
k certo, Senhores, que o extraordinario movimento de 
renovação scientifica do nosso tempo não tem sido 
rente para o direito civil; a evolução de ideia# mode- 
faz-se nelle tambem sentir; mas, nem essas ideias, pelp 
parte que se lhe refere, cstno sufficicntemente amadurem- 
das, nem se apresentam circunstancias de ordem social, 
economica ou juridica, que provoquem ou reclamem mo. 
dificaç5es profundas, alterações radicaes ao que estd, nem 
tal trabalho se poderia fazer sem largo período de elabo- 
ração, demorado estudo de jurisconsultos e jurisperitos, 
larga discussão em que, como no Codigo Civil Português, 
collaborassem os maiti experimentados lidadores do furo, 
os mais abalisados e esclarecidos publicistas. 

Por outro lado, Se Q incontestavel que, por mais ciiilla- 
da e perfeita que seja unia oollecçào de leis, nenhuma 
permanece por periodo largo, sem ae evidenciar que o que 
traduzia, na epoca da siia promulgaçXo, as  ideias inais 
avanyãdus e proficuas, nao satisfaz inteiramente, volvi- 
dos nnnos, bs exigenoias sociacs, Q incoiiieutavel tumbern 
qiic, se outras razões, já ditas, niio dominassem o meu 
animo, o propio rcspcito que a toda a ;ictual geração 
inspira o Codigo Civil, em cujas ideias, IXo liberaes e tão 
generosas, todos n6s fomos educados, levaria o meu espi- 
rito a niio propor ou acceitar a sua aIteraçXo o11 substitui- 
$0. 

Interpretar, sim; esclarecer, por certo; alterar, d o .  
Neste proposito, procuiei ainda sorprcheiider qual a 

jurisyrudencia adoptada no maior numero de casos, qual a 
que traduzia melhor as ideias de justiça e de equidade, 
qual a aconselhada pelos mais autorizados commentadores 
da matnria, e esforcei-mo por a segiiir nas modifica~õe~ 
que proponlio aos diversos artigos, para interpretar pou- 
tus ~liivid,isos. 

Assim, rclativameiite a Iiypothecas, dctcrmina-se que a 
herança n8o soffre hyputheca legal pelas obrigações pro- 
prias de herdeiro c resolve-sc que a referente a credito 
qu;, vença jurou, abrauge os vencidos durante a execu$o. 

receitua-se que nd a mera posse carece de registo para 
scr invocada como prova da propriedade. 

Claramente dispõe a proposta que o conjuge binubo s6  
perde :L propriedade dos bens do filho do primeiro matri- 
monio, se o falleciinento d'este se der já depois de contra- 
Lidas as segundas niipcias. Termina tambem, do uma for- 
ma expressa, com a distirieç.30 entre terça comm~~iiicavei e 
t e r p  disponivel du referido coojuge. 

Applica ás doações, feitas auteriornicutc á promulgaçiXo 
do Codigo Civil, a disposição do artigo 1472, pela qual d 
dispensada a insinuoçno. 

Sobre doa~Ges, ainda concilia os preceitos tXo antagw 
nicos entre os artigos 1498.', 1500." e 2:107.0, que regem 
as  colla~ões, propondo que estas se façam sempro em va- 
lor e não em substancia, adoptando assim, para todos o s  
casos, o disposto neste ultimo artigo. 

fi o regime seguido pelo eodigo espanhol, nqnello para 
que a jurisprudencia ultimamente mais se tem inclinado, 
o qiie satisfaz inalhor ás eondigões da  propriedade entre 
n6s, o qlle se harmonima com a liberdedo do testar e 
que iuenos inconvenientes e difficu~dades acaricia na p r r  

Obstaciilos insuperaveis se levantavam a impedir a col- 
laç%o em ~ubstancia, tendo de se pi>r de p r t e  os dcsojoa 
dos d«adoi.es, expressos em actos que por lei sâo irrevo- 
gaveis, conforme o disposto no artigo 1472.'' i\loilifica a 
redacçKo do artigo lóO1.o do forma x manter inalteravel, 
em todas as hypotheses, o principio das Icgi?.imns adoptado 
pelo codigo. 

