regulamentos geraes, ou aos particularcs de sim~lbantes 
obras, industrias, trahalhos ou enlprezas, 13 os segundos exi- 
gidos pclos dicbios t~cgularucntos. 

5 1 ." Esta n ~ c s n ~ a  rcs~~or~sal~ilidadc racair;i so1~i.c aquelles 
clue, 113 fclln1.a clas obras ou 110 eserclcio clas cmprezits, pro- 
Iissijvs 011 rr~lst,!l.ch inilic-ados nesle nrligo, causarc~n i s  pro- 



llricttlaties alhcias ou 6s ptJhsoas quaesquer tlamllos ou prejul- 
zos, qnando se verificar. clue rolrlntariarnrnte tl~ixararn de  ob- 
servar 011 dc fazer ohscr\ar ;IS regras colr~rrltlns cl sc~guidas na 
prase para obv~ar  a tars lnronvrn~er~tcs. i 

$ 2." Sc para a existc~ncia cio clanlllo or1 111 P ~ I I I Z O  concorreu 
larnbern cnlpa on n c g l r ~ c ~ ~ c i a  cia 1wsso:r ~ ~ r r ~ u t l ~ c a t l a ,  ou de  
outrern, u intlcmnisaf2o sclr.5, 1111 [)I ~ri~crr.o t*:~xo t l~~n~nui t la .  c 
tiu scgur~tlo rateiatla, crn propol 1:2o (1t:hs:r crllpit ou negl~grn- 
cia, conio fit-n disposto 111) nrtrgo 2::17i." $$ I ."I 2 . O  

TITULO V 

2ilt'rlc;o 2401 " 

0 s  cbm~)rcyados pul)l~cos, (11: qualquar ordem uu graduaqso 
clu~l sejan~, 1130 s5o responsn\-cis prlas P C I ' C I ~ S  f! di~rlirios que 
causem no t lc~cmpenl~o (1;)s ol)rig;~yiicls I I I I I ~  III('s 40 Irapos- 
tas lxla l e ~ ,  c ~ t ~ e p t o  sc excotlrrern i)u n3o carlmprrrem de al- 
Xurn rnodn :IS tl~spns~cTit~s d i ~  ulesma l e ~ .  

i IiTIGO 8'lb.n 

So os dlctos empl.egiltlus, c~xcedenclo as suas attrtbuiNes 
legiics, 1)rac~trcarc:nl nctos tlc clue resultcm para orrlrern pcLr- 
tlas e tlarnllos, ser.20 responsavcis (lo mesmo nlotlo (1111~ " 5  

simples c~tladios. 
AR'II1;O 2403.'' 

0 s  JIIIZCS ser.50 i r ~ ~ e s p o r ~ s a ~ c ~ ~ t :  IIOE seus julg:~1111~111os, clsceplo 
's as suas 11us c:nsos em que, por rra dos ~.ccul.qos C O I I I [ ) O ~ ~ ~ I I ~ L ; ,  

sonteu$as forem annul lad;^^ I J U  ~~t~li)l.madas pol8 su;t ~llegalida- 
tle, (: sc deisar capressanlcrlte aos lesndos d ~ r ~ ~ ~ t o  s;rlvo para 
I~a\-erom pet-das c dnmnos, O I I  sc os mehrnoh julzc:s fol-t~rn mul- 
latloa or1 c.d~~clt:mnados nas custas, eln conli)r~n~cladc (lo cotligo 
dl' processo. 



O quc fica disposto no artigo l~tr~~t!tlcrltc 1130 o l ~ s t a  6s ilc- 

rages clue possam ser intentatlas contra os jrlrzos ~)clos trtmes, 
abusos I )  erros de oIlicio q n e  cornmettam 11o c,ycbr.c.lclo (lo sua.; 
fuaccbes. 

ARTIBO 9405 " 

Mas, se alguma sentenla crirr~n~:~l for exccutada, e vier a 
provar-se depois, pelos rnc.~os legi~c~s roml)etentrls, clue fbra 
injusta il condemnaqgo, tcri I I  r~onclc~nlrndo on os scus herdei- 
ros o dircito tie haver reparacfio dtb pcbrtlns e darnnns, qile ser i  
feita ptlla bzcnda naziorlal, l)recederido sentenca controvertlda 
cod o ministerlo public0 em processo ordiuario. 



DA PROVA DOS DlREITOS E D1 HES'L'ITUIC~O DELLES 

DAS I'ROVAS lIhl CI.IIAI, 

Prow t[! a demonstracjo tln v c ~  dad(: 1105 Llcltls allegados err1 
juizo. 

AHTIGO ? i O i . l l  

A ohrigaq3o de p r o w  incumbc dquelle qutb nll(1jia o racto ; 
cxcepto se tivcr em sell Rvor alguma presump~30 ile dire~to. 

Nos caasos 1 ~ 1 1 1  C J I I ~ :  for invocado algllrri es1;tluto ou postura 
mun~cip;~l tlcstc: paiz ou alguma lei c.strangrlln;~ cuja existen- 
cia seja contrstala. serii o1)rigado a provar a dic.ta existencia 
al(uclle rlue t~ver  allegado la1 estatuto, postr~ra or1 1 4 .  



Us L I I I I ~ I J S  111clos ile prova :~dmittrdo:: 1)ol' cslc codigo s20: 
*I .' h conlisslao das parks : 
8." 0s csalries e vistorias : 
3.' 0 s  tlocumer~tos , 
'1 ." 0 r3s0 jl~lfi,~do ; 

5." 0 ~ O O O I I I I Z ~ I ~ O  111: ~ S ~ , : I I I I I I I ~ I ; I F :  
6" 0 ji~r,anlc~~trl, - I .  < I  As pr?surnlic:i,e~. 

ARTIGO B i t 0  

A confiss3o i: o rcconbecimento espresso clue a parte faz (10 
rlireito t l ; ~  1);trt.c: contl-Aria, ou (la vcrdatle do bcto por esta al- 
legado. 

-4RrIGO 94ll . '* 

A c1onliss3o pciclct st:lB judicial on ~.xtr.a-.jr~dlc~ai. 

,\11TlliO 0,419: 

CunfissZo j~ldicial c a clue sc fx~ em juizo compctc~~tr por 
tc.lnlo nos autos, nos articulados ou em depoimerito, pela pro- 
1)rra park ou por seu procnrador com poderes especiaes. 

A coniissao judicial potle ser espontanea ou ser feita em 
depoimento requerido pcla outra pi~rte; mas estn s6 p'ide ser 
exigido : 

I ." De pessoas habeis para estar cnl juizo; 
2 . O  Sobro factos pcssoacs ccltos c tlrlcr.minados relnt~vos 

a0 oi?j(:~Lo cm cluest3o ou tlc clue o tlel,ocr~te possa ter conhe- 
cimcnto. 

$ unico. A parte rcquerlda para clcpor, sob pena cle ser 
11aliila pur confessa, scri tida como tal, st: a isso se recusar 
>el11 just:! cnus:~. 



