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0 Presidente da Republica dos Estados
(Jnidos do Brasil:

Faeo saber que o Congresso Nacional decretou
e eu sancciono a seguinte lei:

COLIGO CIVIL DOS ESTADOS OIIDOS DD BRASIL
INTRODUCCAO
Art. 1. A lei obriga em todo o tcrritorio brasileiro, nas
suas aguas territoriaes e, ainda, no estrangeiro, ate onde lhe
reconhecerem exterritorialidade os principios e convencoes
internacionaes.
Art. 2. A obrigatoriedadc das leis, quando nao fixem
outro prazo, comecaiA no Districto Federal tres dias depois de
officialmente publicadas, quinze dias no Estado do Rio de Ja
neiro, trinta dias nos Estados maritimos e no de Minas Geraes,
cem dias nos outros, comprehendidas as circumscrippoes nao
constituidas em Estados.
*Paragrapho unico. Nos paizes estrangeiros a obrigatoriedadexomecara quatro mezes depois de officialmente publicadas
na Capital Federal.

— 2

' Art. 3. A lei nao prejudicard, em caso algum, o dircito
adquirido, o acto juridico perfeito, ou a coisa julgada.
§ l.° Consideram-se adquiridos, assim os direitos que o
sea titular, ou alguem por ellc, possa exercer, como aquelles
cujo comeco do exercicio tenha tenno prefixo,- ou condicao
preestabelecida, iualteravel a arbitrio de outrem.
§ 2.° lieputa-se acto juridico perfeito o ja consummado
segundo a lei vigente ao tempo em que se elfectuou.
§ 3.° Chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisao
judicial, de^queji nao caibafecurso.
Art. 4. A lei s6 se revoga, ou deroga por outra lei;
mas a disposicaO especial nao revoga a geral, nem a geral
revoga a especial, senao quando a ella, ou ao seu assumpto,
se referir, a!terando-a explicita ou implicitamente.
Art. 5. Ninguem se excusa, allegando ignorar a lei;
.nem com o silencio, a obscuridade, ou a indecisao debase
cxime o juiz a sentenciar, ou despachar.
Art. 6. A lei que abre excepgao a regras geraes, ou restringe direitos, s6 abrange os casos, que especifica.
Art. 7. Applicam-se nos casos omissos as disposicjoes
concernentes aos casos analogos, e, nao as havendo,. os principios geraes de direito.
4
■ Art. 8. A lei nacional da pessoa determina a capacidade
civil, os direitos de familia, as relagoes pessoaes dos conjuges
e o regimen dos bens no casamento, sendo licito quanto a
cste a op?ao pela lei brasileira.
Art. 9. Applicar-se-a subsidiariamente a lei do domicilio
e, em falta desta, a da rcsidencia.:
I. Quando a pessoa nao tiver nacionalidade.
II. Quando se lhe attribuirem duas nacionalidades, por
conllicto, nao resolvido, entre as leis do paiz do nascimento, e
as do paiz de origem ; caso em que prevalecera, se um delies
'for o Brasil, a lei brasileira.
Art. 10. Os bens, moveis, ou immoveis, estao sob a lei
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do logar onde situados ; ficando, porem, sob a lei pessoal do
proprietario os movcis de seu uso pessoal, ou os que elle comsigo tiver sempre, bem como os destinados a transporte para
outros logares.
Paragfapho unico. Os moveis, cuja situacao se mudar
na pendencia de acgao real a seu respeito, continuam sujeitos
4 lei da situacao, que tinham no comedo da lide.

Art. 11. A fdrma extrinseca dos actos, publicos ou particulares, reger-se-4 segundo a lei do logar em que se praticarem.
Art. 12. Os meios de prova regular-se-ao conforme a lei
do logar, onde se passou o acto, ou facto, que se tem de provar.
Art. 13. Regular!, salvo estipulagao em contrario,
quanto 4 substancia e aos effeitos das obrigagoes, a lei do logar,
onde forem contrahidas.
Paragrapho unico. Mas sempre se regerao pela lei brasileira:
L Os contractos ajustados em paizes estrangeiros, quando
exequiveis no Brasil.
II. As obriga$oes contrahidas entre brasileiros em paiz
estrangeiro.
III. Os actos relativos a immoveis situados no Brasil.
IY. Os actos relativos ao regimen hypothecario brasileiro.
Art. 14. A successao legitima ou testamentaria, a ordem
da vocatjao hereditaria, os direitos dos herdeiros e a validade
intrinseca das disposicjoes do testamento, qualquer que seja a
natureza dos bens e o paiz onde se achem, guardado o dis—
posto neste Codigo acerca das herangas vagas abertas no Brasil,
obedecerao 4 lei nacional do fallecido ; se este, pordm, era
casado com brasileira, ou tiver deixado filhos brasileiros,
ficarao sujeitos 4 lei brasileira.
Paragrapho unico. Os agentes consulares brasileiros poderao servir de officiaes publicos na celebracao e approvacao
dos testamentos de brasileiros, em paiz estrangeiro, guardado
o que este-Codigo prescreve.
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Art. IS. Rege a competencia, a 16rma do processo e os
meios de d feza a b i do logar, onde se mover a accao ; sendo
competcntes sempre os tribunacs brasileiros nas demandas
contra as pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil, por
‘obrigagoes contrahidas ou responsabilidades assumidas nesto
ou noutro paiz.
Art. 16. As sentences dos tribunacs estrangeiros serao
exequiveis no Brasil, mediante as condigoes que a lei brasileira fixar.
Art. 17. As leis, actos, sentencas de outro paiz, bem
como as disposigOes e convengdes particulares, nao terao efficacia, quando offenderem a soberania nacional, a ordem publica e os bons costumes.
Art. 18. Nas acgoes propostas perante os tribunaes bra
sileiros, os autores nacionaes ou estrangeiros, residentes f6ra
do paiz, ou que delle se ausentarem durante a lide, prestarao,
quando o r6o requerer, caucao sufficiente as custas, se nao
tivcrem no Brasil bens imrfloveis, que lhes assegurem o pagamento.
*
Art. 19. Sao reconhecidas as pessoas juridicas estrangciras.
Art. 20. As pessoas juridicas de direito publico externo
nao podem adquirir, ou possuir, por qualquer titulo, propriedade immovel no Brasil, nem direitos susceptiveis de desapropria^ao, salvo os predios necessarios para estabelecimento
das le g a te s ou consulados.
Paragrapho unico. Dependem de approvagao do Governo
Federal os estatutos ou compromissos das pessoas juridicas
cstrangeiras de direito privado, para poderem funccionar no
Brasil, por si mesmas, ou por filiaes, agendas, cstabelecimentos que as representem, ficando sujeitas is leis e aos tri
bunaes brasileiros.
Art. 21. A lei nacional das pessoas juridicas determinalhes a capacidade.

PARTE GERAL
Disposigao preliminar
1 Art. 1. Este Codigo regula os direitos e o b ligates de
ordcm privada concernentes as pessoas, aos bens e As suas
re la te s .
LIVRO I

Das

pessoas

T IT U L O I
D a d iv is a o d a s p esso as

CAPITUUO I
DAS PESSOAS NATURAES

Art. 2. Todo homem 6 capaz de direitos e obrigacoes na
ordem civil.
Art._3. A lei nao distingue entre nacionaes e estrangeiros quanto A acquisipao e ao gozo dos direitos civis.
Art. 4. A personalidade civil do homem comeca do nascimento com vida; mas a lei poe a salvo desde a conceppao
os direitos do nascituro.
Art. 5. Sao absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os actos da vida civil :
I. Os'menores de dezeseis annos.
II. Os loucos de todo o genero.
III. Os surdos-mudos, que nao puderem exprimir a sua
vontade.
IY. Os ausentes, declarados taes por acto dojuiz.
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Art. 6. Sao incapazes, relativamente a certos actos
(art. 147, n. 1), ou 4 maneira de os exercer:
I. Os maiores de dezeseis e menores de vinte e um annos
(arts. 154 a 156).
II. As mulheres casadas, emquanto subsistir a sociedadc
conjugal.
III. Os prodigos.
IY. Os selvicolas.
Paragrapho unico. Os selvicolas ficarlo sujeitos ao re
gimen tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiaes,
e que cessara a medida de sua adapta<jao.
Art. 7. Suppre-se a incapacidade, absoluta, ou relativa,
pelo modo instituido neste Codigo, Parte Especial.
Art. 8. Na proteccao que o Codigo Civil confere aos
incapazes nao se comprehende o beneficio de restituigao.
Art. 9. Aos vinte e um annos completos acaba a menoridadc, ficando habilitado o individuo para todos os actos da
vida civil.
Paragrapho unico. C essara,para os menores, a incapa
cidade:
I. Por concessao do pae, ou, se for morto, da mae, e por
sentenga do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito
annos cumpridos.
II. Pelo casamento.
\ III. Pelo exercicio de emprego publico elfectivo.
\ IY. Pela collaijao de grio scientifico em curso de ensino
superior.
\ Y. Pelo estabelecimento civil ou commercial, com economia propria.
Aft. 10. A existencia da pessoa natural termina com a
m orte; presumindo-se esta, quanto aos ausentes, nos casos
dos arts. 481 e 482.
Art. 11. Se dois ou mais individuos fallecerem na mesma
occasiao, nao se podendo averiguar se algum dos commo-

ricntcs precedeu aos outros, prcsumir-sc-ao simultaneamcnte
mortos.
Art. 12. Scrao inscriptos era registro publico :
L Os nascimentos, casamentos e obitos.
II. A emancipagao por outorga do .pae ou mac, ou por
sentcnga do juiz (art. 9, paragrapho unico, n. 1).
III. A intcrdicg&o dos loucos e dos prodigos.
IVf A sentenga declaratoria da ausencia.