Sobre testamento8 estabelece a concordancia entro o s  
artigos 1760.' e l814.", dispondo que o testamento feito 
Por pessoa que nno Ou sabia que linha filhos, 
ao tem o do testamento, quando elles Ilie sobrevcnbam, 
seja v%o relatiiamenie d ter$., embora se tivesse fcito 
5 inatituiçSo de herdeiro. Introíloz algumas proviilencias 
sebrca da validade dos testniucntou feitos antes da publi- 
ca'iPO do Codigo Ci"il. 

Para dissipar a contradicçXo entre a proliibição das subs- 
tituifles fidei-comiuissarins e a permi;s8o da tninainisslo 
do usufruto separada rl:i propriedade, a qual (l i  10-ar, 
niilit"3 vezes, a que a vontade do testador 3 4 %  011 ~ 2 x 0  
de S- cumprida, conforme se lisa ou UNO de c c r t a ~  e (1s- 
terminadas palavras, prop8e que o fidei-conimisso vdha  
corno legado de usufi~iito para o fiducinrio e de propriec 

par' fidci,commissorio' 
Tan~bem expressamente se declara qiiaiido o est:ib~leçi- 

ni-nto de peiixfirs ou rendas em favor de mais de uma 
 peso:^, siiccessivamentc, 6 siibstitui$-> fidci commissaria, 
e eonio tal defesa, ou 6 usufruto succossivo, e, ~ ~ r t a n t o ,  
P ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Rrsolvc as dcbaiiclas questGes se os netos iiiel$timos por- 
filliados suecedem o11 nho aos ascendentes do 2." grau e 
segiiintes; se os sobrinlios illeg;timos, dcvidameiitt: rrco- 
nhi:cidos, succedeni nos tios e se tarnl>vni s~iocerlerii e 
cnmo nni ciincorreucia cs.>rn sobrinlios Iraitiu~os. 

)catas, as principaes duvidas resolvidas; outras, dc so- 
, 11ieii..s importancia, nzo carecem de especial re8rencia. 

Kno se applicam nos processos pendentes as dispusigões 
da r~ieseiite proposta,, para. qiie ellas nào rXo influir n a  
decisiro de direitos .i:i litigiosos. 

15in obediencia ai> diaposto no artigo 6.' da carta da lei 
de 1 de julho de 1867,. que approvou o Cudigo Civil, pro- 
p3e- se que estas modificapões s<,jaiu inseridas no iogar 
I>riil~rio, faseii~lri--e tima nova ediçzo do mesmo codigo, 
clabiirtidu por uiiia roumisnPo de jiiri:~consultos. 

:>i8,, estas consideraç3c~ tenlio a honra de aj)rcsent.ar 
vo?>,i as<*l;iraridu 1 saiue a. sbgliinta pr~~posL:i de lei (lu9 
nii rvceu n approval;ãu do Co:ictlho 3tipci;or JutliL,i:iriu. 

~ _4_.- -- -__ - 
CORTES 
- 

SECRETARIA DA CAMIIRA DOS DIGNOS PARES DO REINO 
De ordem de Ex.a o Presidente se anniincis 

flue em do pelas duas horas, 

%.O,",zO""xe$ $.~~~~~~~~ $ a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ , " , " ;  
Pares do Reino, em 7 de marco do 1903.-0 Seereta- 
rio Geral, $'ranei8co Cabrat Metello. 

--- 
SECRETARIA DA CAIAM M)S SEMBORES DEPUTADCS 

Em virtude de resolu@o d a  Camara dos Senhores De- 
putados se publica o seguinte: 

Projeeta de lel n." 9-1  
Senhores. - visa a prescllte proposta lei a mo- 

diticar ou alterar o nosso Codigo Civil. 
Tem apenas por filo interprrtar pontos duvidosos, assen- 

jurisprudenrin ein em os arestos dos tribu- 
ntlcs dividem decislies cnmntl,adas e aclarar precei 
tos obscuros, evitando o prejuizo dos 
o o desprestigio das instituições jiidiciaes. 