.IRTlC;O !Zit4 

A collfiss3o jucllc~al constitue prova plena contra o confi- 
tent?, oscepto : 

I .O Se :I confiss90 for declaratla insuficiente por l e~ ,  nu sc, 
recair sobre facto cujo reconhecimento ou investiga~Go a lei 
prollihir : 

2.' So produzir a perda tle direitos clue o confitt!nte nJo 
possa renunciar ou sobre os quaes nSo possa transigir. 

A R T I G O  !Zilii.c8 

A confiss5o lutlicial sci pide ser revogada por err0 de facto. 

ARTIGO Z' t l ( i  * '  

Confissio ct\tra-juclic~al i: rluci >I: litz por ruodo d~verso (lo 
llue fic,:i c~stahc,loc~tlo no art~go 2512 ." 

A contissiio 1:alr-3-juclrcial p6de ser authentica ou ser par- 
ticulai.. Autl~c!~~l~ea k a q11c se f i~z em c~scr.iptura ou auto pu- 
b l i c ~ ;  particular e a que se faz \crl,al~nentc ou por escr~pto 
part~c*~llur. 

ARTIGO i i l 8  (' 

X co~~fishGo c:~l~*a-jutl~c~r~~I itle~.;onentc vcrbal 6 ~~ i ; l t l n~~ss~v t~ l  
Iir)s cases t:m 1[11r; 1130 11b1le ddmlttrl -se prova testemunhal : 
nos caws om clue esta l~ocle ser admittida, i ic:~ ao prudente 
a i -b~t r~o  d o  julgaclor aval~ar os seus effeitos, conforme as cir- 
cumstancias c mais provas dos autos. A confiss3o por escripto 
particular scri aprec~atla  conform^! as clisposi$6es tlo.; artl- 
gos 2 h C 3 3 . "  a 2 4 4 . 2 . O  

.2RTl(iO 041!l . 
-4 01~11lihh8o i: ~ri~lr\isi\'cl: r1;io l)otlc1'6, por ;&SO, a parte clue 

tlelln se quizo~~ aproueitar, ;~cceital~ o clue l l~e  for favorav4 r 
rejeihr o quc: Il l (?  possn scl* prcludicial, salvo abranger~~lll 
a ilicta conliss30 t'dctos cuja f;llsitladc sc ache aliis dcmor~-- 
Iratla. 



CAPITULO 111 

DAS VISTORIAS E I:.K?\RII<.; 

ART160  2420 ,' 

A prova por vistoria ou exame i! npplicavc?l 6 avc-rrguac;5o 
tle factos que lenliam deixadv vcstlgios ou possarrr ser sulel- 
10s a inspccr$io ou exame ~ ( ' ~ l i ~ r .  

AHTIGO 1501 " 

A prova que resultar da vistoria ou do exam srri  aval~atl:~ 
pelo julgatlor, conforme as circumstancias e mais provas tin 
r,ausa. 

CAI'ITULO 1V 

ARTIGO 2423 

Prova tlocnniental P n clul? rc?sulti~ de documento rscripl,o. 

ARTIGO ? i 2 3  " 

0 s  documentos, para o effeito da I)tbova, podem ser authen- 
tiws ou particulares. 

s ~ c ~ A o  I 

DOS DOCUMENTOS AUTHBNTICOS 

AHTIGO 24?4." 

k documento autllcntico o que foi exaraclo por ol'fic.1:11 pu- 
b l ic~ ,  ou com interven@o deste, ex~gida 1)or lei. 

ARTIGO 24'25 

0 s  documentos authenticos 011 sfin ofici:ltls nu $30 extra- 
officiaes. 

!$ 1 . O  S50 tlocumentos authent~cos oflic~acs os que foram 
exarados ou expedidos pelas reparti~Ioes do estado, camaras 
municipaes, ou auctoridacles eccles~ast~cas [)repostas a admi- 
nistracso dab dioscs~.; P. h r n ~  nshlm. 11s ;~clos I I I ~ I I  laes e os 



documentos IC~r~fndos nos resgistos rle todas ,IS r~partiq5es 
publicas, quc12 exlinct,a~, quer existentes. 

§ 2.' Scrao ccns~dcrados como registos publicos, para a 
qualifica~50 cla authenticidade dos doc.urnc>~ltos, os tombos 
das corpora~loes ecc1csl;istlcas extinctas, c.onse~.vados crn qual- 
quer estac:$o r)~ll,l~ca, quando houvcrem s~tlo c.om~ilatlos em 
virtude de provlsGes regias e na fhrma por cllas t1t:terminada. 

$ 3 . O  S3o tlocr~mentos :~utt~enticos extl9i~-ofliciaes os instru- 
mentos, actos ou cscripturas exarailos por ofliciaes ~~oblic~os 
ou com sua intervenl.50, nos casos em que por lei t! clsigitla, 
e clestinstlos ri. verifica~3o tle contractos on 5 conserva@o on 
1\ transnllss30 dc dircitos. 

ARTIGO 2.126 " 

0 s  documentos avtilsos guardados no archivo gcral do rei- 
no, tlenominado-Torre do Toml)o -, ou em outras reparti- 
@es do estado si, podem ter a qualificac50 tle authenticos es- 
tando nas circumstancias dos mencionados no $ 1 .O do artigo 
antecedentc. 

ARTICO 9427.0 

0s documcntos authenticos oficiaes constituem geralmente 
prova plena. 

ARTIGO '2428.0 

0 s  documentos authenticos extra-otliciaes fazem prova ple- 
na, quanto a existencia do nctn a quc se referem, thsecpto n'a- 
qulllo em qne possam involver offensa de dlreltos de terceiro 
que n5o fosse parte no mehmo dcto. 

ARTIGO 8429.0 

A prova que rewilta dos documentos authenticos nlo abran- 
ge as dec1arac:Ges rnunciativas que se 1150 rcfiram directame~~tc 
ao object0 do ac.to. 

ARTIGO 9130 

A falla dc tlocumentos authenticos n5o pbde ser suppr~d~.  
por olltra especlc de prova, salvo nos casos em que a lei as- 
sim o tl~tcrnlinar expr~ssamente. 



ARTl ( i0  2431 

0 s  instrumentos rIue se extraviarem ou perderem poderiio 
ser reformados judicialmente. 

A R T I G O  2432 

0 s  documentos authenticos passados em parz estrangeiro 
na cvnformidade da lei desse pniz farlu prow ncsttb reino, 
como o Piriam docr~mcntos (la mesma natureza ruarados ou 
cxpedidos nclllc. 

ARTIGO 2.133 

930 documentos particulares os escriptos ou assignados por 
qualquer pessoa sem interven$io de oflicial publico. 

ARTIGO 0431 

0 s  documentos particulares, escriptos i: assignados pela 
pessoa em cujo nome s5o feitos, qne forenl rcc:onlrecidos pe- 
las parks ou havitlos jadic~almente como recontlecidos ter&), 
rntre os signnt;ir~os seus herdeiros c representatitcs, ;i mcs- 
ma forca prohato~*ia que os documentus authenticos, except0 
nos casos cbm cjnc a lei ordenar outra cousa. 