CAP1TULO II
DAS PESSOAS JURIDICAS

SECQAO I
DISPOSigOES GERAES

Art. 13. As pessoas juridicas *gao de direito publico, interno, ou externo, e de direito privado.
Art. 14. Sao pessoas juridicas de direito publico interno:
I. A Uniao.
II. Cada um dos seus Estados e o Districto Federal.
III. Cada um dos Municipios lcgalmcnte constituidos.
Art. 15. As pessoas juridicas de direito publico sao civilmcntc responsaveis por actos dos sous representantes que
nessa qualidade causem damnos a terceiros, procedendo de
modo contrario ao direito ou faltando a dever prescripto
por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores
do damno.
Art. 16. Sao pessoas juridicas de direito privado:
I. As sociedades civis, religiosas, pias, moraes, scientificas ou litterarias, as associates de utilidade publica e as
fundagoes.
II. As sociedades mercantis.
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§ l.° As sociedades mencionadas no n. I s6 se poderao
constituir por escripto, langado no registro geral (art. 20, § 2°),
e regcr-se-ao pelo disposto a scu respeito neste Codigo, Parte
Especial.
§ 2.° As sociedades mercantis continuarao a reger-se
pclo estatuido nas leis commerciaes.
Art. 17. As pessoas juridicas serao representadas, activa
e passivamente, nos actos judiciaes e extra-judiciaes, por quern
os respectiyos estatutos designarem, ou, nao o designando,
pelos seus dircctores.
SECQA.0 II
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

\ Art. 18. Comega a existencia legal das pessoas juridicas
de direito privado com a inscripgao dos seus contractos, act03
constitutivos, estatutos ou, compromissos no seu registro pe
culiar, regulado por lei especial, ou com a autorizagao ou
approvagao do Governo, quando precisa.
Paragrapho unico. Serao averbadas no registro as alteragoes, que esses actos soffrerem.
Art. 19. 0 registro declaraiA:
I. A denominagao, os fins e a s6de da associagao ou fundagao.
II. 0 modo por que se administra e representa, activa e
passiva, judicial e extra-judicialmente.
III. Se os estatutos, o contracto ou o compromisso sao
reformaveis no tocante & administragao, e de que modo.
IV. Se os membros respondem, ou nao, subsidiariamente
pelas obrigagoes sociaes.
V. As condigoes de extincgao da pessoa juridica e o destino do seu patrimonio nesse caso.
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SEcgAo

iii

DAS SOCtEDADES OU ASSOCIAgOES CIVIS

Art. 20. As pessoas juridicas tern existencia distincta
da dos seus mcmbros.
§ 1 .° Nao sc poderao constituir, sem previa autorizagao,
as sociedades, as agendas ou os estabelecimcntos de seguros,
montepio c caixas economicas, salvo as cooperativas c os
syndicatos profissionaes c agricolas, legalmente organizados.
Se tiverem dc funccionar no Districto Federal, ou cm
mais de um Estado, ou cm territories nao consliluidos em Estados, a autorizagao serd do Governo Federal ; se em um s6
Estado, do Governo dcste.
§ 2.° As sociedades enumeradas no art. 16, que, por
falta de autorizagao ou de registro, sc nao reputarem pessoas
juridicas, nao poderao accionar a seus membros, nem a terceiros; mas estes poderao rcsponsabilizal-as por todos os seus
actos.
Art. 21. Termina a existencia da pessoa juridical
I. Pela sua dissolugao, deliberada entre os seus mcmbros,
salvo o dircilo da minoria e dc terceiros.
II. Pela sua dissolugao, quando a lei determine.
III. Pela sua dissolugao em virtude de acto do Governo,
cassando-lhe cstc a autorizagao de funccionar, quando a pessoa
juridica incorra em actos oppostos aos seus fins ou nocivos
ao bem publico.
Art. 22. Extinguindo-se uma associagao de intuitos nao
economicos, cujos estatutos nao disponham quanto ao destino
ulterior dos seus bens, e nao tendo os socios adoptado a tal
respeito deliberacao efficaz, devolver-sc-A o patrimonio social
a um estabelocimento municipal, estadual ou federal, de fins
identicos, ou semelhantes.
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Paragrapho unico. Nao havendo, no Municipio, no Estado,
ou no Districto Federal, estabclecimento em taes condigoes, sera
devolvido o patrimonio a Fazenda estadual, ou a nacional.
Art. 23. Extinguindo-se uma sociedade de fins cconomicos, o remanescente do patrimonio social compartir-se-A
entre os socios ou seus herdeiros.
SECgAO IV
iD A S FDNDACOES

'

*

Art. 24. Para crear uma fundagao, far-lhe-A o seu in
stituidor, por escriptura publica ou testamento, dotagao espe
cial de bens livres, especificando o fun a quo a destina, e dcclarando, -se quizer, a maneira de administral-a.
Art. '25. Quando insuflicientes para constituir a fun
dagao, os bens doados serao convertidos cm titulos da divida
publica, se outra coisa nao dispuzer o instituidor, ate quo,
augmentados com os rendimentos ou novas dotagocs, perfagam
capital bastante.
Art. 26. YelarA pelas fundagoes o Ministerio Publico do
Estado, onde situadas.
§ 1 .0 Se cstenderem a actividadc a mais de um Estado,
caberd em cada um dellcs ao Ministerio Publico esse encargo.
§ 2.° Applica-se ao Districto Federal e aos territories
nao constituidos em Estados o aqui disposto quanto a cstes.
A rt. 27. Aquellcs a quem o instituidor commctter a
applicagao do patrimonio, em tendo sciencia do encargo, formularao logo, de accordo com as suas bases (art. 24), os estatutos da fundagao projectada, submettendo-os, em seguida,
a approvagao da autoridade competente.
Paragrapho unico. Se esta Ih’a denegar, suppril-a-a o
juiz competente no Estado, no-Districto Federal ou nos territorios, com os recursos da lei.
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A rt. 28. Para se poderem alterar os estatutos da.fundacao, 6 mister:
I. Que a reforma seja deliberada pela maioria absoluta
dos competentes para gerir e representar a fundagao.
I I . Que nao contrarie o fun desta.
III. Que seja approvada pela autoridade competente.
A rt. 29. A minoria vencida na modificagao dos esta
tutos podera, dentro em um anno, promover-Ihe a nullidade,
recorrendo ao juiz competente, salvo o direito de terceiros.
A rt. 30. Yerificado ser nociva, ou impossivcl a mantenga de uma fundagao, ou vencido o prazo de sua existencia,
o patrimonio, salvo disposigaO cm contrario no acto consti
tutive, ou nos estatutos, sera incorporado em outras fundagOes, que se proponham a lins cguaes ou semelhantes.
Paragraph'd unico. E-sta verillcagao podciA ser^promovida judicialmente pela minoria de que trata o art. 29, ou
pelo Ministerio'Publico.

T IT U L O I I
D o dom icilio c iv il •

A rt. 31. 0 domicilio civil da pessoa natural e o logar
ondcfella estabelece a sua residencia com animo definitivo.
Art. 32. Se, porem, a pessoa natural tiver diversas residencias ondc alternadamente viva, ou varios centros de
occupagoes habituaes, considerar-se-d domicilio scu qualquer
destes ou daqucllas.
Art. 33'. Ter-se-A por domicilio da pessoa natural, que
nao tenha residencia habitual (art. 32), ou empregue a vida
em viagens, sem ponto central de negocios, o logar onde for
encontrada.
Art. 34. Muda-se o domicilio, transferindo a residencia,
com intengao manifesta de q mudar.
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Paragrapho unico. A prova da intengao resultarA do
que declarar a pessoa mudada As municipalidades dos logares,
que deixa, e para onde vae, ou, se taes declaragoes nao fizer,
da propria mudanca, com as circumstancias que a acompanharem.
Art. 35. Quanto As pessoas juridicas o domicilio 6:
I. Da Uniao, o Districto Federal.
II. Dos Eslados, as respectivas capitacs.
III. Da Municipio, o logar onde funccione a administracao municipal.
IY. Das dcmais pessoas juridicas, o logar onde funccionarem as respectivas directorias e administracoes, ou onde
elegerem domicilio especial nos seus estaluios ou actos conslitutivos.
§ l .° Tendo, porem, a pessoa juridica diversos estabelecimentos cm logares differentes, cada um sera considerado
domicilio para os actos nelle praticados.
§ 2.° Se a administragao, ou directoria, tiver a sdde no
estrangeiro, haver-se-A por domicilio da pessoa juridica, no
tocante As obrigagoes contrahidas por cada uma das suas
agencias, o logar do estabelecimento, sito no Brasil, a que
ella corresponder.
Art. 36. Os incapazes tem por domicilio o dos seus representantes.
Paragrapho unico. A mulher casada tem por domicilio
o do marido, salvo se estiver desquitada (art. 315), ou lhe
competir a administragAo. do casal (art. 251).
Art. 37. Os funccionarios publicos reputam-se domiciliados onde exercem as suas funcgoes, nao sendo temporarias,
periodicas, ou do simples commissao, porque, nestes casos,
ellas nao operam mudanga no domicilio anterior.
Art. 38. 0 domicilio do militar em servigo activo 6 o
logar onde servir.
Paragrapho unico. As pessoas com praga na armada
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t6m o seu domicilio na respectiva estagao naval, ou na s6de
do emprego que estiverem exercendo, em terra.
Art. 39. 0 domicilio dos ofliciaes e tripulantes da
marinha mercante 6 o logar onde estiver matriculado o navio.
Art . 4 0 . 0 preso, ou o desterrado, tem o domicilio no logar
onde cumpre sentenga.
Art. 41. 0 ministro ou agente diplomatico do Brasil,
que, citado no estrangeiro, allegar exterritorialidade sem designar onde, no paiz, o seu domicilio, podera ser demandado
no Districto Federal ou no ultimo ponto do territorio brasileiro onde o teve.
A rt. 42. Nos contractos escriptos poderao os contrahentes especificar domicilio onde se exercitem e cumpram os
direitos e obrigagoes delies resultantes.

L IV R O

II

D o s bens
T I LITLO UNICO
D a s d.i£Feren.tes c l a s s e s d.e Ibens

CAPITULO I
DOS BENS CONSIDER ADOS EM SI MESMOS

SECQAO I
DOS BENS IMMOVEIS

A rt. 43. Sao bens immoveis:
I.
0 solo com os seus accessories e adjacencias naturaes
comprehendendo a superficie, as arvores e fructos pendentes,
o espago aereo e o sub-solo.
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II. Tudo quanto o homem incorporar permanentemente
ao solo, como a semente langada. a terra, os edificios e construcgoes, de modo que se nao possa retirar sem destruigao,
modificagao, fractura, ou damno.
III. Tudo quanto no immovel o proprietario mantiver
intencionalmente empregado em sua exploracao industrial,
aformoseamento, ou commodidade.
A rt. 44. Consideram-se innnoveis para.os effeitos leg aes:
I. Os direitos reaes sobre immoveis, inclusive o penhor
agricola, e as accoes que os asseguram.
II . As apolices da divida publica oneradas com a clau
sula de inalienabilidade.
s. I ll . 0 direito a successao aberta.
A rt. 45. Os bens de que trata o art. 43, n . Ill, podem
ser, em qualquer tempo, mobilizados.
A rt. 46. Nao perdem o caracter de immoveis os materiaes provisoriamente separados de um predio, para nelle
mesmo se reem pregarem .
SECQAO II
DOS BENS SIOVEIS