Obedecendo a este pensamento, foi publicada a regia 
de 27 de outubro de 18!,8, ordenando que os 

presideritcs do s , ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ i t > ~ ~ ~ l  do Jilstiça c das Rela- 
7ões Judiciaes fizessem annualmente, no mBa de 
uovclu~ro e dias lncsmOs prcsidente8 designas. 
seu, os respectivos tribunaes em sessão plelia e com a 
assistencia dos magistrados do Ministerio Publico, qiic 
frinciioricm junto d>,.stes, fim de sercin indicadas as du- 
vidns qiie sn tenham levantado na interpretação c appli- 
caçSo as obscuridades e deficieIjcias d,eatas que 
seja nccessario relacionados os julgados 
ericontrados (le que o ~ ~ i b ~ ~ ~ l  tenha conbeciinento, e se- 

jam as providcncins que pareçam innis 
nietites para remediar os ninles apoiitados, Iiabilitando 

, o G~~~~~~ a tomar opportnnamcntc as pro,<dcncias 
que ta0 import:inte assunto reclama. 

por dccrato do 13 de jullio de 191.0 foi nomeada uma 
conlmiasão de juriseonsulti~s eIloarregudos de <olligir as 
dilvidlis que so tenham lovrtntado iin interpretar;Xo e nppli. 

das leis, em vista dos rcl:,torios apresentados pelo 
s~~~~~~~ ~ ~ i ~ , ~ ~ ~ l  du .Justiya e ~ ~ l ~ ~ c ~ ~  Judici*ies. 

O presente tr;iballio inspira-se nas ?:opostas apresenta- 
das por cstes tribuuacu e comprehcii<!c u reso!oyZo dc r l * ~  
vidas que, ein ob~dieiicia á citada portaria, forai11 rclacio- 
nadas pelo Supremo Tribiiiial de Justiqa e ItelagUes Judi- 
oiaea, pelo que diz rcspeito ao Cudigo Civil. 

T1io<:ilrei oilentnr-iiie nn resoluçHo d'ellas pelas ideias que 
prt.aidiraln e dominaram na 0rganiza~21 du codigo vigen- 

, 

I te, Ol)rn monlimental, :L qite iriipriiniii todo u cunho do seu 
genio jiiridico u glorioiio jurisci~nsiilto, que se chaniou An- 
tunio de Seabra, c llll,: 6 incoritestUvelilii.nte 
ti111 dos mais pcrf~litos (10 I I L U I I ~ O .  



--- ---e-.-.-n- A 

Proposta de ici I 
S i o  interpretados e esclarecidos os artigos 897.". 900.O, 952.@, 1022.O, 1233.", 1236.", 1472.O, 1408.O, L500.0, 

1501.; 156b0, 1566.', 16dl.', 1694.', 1764.', 1783.O, 1414.", 1868.', 1871.', 1922.", 1923.'. 1989.O, 2000.0, 
$001 . O ,  N02.", 2003.", 2087 ", 2LD$.', 4145.', 2250.O c 2:313.' do Codigo Civil, pela forma segiiint~: 

Bedacgão aotnal Xod~flca~Íso~ 

Art. 997." Das obrigações, proprias do herdeiro, por Art. 807.' Das obiigaçües proprias do herdeiro, por 
nenhum caso resulta Iiypotiieca sobre os bens da herança ncnh"m caso resulta Lypothecrr legal . . . etc. 
em prc.juizo dos credores do autor d'ella, ainda que sejam 
credores communs. 

Art 9CO.O A hypotheca relativa a credito, que vença Art. 900.' A Il~potheca relativa a credito que vença 
jur.)s, aòrsnge os vencidos no ultimo anuo e no corrente, jilros, abrange 0s vencidoa, tanto no anno antenor h citn- 
para o effeito de terem as vantagens d'ella, independente- Para a execuçao, como durante e ~ t a ,  para o effeit.1 de 
mente do registo. terem as vantagens da hypotheca, independentemente do 

registo. 
5 unico. Os juros, relativos aos amos anteiiores, teem # ullico. (Como eatri). 

hypotheca como credito distincto, se como taes tiverem 
aido regiatados. 