ARTIGO 248!i." 

0s documentos particulares t3o-sbmente assignnrlos ou fir- 
mados pela pcssoa em cujo nome s8o feitos far20 prova uni- 
camente contra o signatnno, senrlo por elle reconl~ocidos ou 
por seus I~~rtleiros c: rib!): t'sc~ltantes; mas acharlclo-se tambem 
assignados por rln:15 tclstr~nunhas, cujos nomes hajam sido 
tloclarados no corrtcslo tlo documento, far50 principin de 
prqova, clue 11oc1c~1-d sc3r corn!)l~:tatlii ~ ) e l o  depoimento dellas em 
jnizo. 

ARI ICO 243b 

hos tloalme~~t~):, particlrlares assignaclos a rogo ou de cruz 
i:,applicavel o qnc fica disposto no a r i i p  antecedpnte. 



- 480 -- 

AR'IIGO 2437 a 

Arluelle a qiiem for opposto em jliizo qunlqucr escripto, os- 
tensivan~unte feito ou assignadu pol. I ~ C ,  seri ol)rrgatlo, (TI-  
gintlo-o o apresentante, a declal-ar b e  o cscripto 011 a ; I S S I ~ I I ; I -  

tura cf'fcctlvaniente 1l1e pert~rlce. 

AlITIGO 2438 " 

0 s  dot:umentos pasticulares cons~derar-se-hlao, corn relaQo 
a terceiros, romo datados do rlia ern que algum dos seguintcs 
factos tiver acontecldo : 

1 .O 0 rrconhecirnento autllentlco do escr~pto; 
2." A ~norte de algun~ (10s s~gnatar~os; 
3." A aprescntac4o (lo documento em juizo oa em alguma 

reparticso publica. 
$ ilnico. Kecor~hecimcnlo au th~nt~co  it o que foi feito por ta- 

trelli%o, lid presenqa das partcs t: t Illah testernunhab. 

ARTIGO 2439.0 

0 escripto particular nZo prova contra a pessoa que o es- 
creveu e assignou, quando esta tenha estado sempre de posse 
do mesmo escripto. 

ARTIGO 2440.0 

A nota cscripta pelo wotlor em seguimento, margem, ou 
nns cnstas tlc qualclner esaSlptura on ohrigay,Go, aindaque n3o 
se,ja clatada, nem firmarla, faz prova em favor do devedor. 

AHTIGO 9441.0 

0s  assentos, registo.; c qnacsqner outros escriptos domes- 
ticos nso faxen1 prova em tvo r  de seu auctor; mas far30 prova 
contra ellc. se cnunciarem claramente a recepcao de qualqaclr' 
pagamento. 

IRTI(;O 2ik2: 

No caw do artigo antecedente, as pessoas que de tacs , 

sentos, reg~stos ou escriptos qulzerem ajudar-so develrr . 
w~ta-10s egualmente na parte que lhes for prejudicial. 



L)A P R O V A  Dl< NASCIMENTOS, CASAMEhTOS I? ORlTOb 

ARTlGO 2443 

0 s  factos de nascimento, casamento e obito provam-se pelo 
registo public0 inst~tuido para esse fim. 

AKTIGO 9444 

N3o havendo registo, ou n3o se achando registados os actos 
mencionados, ou n2o o estando na dt:vlda fdrma, podera admit- 
lir-se qualquer outra especie de prova. salvo o clue fica (11s- 
post0 nos artigos 1 1 h . 9  1 1 8." 

0 s  nascimentos, casamentos t: ob~tos occorridos anterior- 
mente a promulga@o desle cod~go ? ao estabelecimento do 
rcgisto por elle ordenado poderzo pro\ar-se pelos mesmos do- 
cumentos que ate ent'io cram admittidos para prova de taes 
factos. 

ARTIGO 2446.0 

Nas certidloes que forem passadas dos livros do registo CI- 

vil dever'io incluir-se sempre os averbamentos ou notas mir- 
ginaes. 

ARTIGO 2447 ., 

0 registo civil abrange : 
1 .O 0 registo dos nasc~mentos ; 
%.' 0 registo dos casamentos; 
3 . O  0 registo dos obitos ; 
4 . O  0 registo do reconhecimento e legitima@o dos Alhos. 

3 1 



AHTIGO 2418.0 

Em cada uma clestas cspecies de registo, os assentos so1 21 ,  
acompanhados por um numero de ordem. Esta numerac"a (11% 
ordem recome~arti todos os annos. 

AR'rlGO 2119 " 

0 assento, antes de ser assignado, sera sernpre lido na prc- 
s enp  das partes que tiverem cle o assignar, (lo qne se farh ex- 
pressa menqso no dicto assento. 

.!RTIGO 2450:, 

Em todos os assentos do registo civil deve mencionar-sc : 
4."  0 logar onde s'io feitos, a hora, dia, nlez (: anno cm 

que s5o escriptos ; 
2.' 0 s  nornes, appellidos, estado, profissgo, naturalldacle e 

residencia das part,es e das testernunhas q i i ~  r~elles inter- 
vem ; 

3 . O  Quaesquer outras declara~6es oug~das por lei, com re- 
lag30 a cada uma das especies dos dictos assentos. 

ARTIGO 24W 

Nenhum assento deve conter n~ais ou menos declaracGes (lo 
que as determinadas na l e~ .  Essas dedaraqhs s e r h  feitas em 
conformldade das informa~fies d:~s pessoas interessatlss no re- 
gisto, dos documentos por ellas apresentados ou tlas proprias 
observa$?es do official do registo, todas as vtkzt>s 11nc ;I I ~ l i  1130 
determinar o contrario. 

ARTIGO 245.2.' 

Nenhuma declara~Zo, emenda, rectifica@o, additamento ou 
altera~lao, seja tle que natureza for, poderli ser feita nos assen- 
tos do rcgisto clvil, sen30 em virtude de sentenfa passatl;~ ttnr 
julgado, proferida pelos tribunaes judiciaes, salvo IIO t8asc I r : t -  

que tracla o artigo 10%.O 
S unico. A margem dos respectivos assentos ser3o lancaclas 

as for~as dessas sentencas, em um summario que deve conter 
o resumo do julgado, a data da sentenya, e a indica* do juizc 1 

onde esta foi proferida c do cartorio onde correu o processo. 



AR' I . lG0  ii!i:l 

Todos os documentos apresentados serlo rubricados pelo 
official do registo, e emmassados con1 urn numero de orilem 
uorrespondente ao do registo respectivo. 

ARTIGO 2184 

0 registo serh feito em duplicado. 

ARTIGO 2465 

Logoque algum livro de registo tenha sido encerrado, o sell 
duplicado sera remettido h camara mitnicipal do respectivo 
concelho, onde sera archivado. 

Todos os actos do estado civ~l que forem feitos fira do do- 
micilio das partes interessadas poderlao, a requerimento des- 
tas, ser transcriptos no rfgisto civil tlos seus domicilios, ri vista 
de certid6es authenticas passadas por quem para isso for corn- 
petente. 