A rt. 47. Sao moveis os bens susceptiveis de movimento
proprio, ou de remocao por forca alheia.
A rt. 48. Consideram-se moveis para os effeitos legaes:
I. Os direitos reaes sobre objectos moveis e as ac?3es
correspondentes.
I I . Os direitos de obrigagao e as accoes respectivas.
III. Os direitos de autor.
Art. 49. Os materiaes destinados a alguma construcgao,
cmquanto nao forem empregados, conservam a sua qualidade
de moveis, readquirindo essa qualidade os provenientes da
demoligao de algum predio.
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SECQAO III
DAS COIS AS FUKGIVEIS E COffSUMIVEIS

1 A rt. 50. Sao fungiveis os moveis que podem, e nao
fungiveis os que nao podem substituir-se por outros da mesma
cspccie, qualidade e quantidade.
*' A rt. 51. Sao consumiveis os bens moveis, cujo uso importa dcstruicao immediata da propria substancia, sendo
tambem considerados taes os destinados a aliena$ao.
SECQAO IV
DAS COISAS DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS

A rt. 52. Coisas divisiveis sao as que se podem partir
em por?<5es reaes e distinctas, formando cada qual um todo
perfeito.
Art. 53. Sao indivisiveis:
I. Os bens que se nao podem partir sem alteragao na
sua substancia.
1
II. Os que, embora naturalmento divisiveis, se consideram indivisiveis por lei, ou vontade das partes.
SECQAO V
DAS COISAS SINGULARES E COLLECTIVAS

A rt. 54. As coisas simples ou compostas, materiaes ou
immateriaes, sao singularcs ou collectivas :
I. Singulares, quando, embora reunidas, se consideram
de per si, independentemente das demais.
II. Collectivas, ou universaes, quando se encaram aggregadas em todo.
Art. 55. Nas coisas collectivas, s6 em desapparecendo
todos os individuos, menos um, se tem por extincta a collectividade.
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A rt. 56. Na collectividade, fica subrogado ao individuo
o respectivo valor, e vice-versa.
Art. 57. 0 patrimonio e a heranga constituem coisas
universaes, ou universalidades, e como taes subsistem, embora nao constem de objectos materiaes.
CAPITULO II
DOS BENS RECIPROCAMENTE CONSIDERADOS

Art. 58. Principal 6 a coisa que existe sobre si, abstracta
ou concretamente. Accessoria, aquella cuja existencia suppoe
a da principal.
A rt. 59. Salvo disposigao especial em contrario, a coisa
accessoria segue a principal.
A rt. 60. Entram na classe das coisas accessorias os
fructos, productos e rendimentos.
Art. 61. Sao accessorios do solo:
I . Os productos organicos da superficie.
II. Os mineraes contidos no sub-solo.
III. As obras de adherencia permanente, feitas acima ou
abaixo da superficie.
Art. 62. Tambem se consideram accessorias da coisa
todas as bemfeitorias, qualquer que seja o seu valor, excepto:
I. A pintura em relagao A tela.
II . A esculptura em relagao <1 materia prima.
III. A escriptura e outro qualquer trabalhO*graphico,em
relagao & materia prima que os recebe (art. 614).
Art. 63. As bemfeitorias podem ser voluptuarias, uteis
ou necessarias :
§ 1 ,° Sao voluptuarias as jle.niero deleite ou recreio, que
nao augmentam o uso habitual aa coisa, ainda que a tornem
mais agradavel ou sejam de elev'ado valor.
§ 2.° Sao uteis as que augmentam ou facilitam o uso da
coisa.
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§ 3.® Sao necessarias as que t&n por fim conservar a
coisa ou evitar que se deteriore.
Art. 64. Nao se consideram bemfeitorias os melhoramentos sobrevindos 4 coisa sem a inter vengao do proprietario,
possuidor ou detentor.
CAPITULO III
DOS BENS PUBLICOS E PART1CULARES

Art. 65. Sao publicos os bens do dominio national pertencentes a Uniao, aos Estados, ou aos Municipios. Todos os
outros sao particulares, seja qual for a pessoa a que pertencercm.
Art. 66. Os bens publicos sao:
I. Os de uso Qommum do povo, taes como os mares,
rios, estradas, ruas e pranas.
II. Os de uso especial, taes como os edificios ou terrenos
applicados a servigo ou estabelecimento federal, estadual ou
municipal.
III. Os dominicaes, isto 6, os que constituem o patrimonio
da Uniao, dos Estados, ou dos Municipios, como objecto de
direito pessoal, ou real de cada uma dessas entidades.
A rt. 67. Os bens de que trata o artigo antecedente so
perderao a inalienabilidade, que lhes 6 peculiar, nos casos e
f6rma que a lei prescrever.
A rt. 68. 0 uso commum dos bens publicos pode ser gratuito, ou retribuido, conforme as leis da Uniao, dos Estados, ou
dos Municipios, a cuja administragao pertencerem.
CAPITULO IY
DAS COISAS QUE ESTAO FORA DE COMMERCIO

}

Art. 69. Sao coisas f6ra de commercio as insusceptiveis
dtPapropriagao, e as legalmente inalienaveis.
2
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i CAPITULO V
DO BEM DE FAMILIA

Art. 70. £ permittido aos chefes de familia dcstinar
um predio para domicilio desta, com a clausula de bear
isento de execugao por dividas, salvo as que provierem de
impostos relativos ao mesmo predio.
Paragrapho unico. Essa isengao durard emquanto viverem os conjuges e at6 que os filhos completem sua maioridade.
Art. 71. Para o exercicio desse direito d necessario que
os instituidores no acto da instituigao nao tenham dividas,
cujo pagamento possa por clle ser prejudicado.
Paragrapho unico. A isengao se refere a dividas posteriores ao acto, e nao ds anteriores, se se verificar que a solucao destas se tornou inexcquivel em virtude do acto da
instituicao.
Art. 72. 0 predio, nas condicOes acima ditas, nao poderd ter oivtro destino, ou ser alienado, sem o consentimenlo
dos interessados e dos seus representantes legaes.
v Art. 73. A instituigao deverd constar de instrumento
publico inscripto no registro de immoveis e publicado na imprensa local e, na falta desta, na da capital do Estado.

LIVRO III

Dos factos juridicos
DISPOSIQSES PRELUIINARES

Art. 74. Na acquisigao dos direitos se observarao cstas
regras :
I.
Adquirem-se os direitos mediante acto doadquirente,
ou por intermedio de outrem.
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ll . Pode uma -pessoa adquiril-os para si, ou para ter*ceiros.
III.
Dizem-se actuaes os direitos completamente adquiridos, e futuros os cuja acquisi<?ao nao se aeabou de opeia r.
Paragrapho unico. Chama-se deferido o direito futuro,
quando sua acquisicao pende sdmente do arbitrio do sujeito;
nao deferido, quando se subordina a factos ou condigoes
falliveis.
.) A rt. 75. A todo o direito corresponde uma acgao, que
o assegura.
A rt. 76. Para propor, ou contestar uma accao, e necessario ter legitimo interesse economico, ou moral.
Paragrapho unico. 0 interesse moral s6 autoriza a ac^ao
■quando toque directamente ao autor, ou d sua familia.
A rt. 77. Perece o direito, perecendo o seu objecto.
Art. 78. Entende-se que pereceu o objecto do direito:
I. Quando perde as qualidades essenciaes, ou o valor
•economico.
II. Quando se confunde com outro, de modo que se nao
qjossa distinguir.
III. Quando fica em logar de onde nao pode ser retirado.
Art. 79. Se a coisa perecer por facto alheio 4 vontade
•do dono, terd este ac<j;Io, pelos prejuizos contra o culpado.
Art. 80. A mesma acgao de perdas e damnos terd o
■dono contra aquelle que, incumbido de conservar a coisa,
por negligencia a deixe perecer; cabendo a este, por sua vez,
<direito regressivo contra o terceiro culpado.

-
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T IT U L O X
Dos a c to s jvir-itlicos

CAPITULO I
DISPOSigOES GERAES

Art. 81. Todo o acto licito, que tenha por fim immediato
adquirir, rcsguardar, transferir, modificar ou cxtinguir direitos,
se denomina acto juridico.
Art. 82. A validade do acto juridico requer agente capaz
(art. 145, n. I), objecto licito e f6rma prescripta ou nao defesa em lei (arts. 129, 130 e 145).
A rt. 83. A incapacidade dc uma das partes nao pode
ser invocada pela outra cm proveito proprio, salvo sc for in divisivcl o objecto do direito ou da obrigacao commum.
Art. 84. As pessoas absolutamente incapazes serao re prescntadas pelos paes, tutores, ou curadores cm todos os actos
juridicos (art. 5); as relativamente incapazes pelas pessoas e nos
actos que este Codigo determina (arts. 6, 154 e 427, n. YII).
A rt. 85. Nas declaragoes de vontade sc attenderd mais
d sua intengao que ao sentido litteral da linguagem.
CAPITULO II
DOS DEFEITOS DOS ACTOS JURIDICOS

SECQAO I
DO ERRO OU IGNORAJiCIA

A rt. 86. Sao annullaveis os actos juridicos, quando as
declaragoes de vontade emanarem de erro substancial.
A rt. 87. Considera-se erro substancial o que interessa d
natureza do acto, o objecto principal da declaracao, ou alguma
das qualidades a elle essenciaes.
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Art. 88. Tem-se egualmcnte por crro substantial o quo
disser rcspcilo a qualidades esscnciacs da pessoa, a qucm se
relira a dcclaragao dc vontadc.
A rt. 89. A transmissao erronca da vontade por instrumcnto, ou por interposta pessoa, pode arguir-se de nullidade
nos mesmos casos cm que a declaragao directa.
Art. 90. S6 vicia o acto a falsa causa, quando cxpressa
como razao determinante ou sob f6rma de condigao.
A rt. 91. 0 erro na indicacao da pessoa, ou coisa, a quo
se referir a declaragao dc vontade, nao viciari o acto, quando,
por seu contexto e pelas circumstancias, se puder identificar
a coisa ou pessoa cogitada.

SECQAO II
DO DOLO

Art. 92. Os actos juridicos sao annullaveis por dolo,
quando este for a sua causa.
A rt. 93. 0 dolo accidental s6 obriga & satisfagao das
perdas e damnos. E accidental o dolo, quando a seu despeito
o acto se teria praticado, embora por outro modo.
A rt. 94. Nos actos bilateraes o silencio intencional de
uma das partes a respeito de facto ou qualidade que a outra
parte haja ignorado, constitue omissao dolosa, provando-se que
sem ella se nao teria celebrado o contracto.
A rt. 93. Pode tambem ser annullado o acto por dolo de
terceiro, se uma das partes o soubo.
Art. 96. 0 dolo do representante de uma das partes
so obriga o representado a responder civilmente at6 k importancia do proveito que tcve.
A rt. 97. Se ambas as partes procederam com dolo,
nenhuma pode allegal-o, para annullar o acto, ou reclamar
indemnizagao.