Ait. !I.?%.' A posse n:(u pode ser invocada em juizo 952. A mera Posse ~ $ 0  pode ser invocada em juizo 
para prbr:r da propriedade, em qiinnto s i  iiito mostrar que PWa Prova da pr0priedad% em quanto se nSo mostrar que 
e s t i  registnd:~; mas, d~poin da registada, o seu comepo, est"egis'nda; mas, depois de registada, o seu começo, 
para t*:Ui,s os pffeitos legaes, deve ser contado em confor- Para todos Os effeitOs 'egaea, deve ser conta& em confor- 
niiilnde d;is disposições d'este codigo. midado das disposii;ücs d'este eodigo. 

Art. 1022." Os onus reaes, com registo anterior ao da lCT2.' 0 s  onus reses com registo anterior ao de 
~ p i i t t i r c a  de que rcsultou a expropriaçilo, ou :io da traus- '?u"19i1er h ~ ~ o t h e c a ,  penhora 011 arresto, o11 ao da trans. 
nussXo nieucionada no artigo antcicdeiitn, :~coinpaiiliaui o mi"8'o, 
p~edio  alienado, do seu valor total 6 dcduzida a importan- 
cia dos ontis referidos. 

Art. 1235.' O varão, ou a mulher, que oontrabir se- Art. 1:235.' (Como estQ). 
gundas uupcias, tendo filhos ou outros descendentes suc- 
cessiveis de anterior matrimonio, não poder8 communicar Acrescentar o seguinte : 
coni o outro conjuge, nem por nenhum titulo doar-lhe § 'inico. A terça disponivel, neste caso, serd a mesma 
mais do qiic a t e r p  parte dos bens que tiver ao tempo do qne a terga communicavel. 
casamento, ou que venha a adquirir depois por doasSo o11 
heranra de seus ascendentes OU de outros parentes. 

Art. 1236.O Se  ao dito varão ou mulher ficarem de Art. 1236.' Se  ao dito varão ou mulher fioarem, de- 
alguiii dus filhos de qua!qucr dos iuatrimonios bens, que p0i8 de  mntrahidus as  segundas nupciss, etc. 
este filho houvesao herdado de seu fallecido pae ou mKe, 
e existirem irmios germanos d'aqiirlle filho fallecido, a 
estes p~r tencer i  a propriedade dos mesmos bens, c o pae 
ou a mge s6 terá o usufrnt~. 

Art. 1472." A doaçXo legitimamente feita, soja de qiic 1472." A do :~h  legitimamente feita, seja de 
valia for, produzir& todos os seus effcitos jirridicos, inde- valia for, e embora celebrada antes de promulgaçgo 
pendentemente deinsiniiaç80 ou de outra formali- *este codigo . . . ete. 
dade posterior Q mesma doaçilo, salvo c que fica disposto 
no $j unico do artigo 1459.' 

Art. 1498." Consistindo n doaçáo em objectos immo- Art. 1498.' Coiisiatindo a doafio em bens immobilia- 
biliarion, s e r l  a reducp8lo feita em especie. rios ser& a reducção feitu pelo valor que os bens doados 

tinham ao tempo da doação, ainda que então não fossem 
estimado%, excepto se os interessados, sendo maiores, Con- 
cordarem em que a reducçiio se faça em substancia. 

g 2.O O valor dos bens immobiliarios doados será eal- 8 2.' Para 0 calculo do valor 4x0 se attenderd nem ao 
culado em relaçüo 4 epoca, em que se hoiiver de fazer a aumento proveniente de bemfeitorias feitas b elo donata- 
reducçiro, não se incluindo no calculo, nem o aumento de rio, nem por outra parte fc diminuiçilo ~rccedida de de- 

proveniente de bemfeitorias feitas pelo donatario, teriorapão imputaveis ao mesmo donatario. 
nem, por outra parte, a diminuiçSo d'esse valor proce- 
dida de deteriorações impiitaveis ao mesmo donatario. 

~ ~ t .  1500.0 Se, porem, o donatario, for tambem co-her- Art. 1500.' Se o donatario for tambem co-herdeiro po- 
deiro, s6 ~oder i i  reter o immovel doado, ae o valor d'esse dcrá reter O immovel doado, ainda que o valor d'esse 
immorel nao exceder o da legitima do co-herdeiro accu- immovel exceda a legitima do co-herdeiro accumulado com 
mulado com o da dosçgo reduzida. No caso contrario, o o da doaçb reduzida, dando tornas em dinheiro aos outras 
donatario e,ntrar8 com o immovel doado para o casal, e co herdeiros por esse excesso, as quaes vencerão o juro es- 
eerd pago da legitima e da doaç8o reduzida, em confor- tabelecido por lei a conbr  da data da aentença que julgar 
midade das regras geraes que regulam a partilha. a partilha. 