AH'I'IGO 2lB7 ', 

0s assentos do registo civil podur3o ser lavratios na resi- 
dencia das pdrtes intcressadas, quando estas assim o r eque- 
rerem aos oficiaes do registo. 

: I 
ARTIGO 3468 " 

0 s  actos do estado civil dos estrangeiros resitlentes em Por- 
tugal poderao ser lan~ados no registo civil, se. elles o requere- 
rem, seguindo-se as disposi~iJes tleste codigo na parte em que 
llles forem applicaveis. 

ARTICO 2489 

A partc urganica &as reparti~i3es do registo civil, as obriga- 
@es dos funccionarios encarregados do registo, e a formu 
tleste, sera0 determinadas em regulamentos especiaes. 

ARTIGO 9160 

As penas que deveAo ser irnpostas li transgress80, por pa&! 
dos funccionarios publicos ou de quaesquer outros cidad8os. 



das regras cslabelccidas para o registo civil ser5o 3s clec'l.~l.~- 
das na respectiva legislaqlao penal. 

A R T I ( i 0  2461 * 

Quando occorrer algum nasc~mento em territorio porto- 
guez, o recem-nascido seri apresentado, no praso para isso as- 
signado no regulamento do registo civll, ao oficial deste, para 
se fazer o respective assento. 

$j unico. No caso de doen~a do recem-nascido ou em qual- 
quer outra circumstancia grave, de que para ellc resulte pe- 
rigo em ser levado ;Z presenca (lo official tlo registo civil, de- 
verti este transportar-se ao logar onde o recem-nascido esti- 
ver e lavrar ahi o assento do nascimento. 

ARTIGO ?462 

S3o obrigados a fazer as declarag5es (lo nascimento: em 
primeiro logar, o pae; na sua falta ou ~mpedirnenlo, a mle ; ( >  

na falta ou impediment0 de amhos, o parente mais proximo 
do recem-nascido, sendo maior e residindo onde o nascimento 
occorreu; na sua falta ou imped~mento, o facultativo ou a par- 
teira que tiver assistido ao parto ; err] ultimo logar, o dono ou 
a dona da casa onde occorreu o nascimento, quundo este te- 
nha sobrevindo fora do domicilio da mJe. 

$ unico. Se o nascimento acontecer em algum estabeleci- 
mento ou edificio publico, ou pertenc,ente a alguma corpora- 
$30, a pessoa a cujo cargo estiver a direcf.50 desse estabeleci- 
mento c tambem, subsicliariarnente e em ult~mo logar, sujeit:~ 
ti obr~ga~lao imposta neste artigo. 

ARTIGO 0463.0 

A declara~lo da existencia dos eRpostos e dos recem-nas- 
cidos abandonados sera feita, quanto aos primeiros, pelo atl- 
ministrador do estabelecimento onde a exposic30 se tiver fm- 
to, e, quanto aos segundos, pelas pessoas que os acharem. as 



quaes serlao obrigadas a apresentri-10s ao official do regislo ci- 
v11 corn os veslldos e com quaesquer outros slgnaes c.om que 
forem encontrados. 

ARTlGO 2464.0 

& competente para tomar a declara~zo do nascimento o of- 
ficial do registo civil do logar onde :I creanca houver nascido 
ou onde for exposta ou achada, ou sous paes forem domicilia- 
dos, quando cstes forem conllecidos. 

ARTlGO 9.16:; 

0 registo do nascimento cleve ser assignado, alem do offi- 
cial publicg, pelo declarante e por duas testemunhas. Quando 
o declarante n3o souber assignar, assignarA a seu rogo mais 
uma testemunha. 

AR'IIGO 2466.0 

Nos assentos de nascimento, alem das declaraqijes mencio- 
nadas no artigo 245O.", deveAo especificar-se : 

1 .O A hora, dia, mez, anno e logar do nascimento ; 
4." 0 sexo do recem-nascido; 
3." 0 nome que lhe foi ou ha-de ser posto; 
4." 0 s  nomes, appellidos, profissio, naturalidade e domici- 

110 dos paes, m3e.s e avbs, quando os nomes dos dictos paes, 
mies e avcjs houverem de ser dec*larados, e os das testemu- 
nhas ; 

5." Se o recem-nascido e filho legitimo on illegitimo. 
3 I ." No caso de nascimento de gemeos, lavrar-se-h3o as- 

sentos separados para cacla urn delles, seguindo-se a ordem 
da numera~so, conforme a prioridade do nascimento dos mes- 
mos gemeos. 

$ 2." Se o recem-nascido tiver ou tiver tido um ou mais ir- 
m3os do mesmo nome, declarar-se-ha a sua ordem na filiaflo. 

ARTlGO 9467 

Nos assentos de nascimento dos expostos far-se-ha men- 
$I0 : 

J ." Do dia, hora e logar em que for enconlrado o exposto; 
2." Da srla cdatlc ;tppalbcnte ; 



3.' DL qualquer signal 011 defeito i!e conforma$50 tjlle o ctis- 
lingua : 

(1.O De qualquer tler.l:~raqSo clue o acornpanhe; 
5 . O  DOS vestidos ou I-oupas em que estlver ou tiver eslado 

involto ; 
6 . O  Finalmente, de qual~luttl outro intlic~o clue sc cncontre. 

.\R'l'l(iO 2468." 

Se for apresnntado n carlaver rle algurri ref-em-nasrirln, que 
xe tliga I~avcr f;illecitlo tlcpois dr, nascer, o ollic~al tlo rtlgislo 
civil fari lavralb o assenlo tle nascirnento, com totlas as tlec1;l- 
racfies prcscriptas rlcste cotligo; tieclarnntlo, poritm, nelle quc 
R creanca Ille fbra aprcse11t;itla sen1 vida. 

$i unico. En1 ;tct.o cont~nuo, abrir-se-ha no livro competente 
assalto t1e olhito. 

ARTIGO 2469.0 

N5o serh atlmittida no registo civil declaraqso de paterni- 
datle, mntcrnidade ou avoenga rlos filhns ill~gitimos, salvo 
quantlo o pao ou a m9e, pessoalmnntc, OII po~* sen bastante 
procuraclor, fizerern essa ileclaraflo, tb a nssignarem. 

AR'llGO 2170 " 

Sendo o filho nascido na constancia do matrimonio, nio 
pode ser admittida no registo civil declaraq3o em contrario, 
aintlaque a mie diga que o filho n5o 6 de S ~ I I  marido nu este 
afirme que o filho nio 6 seu, salvo havrntlo separa(2io que 
(late pelo menos cle trexentos dias antes do nasc~mento. 

ARTIGO 1171 0 

A legitilnaqao tlos filhos por sul~sequente matrimonlo dos 
paes e o reconhecimento tlus illegitlmos, feito por escripturd 
~nil~lica, testamonto ou qualtluc!r outro acto solemnr, serzo no- 
tatlos ;i margem tlos rcspect~vos ;~ssentos tle nascimento, pre- 
cetlentlo, por8rn, desparho clo juiz clue assim o determine. 