SE C gA O III
DA COACCAO

Art. 98. A coacffto, para viciar a manifestacao da vontade, ha de scr tal, que incuta ao paciente fundado tcinor dedamno A sua pessoa, A sua familia, ou a seus bens, imminentcr
e egual, pelo menos, ao recciavel do acto extorquido.
Art. 99. No aprcciar a coaccao, se tera em conta o scxor
a edade, a condicao, a saude, o temperamenlo do paciente &
todas as demais circumstancias, que Ihe possam influir na gravidade.
Art. 100. Nao sc considera coaccao a amca^a do exercicio normal de urn dircito, nem o simples temor reverencial.
A rt. 101. A coaccao vicia o acto, ainda quando excrcida por tercciro.
§ l.° Se a coaccao exercida por terceiro for previamente
conhccida A parte, a quem aprovcite, responderA esta solidariamente com aquellc por todas as perdas e damnos.
§ 2.° Se a parte prejudicada com a annulla<jao do acto
nao soubo da coaccao exercida por terceiro, s6 este respon
derA pelas perdas e damnos.
SECQAO IV
DA SIMULACAO

A rt. 102. IJaverA simuIa?ao nos actos juridicos cmgeral:
I. Quando apparentarem conferir ou transmittir direito&
a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, ou
transmittem.
II. Quando contiverem declaragao, confissao, condi^ao, ou
clausula nao verdadeira.
III. Quando os inslrumentos particulares forem antedatados, ou posdatados.
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Art. 103. A simulagao nao se considcrarA defcito cm
qualquer dos casos do artigo antcccdcntc, quando nao houver
intcngao do prejudicara tercciros, ou dc violar disposigao de lei.
Art. 104. Tcndo havido intuito dc prejudicar a tercci
ros, ou infringir preccito dc lei, nada podcrao allcgar, ou
requercr os contrahcntes cm juizo quanto d simulagao do acto,
cm litigio de urn contra o outro, ou contra tercciros.
Art. 105. Podcrao demandar a nullidadc dos actos simulados os tercciros lesados pela simulacao, ou os representantes
do podcr publico, a bem da Ici, ou da fazenda.
SECQAO V
DA FRAUDE CONTRA CREDORES

Art. 106. Os actos dc transmissao gratuita dc bens, ou
remissao dc divida, quando os pratique o devedor jd insolvente, ou seja por dies reduzido d insolvcncia, podcrao scr
annullados pclos crcdorcs chirographarios como lesivos dos sous
direitos (art. 109).
Paragrapho unico. S6os crcdorcs, que jd o eram ao tempo
desses actos, podem pleitcar-lhes a annullacao.
Art. 107. Serao cgualmcnte annullavcisoscontractosonerosos do devedor insolvcntc, quando a insolvcncia for notoria
>
ou houver motivo para scr conhccida do outro contrahcnle.
Art. 108. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda nao Liver pago o prego e cstc for, approximadamente, o correntc, dcsobrigar-sc-d depositando-o cm juizo,
com citagao edilal de todos os interessados.
Art. 109. A competente aegao, nos casos dos arts. 106
e 107, podera scr intentada contra o devedor insolvcntc, a
pessoa que com ellecelebrou a estipulagao considerada fraudulenta, ou tcrceiros adquirentes que hajam proccdido de mA fe.
Art. 110. O credor ghirographario, que receber do de
vedor insolvente o pagamento da divida ainda nao vcncida,
6cant obrigado a repor A massa o que recebeu.

— 24

Art. H I . Presumem-se fraudatorias dos direitos dos outros credorcs as garantias de dividas quo o devcdor insolvcntc
tiver dado a algum crcdor.
Art. 1 12. Presumem-se, porem, de b6a fc e valem, os
negocios ordinarios indispensavcis A manutengao de cstabelecimento mcrcantil, agricola, ou industrial do devedor.
Art. 113. Annullados os actos fraudulentos, a vantagem
resullanle revcrtera em proveito da massa.
Paragrapho unico. Se os actos rcvogados tinham por unico
objecto altribuir direitos prefcrcnciacs, mediante hypotheca,
antichrcsc, ou penhor,sua nullidade importarA sbmente na annullacao da prefercncia ajustada.
CAP1TUL0 III
DAS MODAL1DADES DOS ACTOS JUR1DICOS

Art. 114. Considera-se condi^ao a clausula, quesubordina o cflcito do acto juridico a evento futuro c inccrto.
Art. 115. Sao licitas, em gcral, todas as condi^oes, que
a lei nao vcdar exprcssamcnle. Entrc as condicoes defesas se
incluem as que privarem de todo clTeilo o acto, ou osujeitarem
ao arbilrio de uma das partes.
A rt. 116. As conduces physicamente impossiveis, bem
como as de nao fazer coisa impossivel, tem-se por incxistentes. As juridicamente impossiveis invalidam os actos a el las
subordinados.
Art. 117. Nao se considera condicao a clausula, que nao
derive exclusivamente da vontade das partes, mas decorra necessariamcntc da natureza do direito, a que accede.
Art. 118. Subordinando-se a cITicacia do acto a condi?ao
suspensiva, cmquanto esta se nao verificar, nao se ter A adquirido o direito, a quo elle visa.
Art. 119. Se for resolutiva a condigao, emquanto esta se
nao rcalizar, vigorarA o acto juridico, podendo exercer-se desde
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o momento dcste o direito por elle estabelecido ; mas, verifi
cada a condigao, para todos os effeitos, se extingue o direito a
<jue ella se oppOe.
Paragrapho unico. A condigao resolutiva da obriga<;ao pode ser expressa, ou tacita; operando, no primeiro
caso, de pleno direito, e por interpellagao judicial, no segundo.
Art. 120. Reputa-se verificada, quanto aos effeitos juri<licos, a condigao, cujo implemento for maliciosamente obstado
pela parte, a quem desfavorecer.
Considera-se, ao contrario, nao verificada a condigao ma
liciosamente levada a effeito por aquelle, a quem aproveita o
seu implemento.
Art. 121. Ao titular do direito eventual, no caso de
condigao suspensiva, 6 permittido exercer os actos destinados
a conserval-o.
A rt. 122. Se alguem dispuzer de uma coisa sob condi
gao suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto dquella novas
disposigoes, estas nao terao valor, realizada a condigao, se com
clla forem incompativeis.
Art. 123. 0 termo inicial suspende o exercicio, mas nao
a acquisigao do direito.
Art. 124. Ao termo inicial se applica o disposto, quanto
A condigao suspensiva, nos arts. 121 e 122, e ao termo final, o
disposto acerca da condigao resolutiva no art. 119.
Art. 125. Salvo disposigao em contrario, computam-se
os prazos, excluindo o dia do comego, e incluindo o do vencimento.
§ 1 ,° Se este cair em dia feriado, considerar-se-d prorogado o prazo at6 o seguinte dia util.
§ 2.° Meiado considera-se, em qualquer mez, o sou decimo quinto dia.
§ 3.° Considera-se mez o periodo successivo de trinta
dias completos.
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§ 4 .0 Os prazos fixados por hora contar-se-&o dc minuto
a minuto.
Art. 126. Nos tcslamentos o prazo sc presume em favor'
do hcrdciro, e. nos contractus, em provcito do devedor, salvo
quanto a esses, se do teor do instrumento, ou das circum stancias, resultar quc se estabelcceu a beneficio do credor,.
ou de ambos os contrahentes.
Art. 127. Os actos entre vivos, sem prazo, sao exequiveis desde logo, salvo se a execugao tiver dc ser feita em logar
diverso ou depender de tempo.
Art. 128. 0 encargo ndo suspende a acquisigao, nem o
exercicio do direito, salvo quando expressamente imposto no
acto, pelo disponente, como condigao suspensiva.
CAPITULO IV
DA FORMA DOS ACTOS JUR1DIC0S E DA SUA PROVA

A rt. 129. A validade das declaragoes de vontade nao
dependerd de fbrma especial, senao quando a. lei expressa
mente a exigir (art. 82).
Art. 130. Nao vale o acto, que deixar de revestir a fbrma
especial, determinada em lei (art. 82), salvo quando esta cornmine sancgao differente contra a preterigao da f6rma exigida.
Art. 131. As declaragoes constantes de documentos assignados presumem-se verdadeiras em relagao aos signatarios.
Paragrapho unico. Nao tendo relagao directa, porem,
com as disposigoes principaes, ou com a legitimidade das par
tes, as declaragoes enunciativas nao eximem os interessados
em sua veracidade ao onus de proval-as.
Art. 132. A annuencia, ou a autorizagao de outrem, neccssaria d validade de um acto, provar-se-d do mesmo modo quo
este, econstard, sempre que ser possa, do proprio instrumental
Art. 133. No contracto celebrado com a clausula de nao
valcr sem instrumento publico, este 6 da substancia do acta-
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Art. 134. F, outrosim, da substancia do acto o instrumcnto publico:
I. Nos pactos antcnupciaes c nas adopgocs.
If. Nos contractos constitutivos ou translativos de direitos reaes sobrc immoveis dc valor superior a um conto dc
rcis. cxceptuado o penhor agricola.
Art. 135. 0 instrumento particular, feito e assignado, ou
sdmentc assignado por quem csteja na disposicao c administragilo livre dc seus bens, sendo subscriplo por duas testemunhas, prova as obrigacocs convcncionacs dc qualqucr valor.
Mas os scus effeitos, bem como os da ccssao, nao sc operam,
a respeito dc tcrcciros (art. 1.067), antes dc transcripto no
registro publico.
Paragrapho unico. A prova do instrumento particular
pode supprir-se pelas outras dc caractcr legal.
Art. 136. Os actos juridicos, a que sc nao impoc fdrma
especial, podenio provar-se mediante:
I . Confissao.
II. Actos processados cm juizo.
III. Documentos publicos ou particulares.
IV. Testemunhas.
Y. Presum pcao.
VI. Exames c vistorias.
VII. Arbitramenlo.
Art. 137. Farao a mesma prova que os originacs as ccrtidocs textuaes de qualqucr pega judicial, do protocollo das audiencias, ou dc outro qualqucr livro a cargo do escrivao,
sendo extrahidas por clle, ou sob a sua vigilancia, c por cllc
subscriptas, assim como os traslados dc autos, quando por
outro notario conccrtados.
Art. 138. Terao tambem a mesma forga probantc os tras
lados e as certidOcs extrahidas por official publico, dc instru
m e n ts ou documentos langados cm suas notas.
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A rt. 139. Os traslados e certidoes, a que alludem os dois
artigos antecedentcs, considerar-se-ao instrumentos publieos,
se os originaes se houverem produzido em juizo como prova
dc algum acto.
A rt. 140. Os escriptos de obrigagao redigidos cm lingua
cstrangeira serao, para^ter effcitos legacs no paiz, vertidoscm
portugucz.
A rt. 141. Salvo os casos exprcssos, a prova exclusivamcnie tcstcmunhal so sc admittc nos contraclos, cujo valor
nao passe dc urn conto dc rcis.
Paragrapho unico. Qualqucr que seja o valor do contracto, a prova tcslemunhal 6 admissivcl como subsidiaria ou
complementer da prova por cscripto.
Art. 142. Nao podem scr admittidos como testemunhas:
I. Os loucos dc todo o genero.
II. Os ccgos c surdos, quando a sciencia do facto, que se
quer provar, dependa dos sentidos, que Ihcs faltam.
III. Os mcnorcs dc dezcscis annos.
IV. 0 inlcressado no objecto do litigio, bem como o ascendcntc e o dcsccndcntc, ou o collateral, aid o tercciro grdo
dc alguma das paries, por consanguinidade, ou afTmidade.
V . Os conjugcs.
Art. 143. Os asccndenlcs por consanguinidade, ou affinidade, podem scr admittidos como testemunhas em qucsloes em
que se irate dc vcrificar o nascimento, ou o obito dos fdhos.
Art. 144. Ningucm podc ser obrigado a depor dc factos,
a cujo respeito, por cstado ou profissao, deva guardar segredo.
CAPITULO V
DAS