Art. 1501.0 E applicavel A revogapto, ou reducçilo por Art. 1501.~ E applicavel A revogaçXo, ou reducgita por 
inofliciosidade, o que fica disposto nos artigos 14113.' nG02." inofficiosidade, o que fica disposto no artigo 1484.0 
e 1484.' 

Art. 1565.0 Não podem ve~idcr a filhos ou netos, os Art. 1566.' N50 podem venclor nem bypothecar, etc. 
pees ou avú~ ,  se os outros filht s ou netas nXo consentirem 
na venda. 

g unico. Se  algum d'elles recusar o seu consentimento, 
poderá este ser supprido por um conselho de familia, que 
para esse fim ser& convocado. 

Art. 1566.0 Eão podem os com-proprietarios de coum Art. 1566.' NZLo podem os com-proprietarios de cousa iu- 
indivisivel vender a estranhos a siia respectiva parte, se 0 divisível ou indivisa vender a estranhos a siia respectiva 
conserte a quiser tanto por tanto. 0 com-proprietario, a parte, se o consorte a quiser tanto por tanto. O com.pro- 
quem não se der conhecimento da venda! pode, deposi- prietario, a quem n8o se dar coiiLeciuieuto da venda, 
tando o preso, haver para si a parte vendida a estranho, pode, depositando o prcyo, haver para si a parte vendida 
comtanto que o requeira no prazo de seis mescs. a estranho, comtauto que o requeira no prazo de seis me- 

ses, a contar do dia em que teve conhecimento da venda. 

Art. 1621.O Se a transmissão proceder de execução, Art. 1 6 2 1 . ~ 0 m o  estg. 
observar-se-ha o seguinte: 

9 1.' Os arrendamentos sujeitos a registo subsistirxo, 1.' Os arrendamentos aujeitos a registos subsistirüo, 
se estiverem registadoa anteriormente ao registo do acta se estiverem registados anteriormente ao registo de qual. 
ou facto de que a exccuçELo resultou. qucr hypothcca, penhora ou arresto. 
6 2.O Os arrendamentos nXo suieitos a registo siibsisti- 5 2 . O  (Como estQ). 
o - 

r&, aprsar da execuçlio, por todi o tempo por qiie tive- 
rem sido feitos, salvo se outra cousa se h o u ~ e r  estipiilado. 



Art. 1694.' SHo applicaveis aos emprazamentos do pre- 
terito as disposi~ijes dos artigos IGGI.", 1662." e ,1663.O e 
da sub-secçno IV da seegão precedente. 

Art. 1764.' E prohibido testar: 
1.' Aos que não extirerem em scu perfeito juizo; 
2.' Aos eondemnados, nos termos du artigo 355.O; 
3.O Aos menores de quatorze annos, dc um e outro -{-XI); 

4." As religiosas professas, emquaiito se n8o seculariza- 
rem, ou as Euas communidades n9o forem supprimidas. 

$ iinico. Os cegos, e os que nào podem ou d o  sabem 
Icr, não podem testar em testamento cerrado. 

Art. 1785.' Se o testador titer, iro mesmo tcml~o, filhos 
legitimos, ou legitimados, e filhos pefilhados, observar- 
se ha o seguinte: 

1." Se os filhos per6lliados o estavam ao tempo em que 
o teatador contrahiii o matrimonio, de que veiu a ter QS 
6llioci legitimos, a pnrqàn d'aquelles sord igual B legitima 
d'estes, menos um terço; 

2." Se os filhos forem perfilhados dcpois de contrahido 
o matrimonio, a sua porçlto n8o excedcrd a legitima doa 
niitios iiienos um teryo, e sair$ 86 da teiya dispouive1 rla 
herança. 

Art. 1814.' A instituiçso de herdeiro, feita por pes- 
soa que não tinha filhos legitimos ao tempo do testamento, 
ou que ignorava tê-los, cadoca do direito pela supervenien- 
cia de fillios oii outros descendentes legitimos, ainda que 
posthumos, ou pela legitimaç30 dos illegitimos, em virtude 
de subsequente matrimonio. 