5 1 ." na  meslna fhrma serge arc~rhacl;~~ todas as scnterlCas 
~)roft>ritlas em ac$'ies dc filiacao, g~iardadas as prcscripf6es 
do li; 11nico 11o artigo 2452." 



3 2 . O  A obrigaflo de requerer o averbarnento incumbe : 
1.O No caso dc 1egitimar;Go por sut~sciqucnte matrimonio, 

no marido ; 
2 . O  No case de reconhecimento por escriptura publica, ou 

por qualquer outro modo ~nlemne, ao leg~timador; 
3.' No caso de rcconhecimento por testamento, ao filho r~t-  

conliecido, sc for maior, ou, scntlo Inenor, ao scu tutor; 
4.' Nas acc,6cs de filinc5o ao :rnc.t,n~* irll an seu t,utor. 

u1vrsXu I l l  

110 RE(ilS'l0 NASCfME?lTOS EH C l S O J  HSPBC1Ar.h 

ARTIGO 947.2 

Se nos lazaretos occorrer algum n;rscimc:nto, os inspecto- 
res ou directores desses estabelccimenlos ahrir5o dentro ile 
vinte e quatro horas o respectivo assento de nasc~mento, guar- 
dando, em tudo aquillo a que forcm applicnveis, as prescri- 
pq5es deste codigo. 

3 unico. 0 assento sera lavrado cm um livro de registo, 
tirando-se uma copia authent~ca, quc no praso de vinte e qua- 
tro horas sera oniclalmente remettitla ao official do registo ci- 
vil do logar ontle o lazareto estiver situado, para a fazer re- 
gistar imm~diatamente. 

AHTIGO 2173.0 

Se em viagem de mar nascer alguma creanCa, o escriv30, 
nos navios de guerra, e o capit50 ou mestre, nos mcrc.alltcJs, 
lavrar2o dentro de vinte e quatro horas depois do parto, tla 
presenqa (lo pae, se estiver a bordo, assento tle nasan~ento 
em duplicado, com todas as formalidades e dec:lara$i3es exigi- 
das neste codigo, acrescentando a da altura em que o nasci- 
mento tiver occorriclo, e qualquer outra circumstancia que 
succeda dar-se. 

ARTlGO 0171 

Quando o navio entrar em porlo c!straligeiru oticle resida 
agente tliplomatico ou consular porl.ugucz, o commandante 
do navio Ihe cntregarh u n ~  tlos autographos, e outro ao com- 



petente ofic~al do registo civll (lo primeiro porto naeonal 
onde entrar. 

5 unico. Se o navio entrar primeiro em porto nacional, ou 
se no porto estrangeiro onde hower tocado nGo ex~stir agente 
diplomatico ou consular portuguez, os dous autographos ser3o 
entregues ao ofic,lal do reg~sto (.1v11 nos termos deste artigo. 

0 official do registo clvil 3 clueln for entregue ou remettido 
alpum autograptio oil csemplar cle assento de nascimento tran- 
screve-lo-ha immediatamerite no competente livro, archivan- 
do-o corn o respective r~uniero tit: ordem. 

hl\TIGO ?iiG 

Se o rlascimento occorrer durante alguma viagem por ter- 
ra, o registo scri lavratlo pelo official do primeiro logar onde 
a m5c do recem-nascido se demorar por espaqo de vinte e 
quatro hor:is. 

ARTIGO 9177 " 

0 s  ausciitos tle casamento devem ser lanqados no registo do 
logar onde foi celebrado o matrimonio. 

ARTlGO 9478." 

Quando o casamento for eelebrado peranlr, o parocho sex4 
por elle transmittida ex-oficio, no praso tle yuarenta e oito 
horas, a acta do contracto ao official do registo civil e por este 
registada, archivando-se o original. 

!$ unico, Quando por determinaq50 da auctoridade eccle- 
srastica o matrimonio religioso for celebrado por urn sacer- 
tlotc! n8o-parocho, a acta do contracto set5 exarada e remet- 
fida, 110s termos deste artigo, pelo parocho de urn dos con- 
tt'al~entes. 

ARTIGO 9479.o 

Quantlo o ( ,isltrncnto for celebrado perante o oflic~al do re- 



gisto civil, este lavrarg o assento do contracto, que seri  assi- 
gnado pelos contrahentes e pelas testemunhas, alem do offi- 
cial puhlico. 

$j unico. Quando algum dos contl-nhentes ou ambos n'io 
souberem escrever, accresceri, por parte de cada um, mais 
uma testernunha, que assignali a scu rogo. 

AI{TItiO 2480 " 

0 assento de casamento, albm tlas declaraqi5es mencionadas 
no artigo 2450.O, deve especificar as seguintes circumstan- 
cias : 

1 .O A hora, dia, mez, anno e logar do casamento ; 
2 . O  Se foi celebrado em edificio public0 ou particular, de- 

signando-se este ; 
3 . O  Se us contrahentes sio filhos legitimos, illegit~mos ou 

expostos, e o seu estado civil anterior; 
4." 0 s  nomes, appellidos e naturalidades (10s paes e m8es, 

avbs e avGs dos contrahentes, sendo conhecidos. 
$ 1 .O Havendo dispensa de publica~iio ou de edade, far-se- 

1la men~5o da apresentaq50 dos diplomas de taes concess~es. 
$2." 0 mesmo se farti quanto ao diploma de consentimen- 

to, se algunl dos contrahentes for menor. 
$ 3.' Se algurn dos contrahentes for viuvo, declarar-se-hiio 

o rronle do conjuge fallecido e o logar onde falleceu. 

A K T l G O  2481 

Todo o portuguez que contrah~r matrrmonro em paiz estran- 
geiro deveni, no praso de tres mezcls. c-ontados tlesde o dia em 
que voltar ao reino, fazer l an~ar  no reg~sto crvrl do logar onde 
estiver domiciliado o assento do sen casamento, apresentando 
ao official do registo civil tlocumont(r authentlco, pelo qua1 
prove que o casamento f o ~  legit~mamente celebrado. 

ARTIGO 2189." 

Se o casamento for annullado, serh a respectiva sentenqa 
averbada ao latlo do assento, dcclarantlo-se a sua data, o juizo 
onde f o ~  profericla e o cartorio por nllrlr correu o processo. 



ARTIGO 4489 

Nenhum cadaver poderi scr sepultado, scnl quc primcii-o 
se tenha lavrarlo assento de ohitn no livm rlc rcgistn. 

ARTIGO 2 4 1 8 . 0  

Logoque alguma pessoa fallecer, o scu mais proximo pa- 
rente nu, na falta ou ausencia de parentcs, os seus hmiliares 
ou, cm ultimo caso e na falta destes, os scus vizinhos far20 de- 
clara~5o do obito ao official do registo ciwl do logar onde o 
obito houvtr acontecido ou cstiver o cadaver. 