NULLIDADES

A rt. 145. fi nullo o acto juridico:
I.
Quando praticado por pcssoa absolutamente incapaz
(art. 5).
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II. Quando for illicito, ou impossivel, o seu objecto.
HI. Quando nao revestir a f6rma prescripta cm lei
(arts. 82 c 130).
IV. Quando for preterida alguma solemnidadc que a lei
considerc cssencial para a sua validadc.
V. Quando a lei taxativamente o declarar nullo ou lhe
negar elfeito.
A rt. 146. As nullidades do artigo antecedente podem scr
allegadas por qualqucr intercssado, ou pelo Ministerio Publico,
quando lhe couber intervir.
Paragrapho unico. Dcvem scr pronunciadas pelo juiz,
quando conheccr do acto ou dos seus effeitos e as encontrar
provadas, nao lhe sendo permittido suppril-as, ainda a requerimcnlo das partes.
A rt. 147. E annullavel o acto juridico:
I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).
II. Por vicio resultante de erro, dolo, coaccao, simulacao,
ou fraude (arts. 86 a 113).
Art. 148. 0 acto annullavel pode ser ratificado pelas
partes, salvo direito dc tcrceiro.
A rati 6cacao retroage a data do acto .•
Art. 149. 0 acto de ralifica^ao deve conter a substancia da obrigacao ratificada e a vontade expressa de ratifical-a.
Art. 150. E excusada a ratificacao expressa, quando a
obrigacao ja foi cumprida em parte pelo devedor, sciente do
vicio que a inquinava.
A rt. 151. A ratificacao expressa, ou a execugao voluntaria da obrigacao annullavel, nos termos dos arts. 148 a 150,
importa rcnuncia a todas as acQoes, ou exccpQoes, de que dispuzesse contra o acto o devedor.
Art. 152. As nullidades do art. 147 nao t§m effeito
antes de julgadas por scntenca, nem se pronunciam de officio.
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S6 os intcrcssados as podem allegar, e aproveitam exclusivamcnte aos que as allegarem, salvo o caso dc solidariedade,
ou indivisibilidadc.
Paragrapho unico. A nullidade do inslrumcnto nao induz
a do acto, scmpre quo cste puder provar-se por outro meio.
Art. 153. A nullidade parcial de um acto nao o prejudicari na parte valida, sc csta for separavel. A nullidade da
obrigacao principal implica a das obrigagoes accessorias, mas
a destas nao induz a da obrigagao principal.
Art. 154. As obrigagoes contrahidas por menorcs, cntre
dezeseis c vinle c um annos, sao annullaveis (arts. G e 84),
quando resullcm de actos por dies praticados:
I. Scm
(art. 84).

autorizagao dc sous legitimos roprescnlantes

II. Sem assistencia do curador, que nclles houvessc de
intervir.
A rt. 155. 0 menor, cntrc dezeseis e vinte c uin annos, nao
pode, para se eximir a uma obrigacao, invocar a sua edade,
se dolosamente a occultou, inquerido pela oulra parte, ou se,
no acto de se obrigar, espontaneamente sc declarou maior.
Art. 156. 0 menor, cntrc dezeseis e vinle c um annos,
equipara-se ao maior quanto as obrigagoes resultantes de actos
illicitos, em que for culpado.
Art. 157. Ninguem pode reclamar o que, por uma obri
gagao annullada, pagoti a um incapaz, sc nao provar que rc\erteu cm proveito delle a imporlancia paga.
Art. 158. Annullado o acto, restituir-se-ao as partes ao
estado, em que antes delle sc achavam, e nao sendo possivel
rcstituil-as, serao indemnizadas com o cquivalente.

T IT U L O II
D os a c to s illic ito s

Art. 159. Aquelle que, poraojao ou omissao voluntaria,
megligencia, ou imprudencia, violar direito, ou causar prcjuizo
.a, outrcm, fica obrigado a reparar o damno.
A vcrificagao da culpa c a avaliaQao da rcsponsabilidade
jregulam-se polo disposto neste Codigo, arts. 1.521 a 1.532 e
1.542 a 1.553.
Art. 160. Nao constituent actos illicitos :
I. Os praticados cm legitima dcfeza ou no excrcicio
Tegular de um direito reconhecido.
II. A deterioracao ou destrui<jao da coisa alheia, afim de
remover perigo immincnte (arts. 1.519 c 1.520).
Paragrapho unico. Neste ultimo caso, o acto seri legilimo, sbmente quando as circumstancias o tornarem absolutamente necessario, nao cxcedendo os limites do indispensavel para a rcmocao do perigo.
T IT U L O I I I
D a p re s c r ip g a o

CAPITULO I
DISPOSIQOES GERAES

Art. 161. A renuncia da prescripcao pode ser expressa,
o u tacita, e so valerd, sendo feita, sem prejuizo de terceiro,
-depois que a prescripcao se consummar.
Tacita 6 a renuncia, quando se presume de factos do
interessado, incompativeis com a prescripcao.
Art. 162. A prescripcao pode ser allegada, em qualquer
instancia, pela parte a quern aproveita.
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Art. 163. As pessoas juridicas estao sujeitas aos effeitos
da prescripgao c podem invocal-os sempre que lhes aproveitar.
A rt. 164. As pessoas que a lei priva de administrar os
proprios bens, tern accao regressiva contra os seus representantes legaes, quando cstes, por dolo, ou negligencia, derem
causa a prescripcao.
A rt. 165. A prescripcao iniciada contra uma pessoacontinua a corrcr contra o seu herdeiro.
A rt. 166. Ojuiz nao pode conheccr da prescripcao de
dircitos patrimoniaes, sc nao foi invocada pelas partes.
Art. 167. Com o principal prescrevem os direitos acces
sories .
CAP1TULO II
DAS CAUSAS QUE 1MPEDEM OU SUSPENDED! A PRESCRIPQAO

A rt. 168. Nao corrc a prescripcao:
I. Enlrc conjuges, na constanciadomatrimonio.
II. Entre asccndentes e descendentes, durante o patrio
podcr.
III. Entre tutelados ou curatclados e seus tutores ou
curador.es, durante a tutela ou curatela.
IY. Em favor do credor pignoraticio, do mandatario, e,
em geral, das pessoas que Ihessao equiparadas, contra o depositante, o devedor, o mandante e as pessoas representadas, ou
seus herdeiros, quanto ao direito e obrigacoes relativas aos
bens confiados A sua guarda.
Art. 169. Tambem nao corre a prescripcao:
I. Contra os incapazes de que trata o art. 5.
II. Contra os ausentes do Brasil em servigo publico da
Uniao, dos Estados, ou clos Municipios.
III. Contra os que se acharem servindo na armada e no
excrcito nacionacs, em tempo de guerra.
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A rt. 170. Nao corre eguahnente :
I . Pendendo co'ndigao suspensiva.
II. Nao estando vencido o prazo.
III. Pendendo acgao de eviccao.
Art. 171. Suspensa a prescripgao em favor de um dos
credores solidarios, s6 aproveitara os outros, se o objecto da
obrigagao for indivisivel.

CAPITULO III
DAS CAUSAS QUE INTERR0JIPEM A PRESCRIPQAO

A rt. 172. A prescripgao interrompe-se :
I . Pela citagao pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada porjuiz incompetente.
II. Pelo protesto, nas conduces do numero anterior.
III. Pela apresentagao do titulo de credito em juizo de
inventario, ou em concurso de credores.
IV. Por qualquer acto judicial que constitua em mora
o devedor.
V. Por qualquer acto inequivo’co, ainda que extra-judi
cial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
A rt. 173. A prescripgao interrompida recomega a correr da data do acto que a interrompeu, ou do ultimo do processo para a interromper.
Art. 174. Em cada um dos casos do art. 172, a interrupgao pode ser promovida :
I . Pelo proprio titular do direito em via de prescripgao.
II. Por quem legalmente o represente.
III. Por terceiro que tenha legitimo interesse.
Art. 175. A prescripgao nao se interrompe com a cita
gao nulla por vicio de fbrma, por circumducta, ou por se
achar perempta a instancia, ou a acgao.
s
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Art. 176. A interrupcao da prescripcao por um credor
nao aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupcao
operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, n&o prejudica
aos demais co-obrigados.
§ l . ° A interrupcao, pordm, aberta por um dos credores solidarios aproveita aos outros; assim como a interrupcao
effectuada contra o devedor solidario envolve os demais e
seus hcrdeiros.
§ 2.° A interrupcao operada contra um dos herdeiros do
devedor solidario nao prejudica aos outros herdeiros ou devedores, senao quando se trate de obrigacoes e direitos indivisiveis.
§ 3 .0 A interrupcao prodiizida contra o principal deve
dor prejudica o fiador.
CAPITULO IV
DOS PRAZOS DA PRESCRIPCAO