Ai-t. 1869.' A nullidade da substituição fidei-coniiiii-%,i- 
ria n b  envolverti a niillidade da instituipão oii do I r .  
gado: apenas se haverk por riIo escrita a clau5i:l:i 1iili.i- 
cominisaaria. 

Ai%. 187I.O Serão havidaa eomo iidoi-commissarias e, 
eomo taes, defesas : . . . n." 3.O As disposiçáes que impuserem ao herdeira 
ou ao legatnrio o encargo de prestar a mais de tima pes- 
soa, successivamente, certa renda ou pede. 

Art. 1:922.' Em seguida, e sempre na presença das 
sobreditas testemunhas, o tabellih, vendo o testamento, 
sem o ler, lavrari um auto de approvaçXo, que principiar& 
logo em seguida & assinatura do mesmo testamento, e ser& 
continuado, sem interrupção, na mesma pagina e nas se- 
guintes. Nesse auto declarar& o tahelliXo: 

1 . O  Se o testamento B escrito e assinado pelo testador; 
2." O numero de paginas que contbm; 
3.' Se está rubricado por uem o assiuou ; 
4 . O  Se tem ou nEo algum $orr8o, entrelinha, emenda, 

ou nota marginal; 
5 . O  Que o testador foi reconhecido, e que foi verificada 

a sua identidade; 
6." Que o teiltador esíava em meu perfeito juizo, e livre 

de toda e qualquer coacçb; 
7.O Finalmente, que pelo mesmo testador lhe foi apre- 

sentado o seu testamento, pelo modo que fica. ordenado na . . 
lei. 

g 1 .O O auto serti lido, datado e assinado na conformi- 
dade do que fica disposto na sub-secção precedente. 

1 2 . O  Em seguida, e ainda na presença das mesmas teu- 
temunhas, o tabellião coserá e lacrar& o testamento, la- 
vrando na face exterior da folga, que servir de envolucro, 
uma nota que decbre a pessoa a quem pertence o testa- 
mento ali conteudo. O testador pode prescindir d'essas for- 
malidades externas ; mas, em tal caso, far-se-ha mengb 
no auto de upprovayLo, de que ellas se omittiram por von- 
tade do testador. 

Art. 1:923.' Os que uso sabem, ou não podem ler, sXo 
iidiabeis para dispor em tostameuto cerrado. 

Art. 1:989.' Para os filhos illogitimos succedereiu /r/> 

intestato a seus paes devem ser perfilhados ou reconheri- 
dos legalmente. 

Art. 2000." Se o fallecido nXo deixar ascendentes nem 
dcscendcntes, e I& dispuser dos seus bens, herdar80 os 
irin5os legitimos e os descendentes d'estes. 

Art. 2:OOl.O Se o fallecido deixar, ao mesmo tempo, ir- 
mSos germanos e irmãori consanguiceos ou uterinos, havc- 
rEo os i rmbs  germauos dobrada parte da herança. 

8 iinioo. A mesma disposiplo se observarb qii7i L 

correrom descendentcs de i rmhs  germaiios com d i- 

dentes de irmãos consanguineos ou uteriiios. 

Art. 1tiY4." c o m  esta. 

unico. Considera-se cxtincto o encargo de cabecel ea 
bbelecido nos referidos emprazamentos. 

Art. 1764.' É probibido testar: 
1.' Aos que nXo estiverem e u  seu perfeito jiiko; 
2." Aos menores de quatorrc nnnos, de um c outro sexo; 
3 . q ~  religiosas professas, emquanto se não seculariza. 

rem, ou as suas communidades não forem supprimidas. 

8 unico. Os cegos, R os que n%o podem ou não aabem 
ler, nXo podem testar ein tesb~mento cerrado; conside- 
ram-ss, porem, validos os testamaiitos cmados fcitos por 
estas pessoas antes da promiilgnç30 d'e~te codigo e que fo- 
rem abertos depois. 