$ ~inico. 0 modo como estas dcclnr;rc:6es dcvem ser authen- 
ticadas sera declarado no rctspoctrvo regulamento. 

ARTIGO 2 i 8 5  

0 assento, alkm cJc todas as declara~iies mencionadas no ar- 
tigo 24CiO.O que for possivel obter, mencionnrd: 

4 ." 0 dia, hora e logar do fallecimcnto ; 
3." 0 nomc, sexo, appellido, ~dade ,  profissfio c clomicilio 

do fallecido ; 
3." 0 s  nomes, domicilin, natilrali(1ade e profissso (10s paes 

c av6s (lo fallecltlo, sc tl'lsso hourer nolicia ; 
4 . O  0 nomc clo ontro c:onjuge, s : ~  o fallecitlo tivcr sitlo ca- 

sado ou viuvo ; 
5." A molcstia OII ra:rus,t d ; ~  morte, sendo conhecida. 
5 I ."O assento be1 6 ,iasignado pelas pessoas que tiverem 

fcito a declara~Io do obito 011, na falta ou impediment0 destas, 
por duas testemunhas, escolllidas com preferencia d'entre os 
parentes ou vizinl~os (lo fiillecido. 

$ 'Lo Se o falleciclo tieer fttito testamento, far-sc?-l~n men- 
~ 5 0  destn circ,~lmstancin no nssento do obilo, hem como da 
I~essoa cnl cr~ju poder fic'on o testamcnto. 

ARTlGO 2'186.'' 

Quando nos hospilac~s civis ou mililares, nas cadpias, nos 



i~ospi~ios de expostos ou nos lazaretos fallecer alguma pes- 
soa, os tl~rectorcs ou ndministradores desses cst~rbelecimentos 
far50 ahrir asscrllo de o l ~ ~ t , ~ ) ,  com todas as declara~loes exigi- 
(12s nestc c.otllgo que for poss~\iel ohter, em livros clue ntii dc- 
ve haver para csse effeito, e no praso de vinte e quatro ho- 
ras depois de lavrado o assento, remetler5o mpia autllentica 
(lo dicto assento ao official do registo civil do logar ontle esti- 
ver situado o hospital, cadeia, hospicio ou lazareto, para p e  
seja lanpdo no respective registo. 

5 unico. Estes documentos ser3o archivados corn o com- 
petente numero cle ordem. 

A RTlC 0 9187." 

Se apparecer o cadaver de alguem cuja iilcntidacle r~Zo seja 
possivel reconhecer, o assento de ohito devera declarar : 

I ." 0 logar onde foi achado o cadaver; 
2.' 0 estado dellt: ; 
3 . '  0 seu sexo e a edade que represents : 
5." 0 vestuario que tinha e qnaesquer outras circumstan- 

cias ou ind~cios que se encontrarem. 
unico. Dado clue dcpois se reconhe~a a identidade do 

morto, completar-se-lia o nssento, escrevendo-se ii margem 
delle os escbrecimentos cle novo ohtidos. 

Occorrentlo em vrngem tle mar algu!~~ fttll~~eimcnto, proce- 
der-se-ha nos termos dos artigos 2473.", 2474." e 2Q75.O em 
tudo aquillo a que forem applicaveis. 

AIITIGO 2489.O 

Occorrcndo o fallecimento durante alguma viagem por ter- 
ra, o assento tle obito serj lavrado on pelo official do logar 
onde o fallecimento occorrcr, ou pelo do logar onde o cada- 
vcr for sepultado, quando csle logar seja divcrso daquelle. 



ARTIGO 0-490 

HaverA um livro especial para os assentos de reconheci- 
mento e legit1ma~5o. 

A RTlGO 2491 .O 

N'este livro se lanc:ar80 os assentos dc todos os reconheci- 
mentos e Iegitima~iSes tle filhos, quer estes factos provenham 
de matrimonio subsequeote, quer dc, perfilhay50 feita por es- 
criptura, testamento ou auto publ~co que n3o scja o assento 
de nascimento (10s fillios perfilhados. 

ARTIGO 9192." 

Estes assentos tlevem conter, al6m do clue lica tlisposto no 
artigo 2450.0: 

4 . "  0 s  nomes, appellidos, estado civil, naturalidade e do- 
micilio dos legitlmadores ou pedilhatlores; 

2 . O  0 s  nomes, appellidos, rstatlo civ~l, naturalidade e do- 
micilio, sendo conheciiio, do legilimatlo ou perlilhado; 

3 . O  Declara~lao do documento pelo qual a legitirna~50 ou a 
perfilha~so i! feita. 

55 4  .O No caso de legitima$io por subsequente matrimonio, 
indicar-se-h3o o livro ontle esta lan~ado o assento de casamento 
e o numero de ordem deste. Se o dicto assento estiver em di- 
versa repartiq50 de registo civil ou em outro anterior a crea- 
~ 5 o  deste, sera a dicta repartiqio ou o dicto registo designado, 
e far-se-h80 aquellas indica~6es ii vista da respectiva certidxo, 
que ficard arcliivada. 

2.' Sc o rccor~llecimento ou perfilha~$io for feito por tes- 
tamento, declarar-se-ha o logar onde esta registado; se for 
por escriptura, o cartorio do tabelli30 onde foi feita; se for 
por algum outro auto publico, o tribunal ou repar t~~ao publica 
onde foi ex:lraclo. 

ARTIGO 2493 

0 a\-erbamento destes assentos serd feito pela forma decla- 
rada no artigo 2671." 



A R T l G O  2494.0 

Nlo podem ser testemunhas em actos entre vivos aquellas 
pessoas que nlo o podem ser em actos de ultima vontade, em 
conformidade do artigo 1968." 

DOS YlClOS QUE PODEM ILLIDIR A FORQh PROBilTORlA 

DOS DOCUMENTOS 

ARTIGO 3495 

A forca probatoria dos documentos authenticos pbde ser 
illidida por falta de algum dos requisitos que a lei exige na 
sua feitura, ou por sua falsidade. 

ARTIGO 2496.0 

A nullidade dos documentos oficiaes resulta da sua falta 
de conformidade corn as disposifles das leis e dos regula- 
mentos que determinam o modo como elles devem ser exa- 
rados e expedidos. 

ARTI(i0 4497.0 

Tornam nullos os documentos extra-officiaes : 
I .O A incompetencia do otficial publico, pelo que toca ao 

object0 e ao logar; 
2 . O  A sua qualidade de interessado no acto, quer o inte- 

resse seja seu, quer seja de seus ascendentes, descendentes, 
irrn3os ou conjuge, seu ou de algum delles; 

3." falta de data de dia, mez, anno e logar; 
4.' A falta de assignatura das partes ou de outras pessoas 

a seu rogo, quando aquellas n'ao sabern ou nlo podem assi- 
gnar ; 

3." A falta de assignatura de duas testernunhas idoneas, 
pelo menos, quantlo :I lei nlo exigir maior numero; 



6." A falta de rcconliecimcnto tla itlrntitlatde dos onlor- 
gantes ; 

7." A falta de men~3o das procura~Ges, se o act0 for cele- 
brado por 1)rocuratlor ; 

8." fa1 ta de rcsalva clas emendas, entrelinhas ou rasuras 
que occorrercm ; 

9." A falta de assignatura e signal do official publico. 
$ unico. As disposi$Ges deste artigo nFio prejudicam no- 

ntluma providencia que a tal respeito esteja estabelecida por 
l e ~  cm casos cspcclaes. 