-

Art. 177. As acedes pessoaes prescrevem ordinariamente
em trinta annos, as reaes em dez entre presentes e, entre ausentes, cm vinte, contados da data em que poderiam ter sido
propostas.
A rt. 178. Prescreve :
§ l.° Em dez dias, contados do casamento, a accao do
marido para annullar o matrimonio contrahido com mulher
j& deflorada (arts. 218, 219, n. IV, c 220).
§ 2.° Em quinze dias, contados da tradicao da coisa, a
accao do comprador contra o vendedor, para haver abatimento
do preco da coisa movel vendida com vicio redhibitorio, ou
para rescindir a venda e rehaver o preco pago, mais perdas
e damnos.
§ 3.° Em dois mezes, contados do nascimento, se era
presente o marido, a accao para este contestar a legitimidade
do filho de sua mulher (arts. 338 e 344).
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§ 4.° Em tres mezes:
I. A mesma ac<?ao do paragrapho anterior, se o marido
sc achava ausente, ou lhe occultaram o nascimento; contado
o prazo do dia de sua volta & casa conjugal, no primeiro caso,
c da data do conhecimento do facto, no segundo.
II. A acgao do pae, tutor, ou curador para annullar o
casamento do filho, pupillo, ou curatelado, contrahido sem o
consentimento daquelles, nem o seu supprimonto pelo ju iz ;
contado o prazo do dia em que tiverem sciencia do casamento
(arts. 180, n . Ill, 183, n. XI, 209 e 213).
§ 5.° Em seis mezes:
I. A ac<jao do conjuge coactopara annullar o casamento;
contado o prazo do dia em que cessou a coac<jao (arts. 183,
n. IX, e 209).
II. A ac?ao para annullar o casamento do incapaz de
consentir, promovida jior este, quando se torne capaz, por
seus representantes legaes, ou pelos herdeiros; contado o
prazo do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro
caso, do casamento, no segundo, e, no terceiro, da morte
do incapaz, quando esta occorra durante a incapacidade
(art. 212).
III. A ac?ao para annullar o casamento da menor do
dezeseis e do menor de dezoito annos; contado o prazo do dia
em que o menor perfez essa edade, se a ac?ao for por elle
movida, e da data do matrimonio, quando o for por seus re
presentantes legaes (arts. 213 a 216).
IY. A ac$ao do comprador contra o vendedor para ha
ver abatimento do pre?o da coisa immovel, vendida com vicio redhibitorio, ou para rescindir a venda e haver preco pago,
mais perdas e damnos ; contado o prazo da tradicao da coisa.
Y. A ac?ao dos hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de viveres destinados ao consumo no proprio estabelecimento, pelo pre?o da hospedagem ou dos alimentos fornccidos ; contado o prazo do ultimo pagamento.
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§ 6.° Em um anno:
I. A acgao do doador para revogar a doagao ; contado o
prazo do dia cm que souber do facto, que o autoriza a revogal-a (arts. 1.181 a 1.187).
I I . A acgao do scgurado contra o segurador e vice-versa,
se o facto que a autoriza se verificarno paiz ; contado o prazo
do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo
facto (art. 178, § 7°, n . Y).
III. A acgao do filho, para desobrigar e reivindicar os
immoveis de sua propriedade, alicnados ou gravados pelo
pae fora dos casos expressamente legaes ; contado o prazo do
dia em que chegar k maioridade (arts. 386 e 388, n . I).
IY . A acgao dos herdeiros do fdho, no caso do numero
anterior, contando-se o prazo do dia do fallecimento, se o filho
morreu menor, e bem assim a de seu representante legal,
se o pae dccaiu do patrio poder, correndo o prazo da data
em que houver decaido (arts. 386 e 388, ns. II e III).
Y . A accao de nullidadc da partilha ; contado o prazo da
data cm que a sontenga da partilha passou em julgado
(art. 1.805).
V I. A acgao dos professores, mestres ou repetidores de
scicncia, litteratura, ou arte, pelas ligoes que derem, pagaveis
por periodos nao excedentes a um mez; contado o prazo do
termo de cada periodo vencido.
VII. A acgao dos donos de casa de pensao, educagao, ou
ensino, pelas prestagocs dos seus pensionistas, alumnos ou
aprendizes; contado o prazo do vencimento de cada uiria.
VIII. A acgao dos tabelliaes e outros ofiiciaes do juizo,
porteiros do auditorio e escrivaes, pelas custas dos actos que
praticarem ; contado o prazo da data daquelles por que ellas
se~devercm.
IX . A acgao dos medicos, cirurgioes ou pharmaceuticos,
por suas visitas, operagoes ou mcdicamentos ; contado o prazo
da data do ultimo servigo prestado.
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X. A accao dos .advogados, solicitadores, curadores, peritos e procuradores judiciaes, para o pagamento de seus honorarios; contado o prazo do vencimento do contracto, da decisao final do processo, ou da revogagao do mandato.
X I. A acQao do proprietario do predio desfalcado contra
o do predio augmentado pela avulsao, nos termos do art. 541;
contado do dia, em que ella occorreu, o prazo prescribente.
XII. A acgao dos herdeiros do filho para prova da legitimidade da filiacao ; contado o prazo da data do seu fallecimento se houver morrido ainda menor ou incapaz.
§ 7 .0 Em dois annos :
I. A accao do conjuge para annullar o casamento nos
casos do a rt. 219, ns. I, II e III ; contado o prazo da data
da celebraeao do casamento; e da data da execu<jao deste Codigo para os casamentos anteriormente celebrados.
II. A acQiio dos credores por divida inferior a cem mil reis,
salvo as contempladas nos ns. YI a VIII do paragrapho anterior ;
contado o prazo do vencimento respectivo, se estiver prefixado, e, no caso contrario, do dia em que foi contrahida.
III. A accao dos professores, mestres e repetidores de
sciencia, litteratura ou arte, cujos honorarios sejam estipulados
em presta<joes correspondentes a periodos maiores de um m ez;
contado o prazo do vencimento da ultima prestacao.
IV. A accao dos engenheiros, architectos, agrimensores
e estereometras, por seus honorarios; contado o prazo do
termo dos seus trabalhos.
V . A ac$ao do segurado contra o segurador e, vice-versa,
se o facto que a autoriza se verificar f6ra do B rasil; contado
o prazo do dia em que desse facto soube o interessado
(art. 178, § 6», n . II).
VI. A ac(jao do conjuge ou seus herdeiros necessaries
para annullar a doa<$o feita pelo conjuge adultero ao seu
cumplice ; contado o prazo da data do desquite, ou da annullagao da sociedade conjugal (art. 1.177).
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VII.
A acgao do marido ou dos seus herdeiros, para annullar actos da mulher, praticados sem o seu consentimento, ou
sem o supprimento deste recurso hecessario (art. 252).
§ 8.° Em tres annos :
A acgao do vendedor para resgatar o immovel vendido;
contado o prazo da data da escriptura, quando se nao fixou
no contracto prazo menor (art. 1.141).
§ 9 .° Em quatro annos :
I. Contados da dissolucao da sociedade conjugal, a acgao
da mulher p ara:
a) desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal, quando

o marido.ros gravou, ou alienou sem outorga uxoria, ou sup
primento della pelo juiz (arts. 235 e 237) ;
b) annullar as fiancas .prestadas e as doacoes feitas
pelo marido f6ra dos casos legaes (arts. 23 5 ,n. Ill, e 263, n. X );
c) rehaver do marido o dote (art. 300), ou os outros bens
seus confiados a administragao marital (arts. 233, n. II, 263,
ns. VIII e IX, 269, 289, n. I, 300 e 311, n. III).
II. A accao dos herdeiros da mulher, nos casos das lettras
a, b e c do numero anterior, quando ella falleceu, sem propor
a que alii se lhe assegura ; contado o prazo da data do fallecimento (arts. 239, 295, n . II, 300 e 311, n. III).
III. A accao da mulher ou seus herdeiros para desobrigar
ou reivindicar os bens dotaes alienados ou gravados pelo ma
rido ; contado o prazo da dissolugao da sociedade conjugal
(arts. 293 a 296).
IV . A acgao do interessado em pleitear a exclusao do
herdeiro (arts. 1.595 e 1.596), ou provar a causa da sua desherdagao (arts. 1.741 a 1.745), e bem assim a acgao do desherdado para a impugnar ; contado o prazo da abertura da
successao.
V. A acgao de annullar ou rescindir os contractos, para
a qual se nao tenha estabelecido menor prazo ; contado este :
a) no caso de coacgao, do dia em que ella cessar ;
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b) no de erro, dolo, simulacao ou fraude, do dia em que

se realizar o acto ou o contracto ;
c) quanto aos actos dos incapazes, do dia em que cessar

a incapacidade;
d) quanto aos actos da mulher casada, do dia em que se
dissolver a sociedade conjugal (art. 315).
§ 10.° Em cinco annos:
I. As prestagoes de pensoes alimenticias.
II. As prestagoes de rendas temporarias ou vitalicias.
III. Os juros, ou quaesquer outras prestagoes accessorias
pagaveis annualmente, ou em periodos mais curtos.
VI.

Os alugueres de predio rustico ou urbano.

V: A acgao dos servicaes, operarios e jornaleiros, pelo
pagamento dos seus salarios.
VI. As dividas passivas da Uniao, dos Estados e dos
Municipios, c bem assim toda e qualquer acgao contra a Fa
zenda Federal, Estadual ou M unicipal; devendo o prazo da
prescripgao correr da data do acto ou facto do qual se originar
a mesma acgao.
Os prazos dos numeros anteriores serao contados do
dia em que cada prestagao, juro, aluguer ou salario for exigivel.
V II. A acg&o civil por offensa a direitos de autor ; contado o prazo da data da contrafacgao.
VIII. 0 direito de prop'or acgao rescisoria de sentenga
de ultima instancia.
IX. A acgao por offensa ou damno causados ao direito de
propriedade ; contado o prazo da data em que se deu a mesma
offensa ou damno.
X. A acgao de que trata o art. 109 ; contado o prazo do
dia cm que judicialmcnte se verificou a insolvencia.
Art. 179. Os casos de prescripgao nao previstos neste
Codigo serao regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177.

PARTE ESPECIAL
LIVRO

I

Do direito de familia
T IT U L O I
Do ca.sumefi to
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CAPITULO I
DAS FORMALIDADES PRELIM INARES

A rt. 180. A habililaciio para casamento faz-se perante o
official do regislro civil, apresenlando-se os seguintes documentos :
I. Certidao de edade ou prova equivalente.
II. Declara?ao do estado, do domicilio e da residencia
actual dos contrahentes e de seus paes, se forem conhecidos.
III. Autorizacao das pcssoas sob cuja dependencia legal
estiverem, ou acto judicial que a suppra (arts. 183, n. XI,
188 e 196).
IY. Declaracao de duas testemunhas maiores, parcntes,
ou estranhos, que attestcm conheccl-os e affirmem nao existir
impedimenta, que os inhiba de casar.
Y. Certidao de obito do conjuge fallecido ou da annulla$ao do casamento anterior.
Paragrapho unico. Se algum dos contrahentes houver
residido a maior parte do ultimo anno em outro Estado,
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apresentarh prova de quo o deixou sem impedimento para
casar, ou de que ccssou o existente.
Art. 181. A vista desses documentos apresentadospclos
pretendentes, ou sous procuradorcs, o olYicial do registro
lavrari os proclamas de casamento, mediante cdital, que se
afifixarh durante quinze dias, cm logar ostensivo do cdificio,
onde sc eelebrarem os casamentos, c sc publicar& pela imprensa, onde a houver (art. 182, paragrapho unico).
§ l . ° Se, decorrido esse prazo, nao apparcccr quem
opponha impedimento, nem lhe constar algum dos que de
officio lhe cumprc declarar, o official do registro ccrtificarS,
aos pretendentes que estao habilitados para casar dentro nos
tres mezes immediatos (art. 192).
§ 2.° Se os nubentes residirem cm diversas circumscripcjoes
do registro civil, em uma e em outra se publicarao os editaes.
Art. 182. 0 registro dos editaes far-se-il no cartorio do
ofllcial,. que os houver publicado, dando-se delles certidao a
quem -pedir.
Paragrapho unico. A autoridado competente, havendo
urgencia, podera dispensar-lhes a publicacao, desde que se
lhe apresentem os documentos cxigidos no art. 180.