Ar&. 1785." Coma osti. Acrescentar: 
3 " Na hypothese (do numero imtecadcnte ficarão sub- 

sistiardo quaesqucr doaç8cs feitas peles pnes perfilliantes 
anteriormente per$ilhaçiio, mas n2o poder%, elles p+- 
dimr a porção legibiiejmaria dos filhos pcrtilhados, por q u w -  
q w  doações posteriores ou dispu.ipães testamenkriee. 

Art. 1814.' A. ~instituiçào de h d e i m ,  feita por pes. 
80a que não t h k s  filhos legitimos .Q? tempo do tmatsnento 
oi ignorava t ê h ,  caduca de &eii pela superve&ncia 
de filhos ou oufroa deacendentw tlegitimos, ainda qme pus 
thumos, o11 pela 4egitimaçXo doa illegitimm em ínistede de 
wbsequente mtdrimonio, vale& apenas qu&e.&terça. 

Art. 1869.. A nullidade da ~ i t u i ç ~ a  fiòsiannmissa- 
ria nXo envolve a nullidade da iúdituiç? 10 oa "Rc legado : 
simplesmente se considerarti o fidei-comu Jssario.ocmo pro- 
prietario e o fiduciario como u a u h a r i o  do o$j- d'essa 
instituiçKo ou legado. 

Art. I871 .O GerZo havidas come fidei -comi&issarias e, 
eomo taes, defesas : . . . N.' 3.O As diuposipGes que +usei .em eo'herdeiro 
ou ao legktario o encargo de prestar a m ais de a m a  pes- 
ma, successivamente, cerba renda a. pensl h, s não ser que 
todas existam ao temDo em que w Orna ei reeííwto direito 
do primeiro instituido: 

Art. L922.O Como esa .  

Acrescentar ao n.O 9 . O  uexeepia quando O Le.%mmnto 
se schaf escrito em uma só folha de duas 8 IU *O pa- 
ginas~.  

(Todos os outros numeroe CdmO &). 

Art. 1:923.O Como estti. 
5 uuico. Esta disposirão nHo prejudica a do 6 unico do 

artigo 1:764.O 

Art. 1:989.O Para os filhos illegitimos suceederem ab 
intestarto a seus paes, e demais ascendentes, devem ser per- 
filhados ou reconhecidos legalmente. 

Art. 2C100.~ Se o fallecido nXo deixar asccndentw nem 
descendentes, e n9n dispuser doe seus bens, herdarão os 
irmaos  legitimo^ e os desccndentcs legairnos d'estes. 

Art. 2:OOl.O Se o fallecido deixar, ao mosmo tempo, 
irmLos RcrmanOB e irinSos consauguineos 011 utorinoq, 11%- 

WPT& Ca,!a um dus i rmbs  germ:inos o dobro da parte q3C . -- 
pertencer a cada um dos olltros irmzos. 
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Art. 2:002.O Na falta de irmãos legitlmoa e descendeu- Art 2:002.0 Na falta de irmãos legitimos e dcscenden- 
toa beue, herderão do mesmo modo os irm6os per61hados tes legitimos d'estes, herdarão do mesmo modo os 
ou reconhecidos. perfilhadoa ou reconhecidos. 

Art. 2003.O Sa falta de descendentes, ascendentes, e Art. 2003.' Na falta de deacendentea, ascoudentes, ir- 
irmilos e descendentes d'estes, siicceder$ o conjuge sobre- mãos legitirnos c descendentes Iegitimos d'estes, e de ir- 
vivo, excepto acliaiido-se jiidicialmeute separado de pes- mãos perfilhadoa ou reconhecidos, succeder8 etc. 
soa e bena por culpa sua. 

Art. 2:03i.' As qiiestlea que se suscitarem sobrc a ha- 
biii ta~lo dos herdeiros indicados pela cal eqe de casal, ou 
doe que concorreram RO iuventnrio, ou acêrca da piwprie- 
drrdu dus bens liercditarios, uii da eua qualidade dc nHo 
partiveia, qiie nâo possatn ser resoividns por simples ins- 
pecçzo de documentos :iutcuticm, serão resolvidas pelas 
vias ordinarias, oem prejuizo da continua<;ão do irivailtario 
e partilha. 