ARTIGO 2498.0 

A falsidade do documento p6de consistir: 
I ." Na supposi~Fio delle ; 
2." Na de alguma das pessoas qne nelle s'ao mencionadas 

corno partes ou corno testemunhas; 
3 . O  Em se mencionar nelle, corno practicado no acto da sua 

celebraq20, algum facto que realmente n50 se deu ; 
4 . O  Na viciaq20 da data, context0 ou assignaturas do docu- 

mento. 
ARTIGO 9499 

0 s  documentos anteriores ao seculo XVI cuja authentici- 
dade for contestada em juixo r15o podergo ser recebidos co- 
mo meio de prova sem prkvio csame diplomatic0 feito na 
Torrc (lo Tombo, do qunl i-c!sultc: o rcconhecimento da dicta 
authenticidade. 

3 unico. Estc, cxame sera ortienado pelo guarda mbr do 
arctlivo em vlrtude de reqnisicGo (10 juizo onde o documento 
tiver s~tlo aprcsentado. 

ARTIGO 2500.' 

0 s  traslados e certid5es extrahidos, na devida forma, dos 
documentos authenticos originacs, quer sejam oficiaes, quer 
extra-officiaes, ter3o a for~a prohatoria dos proprios origi- 
naes. 



b RTIGO 2BOl 

Quando nos documentos originaes se Bzer menc'io de pro- 
;ura~$es, nos termos do artigo 2&97.", n.O 7.", as copias del- 
,as seguir-se-h2o immediatamente aos traslados, sem o que 
estes nW ter5o fb. 

A R T I G O  2:i02.0 

Em caso de saspeita de falsidade, poder3o os interessados 
recluerer que os traslados ou certid6es sejam confrontados e 
concertados com os originaes na sua presenCa. 

ARTIGO 2503.'~ 

0 s  traslados e certidks dos documentos originaes authen- 
ticos sb teAo fi! : 

1 ." Quando aquelles document,os forem officiaes, scndo os 
traslados ou certid6es passados por offic~al pulrl~co, compe- 
tente, na conformidade das leis e regul;~rnento!: rcspectivos; 

2." Quando aquelles documentos forem extra-oflic~aes, sen- 
do os dictos traslados ou ccrtidT,cs passados pel0 onicial pu- 
blico por quem ou mediantc c,t1jaintc~rvenc:,2o os originaes ti- 
verem sido esaratlos, ou por acj~~c~llo quc llle houver succe- 
dido, e pela forma estabelecitla i i ; ~  rpoclia cln que tiverem sido 
passados. 

5 unico. As publ~cas ftirmas sb far50 prow scndo extrahi- 
das con] citaqEo cla parte contra 6 qnal f'orcm upresentadas, 
ou offerecendo-sc o apresentantt: a osli~brr. os documentos de 
que foram extrahidas, logoquc ~ s s o  sejn rrquerido, nos ter- 
rnos do artigo BriOS." 

DO CASO JIJLGADO 

ARTIGO 4504.(, 

Caso julgado i! u hcto ou o direito tornado certo por sen- 
tenc,a dc qnc j i  n2o ha recurso. 

ARTIGO 2DOS.O 

0 caso julgado SO pdde ser invocado como prova, verifican- 
do-sa as segnintes condi@es : 



1.' A idrllt~~lade do ol~j(~l;tc~ ~ o t ~ r t ?  I~LII?  irtirs,t o j t~ lg~l~~ter~to  . 
2." A ~denlidade do direito ou c:ausa de pedir : 
3.a A ~dentidade dos litigantes e (la sua qualirlarle jnr.idic.a. 
$ unico. Porem o caso julgado sobre questaes d(? capaci- 

dade, filiagio ou casamento, tendo sido legitimo o contradl- 
ctor, fari prova conlra qualquer orltra pessoa. 

ARTIGO 2306 

0 caso julgado exccutorio em materia criminal constitue 
presump@o legal no civil, emquanto esta n3o fbr illidida por 
prom em contrario. 

ARTIGO 2:i07 s, 

A absolvi@o do reu nos tr~bunaes criminaes ou correccio- 
naes nil0 illide a ac@o dc perdas e damnos; salvo o que fica 
disposto nos artigos 2370.' e segu~ntes. 

CAPITULO VI 

DA PROVA TESTEMUNFIAL 

ARTIGO 9508 

A prova por testemunhas admittir-se-ha em todos os casos 
cm que nBo seja expressamente clefesa. 

ARTIGO 9509.0 

8 inadmissivel a prova de testemunhas em contrario ou 
albm do conteudo de documentos authenticos, excepto sendo 
arguidos de falsidade. 

ARTIGO 2810 '' 

inadm~ssivel a prova de testemunhas em contrario ou 
al6m do conteddo de escriptos part~culares legal~sados 110s 
termos dos artigos 2434." e 2435.", excepto se esscs escri- 
ptos forem arguidos de falsidade, erro, dolo ou violencia. 

ARTIGO 2511 c7 

Podem ser testemunhas todas as pessoas de urn e de outro 
sex0 que n8o forem inhabeis por incapacidade natural nu dis- 
posiqilo da lei. 



S30 inhabeis para serem testernunhas, por incapacidade na- 
tural : 

I .O 0 s  desassisados ; 
2." 0 s  cegos e surdos, nas cousas cujo conhecimento de- 

pencler destes sentidos; 
3." 0 s  menores dc quatorre annos. 

Sio inhabcis, por disposiciio tla lei, para serem teslcmu- 
nhas: 

1 0 s  que teem interessc direct0 na causa : 
2 . O  0 s  ascendentcs, nas causas dos descendentes, ( b  w e -  

versa ; 
3." 0 sogro ou a sogra, nas causas do genro ou da nora, e 

vice-versa ; 
4." 0 marido, nas causas cla mulher, e vice-versa; 
5." 0 s  que, por seu estado ou profiss'io, sio obrigados a 

segredo nos negocios relatives ao memo estado ou profis- 
sI0 ; 

6.O 0 s  especialmcnte inhibitlos de testemunhar em ccrtos 
factos ; 

§ unico. A disposi@o dos n.OS 2.O, 3." e 4." nIo i: appliza- 
vel ds questiJes em quc sc tracte de rcrificar o nnscimcnto ou 
o obito dos filhos. 

ARTIGO 'Elill ^ 

0 depoimento dc umii unica testemuulin destituido de qual- 
quer outra prova 1150 fari fe em juizo, eaceplo nos casos em 
que a lei expressamente ordenar o contrario. 