CAPITULO II
DOS IMPED1MENTOS

A rt. 183. Nao podem casar (arts. 207 e 209):
I. Os ascendentcs com os descendentes, seja o parentesco legitimo ou illegitimo, natural ou civil.
II. Os affrns cm linha recta, seja o vinculo legitimo ou
illegitimo.
III. 0 adoptantc com o conjuge do adoptado e o adoptado com o conjuge do adoptante (art. 376).
IV. Os irmaos, legitimos ou illegitimos, germanos ou
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nao e os collateraes, legitimos ou illegitimos, at6 o tercciro
grAo inclusive.
Y. 0 adoptado com o filho superveniente ao pac ou 4
mae adoptiva (art. 376).
YI. As pcssoas casadas (art. 203).
VII. 0 conjuge adultero com o seu co-r6o, por tal condemnado.
YI1I. 0 conjuge sobrevivento com o condemnado como
delinqucnte no homicidio, ou tentativa de homicidio, contra
o seu consorte.
IX. As pcssoas por qualquer motivo coactas c incapazes
de conscntir, ou manifestar, de modo inequivoco, o eonsentimcnto.
X. 0 raptor com a raptada, emquanto esta nao se ache
f6ra do seu poder c em logar seguro.
X I. Os sujeitos ao patrio poder, tutela, ou curatela, em
quanto nao obtiverem, ou lhes nao for supprido o consentimento do pae, tutor, ou curador (art. 211).
X II. As mulher.es menorcs de dezescis annos e os homens
menores de dezoito.
XIII. 0 viuvo ou a viuva que tiver filho do conjuge fallocido, emquanto nao fizer inventario dos bens do casal (art. 226).
XIY. A mulhcr viuva ou scparada do marido por nullidade ou annullacao do casamento, at6 dez mczes dcpois da
viuvez ou da separagao judicial dos corpos, salvo sc, antes
de terminado o referido prazo, der 4 luz algum filho.
XY. 0 tutor ou curador e os seus descendentes, asccndcntes, irmaos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada
ou curatclada, emquanto nao ccssar a tutela ou curatela, e mto
estiverem saldadas as respectivas contas, salvo permissao
patcrna ou materna manifestada cm escripto authcntico ou
em testamento.
XYI. 0 juiz, ou cscrivao e seus descendentes, ascendentcs, irmaos, cunhados ou sobrinhos, com orphao ou viuva,
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da circumscripQao territorial onde urn ou outro tiver exercicio, salvo licenga especial da autoridado judiciaria su
perior.
Art. 184. A affinidade resultante de filiagao espuria
peelerA provar-se por confissao espontanea dos ascendentcs da
pessoa impedida, os quaes, se o quizerem, terao o direito de
fazcl-a em segredo de justiga.
Paragrapho unico. A resultante da filiacao natural poderA ser tambem provada por confissao espontanea dos ascendentes, se da filiacao nao existir a prova prcscripta no
art. 357.
Art. 185. Para o casamento dos menores de vinte e um
annos, sendo filhos legitimos, e mister o conscntimento de
ambos os paes.
A rt. 186. Discordando elles entre si, prevalecerA a
vontade paterna, ou, sendo separado o casal por desquite, ou
annullacao do casamento, a vontade do conjuge, com quem
estiverem os filhos.
Paragrapho unico. Sendo, porem, illegitimos os paes,
bastara o consentimento do que houver reconhecido o menor,
ou, se este nao for reconhecido, o consentimento materno.
A rt. 187. Ate A celebragao do matrimonio podcm os
paes e tutores retractar o seu consentimento.
A rt. 188. A denegagao do consentimento, quando
injusta, pode ser supprida pelo juiz, com recurso para a instancia superior.
CAPITULO III
DA OPPOS1QAO DOS IMPED1MENT0S

Art. 189. Os impedimentos do art.

183, ns. I a XII

podem ser oppostos :
I. Pelo official do registro civil (art. 227, n . III).
II. Por quem presidir A celebracao do casamento.
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III.
Por qualquer pessoa maior, que, sob sua assignatura, apresente declara<jao escripta, instruida com as provas
do facto que allegar.
Paragrapho unico. Se nao puder instruir a opposicao
com as provas, precisard o opponente o logar, onde existam,
ou nomeard, pelo menos, duas testemunhas, residentes no
Municipio, que attestem o impedimento.
A rt. 190. Os outros impedimentos so poderao ser oppostos:
I. Pelos parentes, em linha recta, de um dos nubentes,
sejam consanguineos ou affins.
II. Pelos collateraes, em segundo grdo, sejam consan
guineos ou affins.
A rt. 191. 0 official do registro civil dard aos nubentes,
ou seus representantes, nota do impedimento opposto, indicando os fundamentos, as provas, e, se o impedimento nao se
oppoz ex-officio, o nome do opponente.
Paragrapho unico. Fica salvo aos nubentes fazer a prova
contraria ao impedimento e promover as acQoes civis e criminaes contra o impediente de md f6.
CAPITULO IV
DA CELEBRAQAO DO CASAJIENTO

Art. 192. Celebrar-se-d o casamento no dia, hora e logar
previamente designados pcla autoridade que houver de presidir ao acto, mediante petigao dos contrahentes, que se
mostrem habilitados com a certidao do art. 181, § 1°.
A rt. 193. A solemnidade celebrar-se-d na casa das audiencias, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes,
pelo menos, duas testemunhas, parentes ou nao dos contra
hentes, ou, em caso de for<ja maior, querendo as partes, e
consentindo o juiz, noutro edificio, publico, ou particular.
Paragrapho unico. Quando o casamento for em casa
particular, heard esta de portas abertas durante o acto, e, se
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algum dos contrahentes n&o souber escrever, serao quatro as
testemunhas.
A rt. 194. Presentes os contrahentes, em pessoa ou por
procurador especial, juntamente com as testemunhas e o
official do registro, o presidente do acto, ouvida aos nubentes
a affirmacao de que persistem no proposito de casar por livre
e espontanea vontade, declarard effectuado o casamento, nestes
termos :
« De accdrdo com a vontade que ambos acabaes de affirmar
perante mim, de vos receberdes por marido c mulher, eu, em
nomc da lei, vos declaro casados.»
A rt. 195. Do matrimonio, logo depois de celebrado, se
lavrara o assento no livro de registro (a rt. 202).
No assento, assignado pelo presidente do acto, os conjuges, as testemunhas e o official de registro, serao exarados:
I. Os nomes, prenomes, datas de nascimento, profissao,
domicilio e residencia actual dos conjuges.
II. Os nomes, prenomes, datas de nascimento ou de
morte, domicilio e residencia actual dos paes.
III. Os nomes e prenomes do conjuge precedente e a
data da dissolugao do casamento anterior.
IY . A data da publicaijao e da celebracao do casa
mento.
Y. A mencao dos documentos apresentados ao official do
registro (art. 180).
YI. Os nomes, prenomes, profissao, domicilio e resi
dencia actual das testemunhas.
YII. 0 regimen do casamento, com declara<jao da data
e do cartorio em cujas notas foi passada a escriptura antenupcial, quando o regimen nao for o da communhao ou o
legal, estabelecido no titulo III deste livro, para certos casamentos.
Art. 196. 0 instrumento da autoriza?ao para casar
transcrever-se-a integralmente na escriptura antenupcial.

— 4'

A rt. 197. A celebragao do casamento serd immediatamente suspensa, se algum dos contrahentes :
I . Recusar a solemne affirmagao da sua vontade.
II. Declarar que csta nao 6 livre e espontanea.
III. Manifestar-se arrcpendido.
Paragrapho unico. 0 nubcnte que, por algum destes
factos, der causa d suspensao do acto, nao serd admittido a
retractar-se no mesmo dia.
-A rt. 198. No caso de molestia grave de um dos n u bentcs, o presidcnte do acto ird celebral-o na casa do impedido e, sendo urgcnte, ainda d noite, perante quatro tcstcm unhas, que saibam ler e escrever.
§ l . ° A falta ou im pedim ent da autoridadc competente
para prcsidir ao casamento supprir-sc-a por qualquer dos seus
substitutes legaes, e a do official do registro civil por outro
a d hoc , nomeado pelo presidente do acto.

§ 2 .° 0 termo avulso, que o official a d hoc lavrar,
serd levado ao registro no mais breve prazo possivel.
A rt. 199. 0 official do registro, mediante despacho da
autoridadc competente, d vista dos d o cu m en ts exigidos no
art. 180 e independentemente do edital de proclamas (art. 181)
dard a certidao ordenada no a rt. 181, § 1°:
I. Quando occorrer motivo u r g e n t que justifique a immediata celebragao do casamento.
II . Quando algum dos contrahentes estiver em im m in e n t
risco de vida.
Paragrapho unico. Neste caso, nao obtendo os contra
hentes a presenga da autoridade, a quem incumba presidir ao
acto, nem a de seu substituto, poderao celebral-o cm presenga
de scis testemunhas, que com os nubentes nao tenham parentcsco cm linha recta, ou, na collateral, em segundo grdo.
A rt. 200.