Ait. 1:098.8 Diz-se coiia* a restitiiip20, p o  os lier- 
deirus legitimorios, que prckndem rntrar na siiccesaio, 
devriu fazer i massa da hcrmya, dos valores qne lhes hou. 
verem sido doados pelo amor d'eila para o calculo da 
t c r p  c igaru!:\çBo da  parlifh.. 

Art. 2:087.0 Aa qucut8ca que se suscitarem sobre a ha- 
b i l i ta~:~ dos herdeiros iiidicados pelo cabeça de casal, v 
dos que concorrerem ao inventario, ou acêrca da proprie-- 
dude dos k n s  licreditarios, ou da sua qualidade de n i l ~ l  
partiveia, qiie não pousam ser resolvidas pe!a simples ins- 
pacçiio de docuiuentos niitenticos o11 autenticados, s e r b  
resolvidas pelas vias ordiiinrias, sciu prejuizo da continua- 
$0 do inventario e partiltia. 

A&. 2:098." Acrescentar: haja ou não necessidade de 
p w d c r - s e  tí rcducglio. 

Art. 'tll4:v." Sir liouver entre os bens pr t ive is  algum .Art. 21-15." (O mesnio). 
objecto, gco nHo tenha &o licitado, c qse nlio caiba noz 
I<itcs nt-m possa dividir* por siia natrmza, ou sem de. S iinico. AY toruiis em 11~ns rrndcsus, rcsultuntcs de 
trimento, edeliberarEo IX intcressados, <i3: os seus rcpre. partillia, vcncein c jiiri) esbirbelecido pcr lei, a contar da  
sentnnmni, se deve ser ~ent l ido  e come, *ou se l>a de sei *data da st,iitinçu que julgar n pnrtillin. 
a i l j i i d i ~ ~ o  a algum dw herdeiros, rqoudo ss devida 
tornas, ê u ,  fin:ilmeiitc, :r<> preferem ueufriii-10 em c o u  
iiium. 

A~.:2:PáO.' '  O u&~to, constituido som proveito de va Art. 2:230.' O risufrritii, constituido cin p-ureito d c  v& 
rias ipessoas vivas a@ Itdmpo da sua comtituição, s6 a& rias pessoas vivas ao tempo em que se toriia effectivo 0.- 
por mierte da ultima .p;e sobroviver. dircito do primeiro ustifrutuario, sú acaba por morte da 

ultima que sobreviver. 

AI&. 0:313.8 A dkigaçilo de pmstur passagem p d l  Art. 2313.' Como estb. 
c e e w  a r e q u e r i m h  do proprietarhdo predio a e r v i d e  
i caeu~d~ ,  a necessidde da servidlo, a i ,  se o dono do p e  5 unico. A disposição d'rnte artigo applicavel &a ser- 
dio ,dquiiiiante, por walqucr  modo, itivar possibilidade d vidacs de traueito, qualquer que tenha sido o titulo da sua 
çucmn-~nicapão, igusllmeute commoda, com a via puWc actluisi<;b. 
por risrreno seu, ooldtanto que o d-oerado restitua aiin No caso de ter havido indemnização ser8 esta reetituida 
d m i z a ç d o  recebida. pelo desonerado. 

.*. 2." Uina commissão de cimo jurisconsultos serd enrariegada dc inserir no Codigo Civil as  altereçtes que 
cedam da pese& lei, ficando o Governo autorizado a fazer uma nova publicação official do mesmo Codign, em 
q<re~iiitrodvsa 1180 w eusaa a l t e r a ç h ,  mau tambem w existentes 8 data da  pi~blieaçXo d'esta lei, nos termon do ar- 
tigai6.O da carta &:lei de 1 de julho de 1867. 

Qsunico. O survko d'estc ccmmiss&o ser6 considelãdo, para todos os effeitos, como ~ireitado na magistratura judi- 
cioil.ou do Ninisteric I'ublico, por aqilelies de seus membros qric porventura façam parte de qzalquer d'easas n:agin- 
traturas. 

ARt. 3 . O  As dispoeipí5es da  preseee  lni só são appkaveis aos processos instaurados depois da siia publi:::iy:o. 
Art. 4.O Fica revogada a legislaçb cm contrario. 
h y o ,  em 7 de k e r e i r o  de 1903.=Arthur AEberbr de Canps Henripes. 