Sc os depoimcntos singularcs ou sol)ro tll\'elaso> factos ten- 
clerem a provar o lnesmo asserto, fica ;to prutlerile arhitrio do 
julgador avaliar a prow rlnc pi)dc ~.cwrltal. do complexo clesscs 
depoimen tos. 

AI1TIGO 391 ti 

A for~a  probatoria dos depoimentos serB nvalinda, tanto 
34 



pelo conhecimento que as testemunhas mostrarenl ter dos fa- 
ctos, como pela f6 que merecerem por seu estado, vida e cos- 
tumes, ou pelo interesse que possam ter ou n3o ter no pleito, 
ou, finalmente, pelo seu parentesco ou rela@es corn as par- 
tes. 

ARTICO 2li17.0 

Sendo a prova testemunhal, tlc unla e outra parte, de egual 
for~a,  prevaleceri a produzirla pelo rcu. 

DAS PRESU~IPC~ES 

Presump@es s'io as consequcncias ou illaqijcs que a lei ou 
o julgador deduz de urn facto conhecido para firmar um facto 
desconhecido. 

ARTIGO 2519.0 

Quem tiver a scu favor a presump@o legal nscnsn provnr 
o facto que nella sc funtla. 

AKTIGO 9520.0 

As presump~6es estabelecidas pela lei podem, todavia, ser 
illididas pela prova em contrario, cxcepto 110s casos em que a 
lei absolutamente o prohibir. 

ARTIGO 9591." 

As presump$'oes que n3o forem estabelecidas por lei de- 
pendenl do prudente arbitrio do julgador; mas sb podem ad- 
mittir-se nos casos em que a prova testemunhal e de receber. 



ARTIGO 9529.0 

0 jurtuncnto, conlo mcio dc prova, n3o p6de ser prestado 
p r  procur;ltlor, nem rccair sobre factos quc n3o loquem pes- 
;oalmcnte ti p;~rlc a quem 6 deferido. 

ARTIGO 9523.' 

0 J I I ~ ' I I I I I : ~ ! O  p6de ser decisorio ou suppletorio. 

ARTIGO %5?i 

Ju~,n~nen!o clecisorio t: o quc uma das parks dcferc 011 rc- 
r f b  ' lrltrn para decisilo do pleito; juramentl) suppletorio c 
quc B deferido pelo juiz a alguma das partes, para complc- 
ento da prova. 

s~ccBo t r  

110 JURAMENTO DECISOHIO 

ARTlGO 9J25.0 
n :  . . 1t~fi~lso1-lo pode tomar-se em toda e qualquer 

pendenc~a civ~l, mas n90 sobre factos repnhdos crirniinosos 
plo lei, rlem sobrc conven~5es quc s6 clevt~n~ ser provadas 
1" 1 1  instrumento ptdrlico, nem, finalmente, sohre quest6es 
icerca dos quaes as partes n'io podem transigir. 

ARTIGO 2526 

C3 juramento decisorio pode ser defend0 em todo o estado 
da causa, aindaque n90 haja comeqo algum de prova. 

ARTIGO 2527." 

Aquelle que recusar irestar o juramento deferido, ou re- 
bri-llo A parte contraria, ficari inhibido de dar qualquer ou- 
ha yrova. 



ARTIGO 9528.0 

0 juramento nlo pode ser referido quando o facto a que 
respcitn i: puramente pessoal aquelle a quem foi deferido. 

ARTIGO 2529.O 

Depois de prestado o juramento deferido ou referido, d o  
pocleri a outra parte ser admitticla A prova de falsidade delle. 

5 n~lico. Mas, se a falsidade do juranlento for verificada por 
ac~lao criminal, t e r j  o lesado diraito 3 perdas e damnos. 

A RTIGO 95.10 

A partc quc deferir ou referir o l~~ rnme i~ to  1150 p6ilc retra- 
ctar-se, depois de se moslrar prompts a presti-lo a outra 
parte. 

ARTIGO YtiB1.fl 

0 jilramento prestado so faz prova pr6 ou contra as pro- 
prias partes que o deferiram, referiram ou prestaram, ou 
seus herdeiros e representantes. 

ARTIGO ?:i3'? 

0 juramento tleferitlo por um tios credores solidarios ao 
devedor nIo livra este, sen30 pelo que toca i parte do dicto 
credor. 

ARTIGO 2533: 

Exceptnam-se da tlisposi~lao clo artigo 2531 ." : 
1 ." 0 juramento deferirlo ao devedor principal, o qual livra 

cgu;~lmente os sells fiarlores ; 
"Lo O juramento deferido a um dos dcvedores sol~darios, o 

qual aproveita aos seus condevedores; 
3." 0 jura~nento defcrido ao fiador, o qua1 aproveita ao dc- 

vedor principal. 
ARTIGO 258i.O 

NOS casos mencionados nos n.O".O e 3 . O  (lo artigo antece- 
dente, o juramento do condevedor solidario ou tlo fiadar n3o 
aproveitarh aos outros condevedores ou ao devedor principal, 
sen50 sendo deferido sobre a divida, e nIo sobre o facto da 
solidariednde ou da fianfa. 

I 



.iHTIGO 2535 

0 juramcnto suppletorio tanto sohre a ac@o como sobre a 
defesa, cqEr s j a  deferido ofliciosamentc pelo juiz, quer o seja 
a requerimento da parte, sd sa adrnjfi.~ concorrendo os se- 
guintes rcrjuisitos : 

I ." Achando-se prorada a ncq3o ou a defesa, e havendo t5o- 
sOmente tluvida sobre o quantitativo; 

2 . O  Sc cstc quantitativo se nio podkr provar dc outro 
rl"l~(10 ; 

3." Se a l'essoa a queirl se defcre o juramento n5o for In- 
cligoa de crc~l~to  ; 

4 . O  Se o valor (lo quantitatiro nlo exceder a cincoenta mil 
rL;is; escepto se a ol~rigaqZo resultar de delicto, culpa ou 
dolo. 

,$ unico. Mas, neste ultimo caw, poderd o julgador redu- 
zlr R quantia juracla, se parecer excessiva, ouvidas as partes. 

ARTIGO 2836.O 

0 juramcnlo ollkiosamente dcferiilo pelo lulgaclor a uma 
11~s partes n5o podc scrr por clla rcterldo :i outra. 

Siuguem i: auctorisado a fazer-se resl.11uir~ i ~ c )  C X C ~ C I L ~ O  dos 
scus c.lireitos Ilor auctoriclade proprla, salvo nos I.asos drcla- 
rados II;I lci. 

ARTIGO 2538 

A Ici cstatut: 1)or ([urns meios os lesatlos ou amca(adus noh 
scus dircitos ~wtl(~ln scr rcs~ituidos, ~nctcrnr~~sados ou assegu- 
i,;rclcrs na fruil.50 ~lcllcs. 



ARTIGO 2539 a 

Estes meios s30 os juizos e as acges. 

AHTIGO S510.0 

A organisac;'lo e a jurisdicq20 dos juizos s'io rcguladas por 
leis especiaes. As regras relativas As accties pertencem ao co- 
digo de processo. 
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