Essas

testemunhas

comparecerao

em cinco dias ante a autoridade judicial

dentro

mais proxima,
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pedindo que se lhes tomem por tcrmo as seguintes declaracOes:
I. Que foram convocadas por parte do enfermo.
II. Que cste parecia em perigo de vida, mas em seu juizo.
III. Que cm sua presen^a declararam os. contrahcntes
livre e cspontaneamente rccebor-se por marido e mulher.
§ l.° Autoado o pedido e tomadas as declaracoes, o juiz
proccdera ds diligencias necessarias para verificar se os contrahenlcs podiam ter-se habilitado para o casamento, na forma
ordinaria, ouvidos os interessados, que o requerercm, dentro
em quinze dias.
§ 2.° Verificada a idoneidade dos conjuges para o casamenlo, assim o decidira a autoridade competente, com recurso
voluntario as partes.
§ 3 .0 Sc da decisao nao se tiver recorrido, ou se ella
passar em julgado, apezar dos recursos interpostos, o juiz mandar;'i transcrcvel-a no livro do registro dos casamentos.
§ 4 .0 0 assento assim Iavrado rctrotrahira os effcitos do
casamento, quanto ao estado dos conjuges, a data da celcbracfio
e, quanto aos fdhos communs, d data do nascimento.
§ 5.° Serao dispensadas as formalidades destc e do artigo an
terior, se o enfermo convalesccr c puder ratificar o casamento
em presenca da autoridade competente e do official do registro.
Art. 201. 0 casamento pode celebrar-se mediante procuragao, que outorgue poderes especiaes ao mandatario para
receber, em nome do outorgante, o outro contrahente.
Paragrapho unico. Pode casar por procuracao o preso,
ou o condemnado, quando Ihe nao permitta comparecer em
pessoa a autoridade, sob cuja guarda estiver.
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CAPITULO V
.

DAS PROVAS DO CASAMENTO

A rt. 202. 0 casamento celcbrado no Brasil prova-se pela
certidao do registro, feito ao tempo desua celebracao (art. 195);
Paragrapho unico. Justificada a falta ou perda do re
gistro civil, e admissivel qualquer outra especie de prova.
A rt. 203. 0 casamento de pessoas quo falleceram na
posse do estado de casadas niio se pode contestar em prejuizo
da prole commum, salvo mediante certidao do registro civil,
que prove que ja era casada alguma dellas, quando contrahiu
o matrimonio impugnado (art. 183, n . VI).
A rt. 204. 0 casamento celebrado fora do Brasil prova-se
de accordo com a lei do paiz, onde se celebrou.
Paragrapho unico. Se, porem, se contrahiu perante
agentc consular, provar-se-a por certidao do assento no regis
tro do consulado.
A rt. 205. Quando a prova da celebracao legal do casa
mento resultar do processo judicial (arts. 199 e 200), a inscripcao da sentenca no livro do registro civil produzira, assim
no que toca aos conjuges, comomo que respeita aos filhos,
todos os effeitos civis desde a data do casamento.
A rt. 206. Na duvida entre as provas pro e contra, ju lgar-se-a pelo casamento, se os conjuges, cujo matrimonio se
impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado dei
casados.
CAPITULO VI
DO CASAMEiNTO iXULLO E A.W ULLAVEL

A rt. 207. E nullo e de nenhum elTeito, quanto aos contrahentes e aos filhos, o casamento contrahido com inf'raccao
de qualquer dos ns. I a VIII do art. 183.
4
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A rt. 208. £ tambem nullo o casamento contrahido perante autoridade incompetcntc (arts. 192, 194, 195 e 198).
Mas esta nullidade se considerara sanada, sc nao se allegar
dentro cm dois annos da celebraijao.
Paragrapho unico. Antes de vcncido esse prazo, a declaracao da nullidade podcra ser requerida:
I. Por qualquer interessado.
II. Pelo Ministerio Publico, salvo se ja houver fallecido
algum dos conjuges.
A rt. 209. £ annullavel o casamento contrahido com
infracQao de qualquer dos ns. IX a XII do art. 183.
A rt. 210. A annullacao do casamento contrahido pelo
coacto ou pelo incapaz de consentir, so pode ser promovida :
I. Pelo proprio coacto.
II. Pelo incapaz.
III. Por seus representantes legaes.
A rt. 211. 0 que contrahiu casamento, emquanto incapaz, pode ratifical-o, quando adquirir a necessaria capacidade, e esta ratificagao retrotrahirh os seus effeitos a data da
cclcbracao.
Art. 212. A annullacao do casamento contrahido com
infraccao do n . XI do art. 183 s6 pode ser requerida pelas
pcssoas que tinham o direito de consentir e nao assistiram ao
acto.
•*
A rt. 213. A annullacao do casamento da mcnor de
dezeseis annos ou do menor de dezoito sera requerida;
I. Pelo proprio conjugc menor.
II. Pclos seus representantes legaes.
III. Pelas pessoas designadas no art.

190, naquella

mesma ordem.
Art. 214. Podem, entretahto, casar-se os referidos mehores para evitar a imposicao ou o cumprimcnto de pena
criminal.

Paragrapho unico. Em tal caso o juiz poderi ordcnar a
soparagao de corpos, ate que os conjuges alcancem a edade
legal.
Art . '2 1 5 . Por defeito de edade nao se annullari o casamento, de que resultou gravidez.
A rt. 216. Quando requerida por terceiros a annullagao
do casamento (art. 213, ns. II e III), poderao os conjuges
ratifical-o, em perfazendo a edade fixada no a rt. 183, n. XII,
ante o juiz e o official do registro civil.

A ratificacao terd

cfleito retroactivo, subsistindo, entretanto,
separagao de bens.

o regimen da

A rt. 217. A annullagao do casamento nao obsta a legitimidade do lilho concebido ou havido antes ou na constancia
delle.
A rt. 218. E tambem annullavel o casamento, se houve
por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro esscncial
quanto a pessoa do outro.
y

A rt. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do

outro. conjuge:
I. 0 que diz respeito a identidade do outro conjuge, sua
honra e boa fama, sendo esse erro tal, quo o scu conhccimento ulterior torne insupportavel a vida em commum ao
conjuge enganado.
II. A ignorancia de crime inafiangavel, anterior ao ca
samento e definitivamente julgado

por

sentenga con le-

mnatoria.
III. A ignorancia, anterior ao casamento, de defeito physico irremediavel ou de molestia grave c transmissive!, por
contagio ou heranga, capaz de por cm risco a saude do outro
conjuge ou de sua descendencia.
IY. 0 defloramento da mulher, ignorado pelo marido.
A rt. 220. A annullagao do casamento, nos casos do artigo antecodente, ns. I, II e III, so a podera demandar o
outro conjuge e, no caso do n . IV, s6 o marido.

Art. 221. Embora nullo ou annullavel, quando contrahido de boa fe por ambos 03 conjuges, 0 casamento, em rcla(j;lo a estes como aos filhos, produz todos os efleitos civis desde
a data da sua celebraQao.
Paragrapho unico. Se um s6 dos conjuges estava de boa
fe, ao celebrar 0 casamento, os seus efleitos civis s6 a esse
c aos filhos aproveitarao.
Art. 222. A nullidade do casamento processar-se-a por
acc.ao ordinaria, na qual sera nomeado curador que 0 defenda.
A rt. 223. Antes de mover a accao de nullidade do
casamento, a de annullagao, ou a de desquitc, requerera 0
autor, com documentos que a autorizem, a scparacao de corpos, que sera conccdida polo juiz com a possivcl brcvidade.
Art. 224. Conccdida a scparacao, a mulher podera
pedir os alimentos provisionaes, que lhc scrao arbitrados, na
fbrma do art. 400.
CAPITULO VII
DISPOS1QOES PENAES

A rt. 225. 0 viuvo, ou a viuva, com filhos do conjuge
fallecido, que se casar antes de fazer inventario do casal e dar
partilha aos herdeiros, perdera 0 dircito ao usofructo dos bens
dos mcsmos filhos.
Art. 226. No casamento com infraccao do art. 183,
ns. XI a XVI, e obrigatorio 0 regimen da scparacao de bens,
nao podendo 0 conjuge infractor fazer doacoes ao outro.
Paragrapho unico. Considera-se culpado 0 tutor que nao'
puder apresentar em seu favor a excusa da clausula final do
art. 183, n. XV.
Art. 227. Incorre na multa de cem a quinhentos mil
r6is, alem da responsabilidade penal applicavel ao caso, 0
official do rcgistro:
I.
Que publicar 0 edital do art. 181, nao sendo solicitado
por ambos os contrahentes.
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II. Que der a certidao do a rt. 181, § 1°, antes de apresentados os documentos do art. 180, ou pendente a opposigao
de algum irapedimento.
III. Que nao declarar os impedimentos, cuja opposigao
se Ihe fizcr, ou cuja existcncia, sendo applicavel de officio,
Ihe constar com certeza (art. 189, n. I).
A rt. 228. Nas mesmas penas incorrcra o juiz:
I. Que cclebrar o casamcnto antes de levanlados os im
pedimentos oppostos contra algum dos contrahentes.
II . Que deixar de rccebcl-os, quando opportunamente op
postos, nos termos dos arts. 189 a 191.
III. Que se ab'Stiver de oppol-os, quando Ihe constarem, e
forem dos que se oppdem ex-officio (art. 189, n . II).
IY. Que sc recusar a presidir ao casamento, sem justa
causa.
Paragrapho unico. Cabe aos interessadOs promover a
applicacao das penas comminadas nos arts. 225 e 227. A das
deste e do art. 227 sera promovida pelo Ministerio Publico, e
podera sel-o pelos interessados.

T I T U L O IT
D o s e ffe ito s j m -idieos rlo c a s a m e n to

CAPITULO I
D1SPOSICOES GERAES

Art. 229. Crcando a fain ilia legitima, o casamento legitima os filhos communs, antes delle nascidos ou concebidos
(arts. 352 a 354).
Art. 230. 0 regimen dos bens entre conjuges comega
a vigorar desde a data do casamento, e e irrevogavel.
A rt. 231. Sao de veres de am bos os conjuges:
I. Fidelidade reciproca.

II. Vida em commum, no domicilio conjugal (arts. 233,
n . IY, e 234).
III. Mutua assistencia.
IY. Sustcnto, guarda e e d u c a te dos fdhos.
A rt. 232. Quando o casamento for annullado por culpa
de um dos conjuges, este incorrera:
I. Na perda de todas as vantagens havidas do conjuge
innocente.
II. Na obrigacao de curnprir as promessas, que lhe fez,
no contracto antenupcial (arts. 256 e 312).
CAPITULO II
DOS DIREITOS E

DEVERES DO MARIDO

Art. 233. 0 marido d o chefe da socicdade conjugal.
Competc-lhe:
I. A reprcsentacao legal da familia.
II. A administra<jao dos bens communs e dos particulares
da mulher, que ao marido competir administrar em virtude
do regimen matrimonial adoptado, ou do pacto antenupcial
(arts. 178, § 9®, n . I, c, 274, 289, n. | e 311).
III. 0 direito de fixar e mudar 0 domicilio da familia
(arts. 46 e 233, n. IV).
IV. 0 direito de autorizar a profissao da mulher e a sua
residencia f6ra do tccto conjugal (arts. 231, n. II, 242, n. VII,
243 a 245, n . II, e 247, n. III).
V. Prover a mantcnca da familia, guardada a disposicao
do a r t. 277.
Art. 234. A obrigacSo de sustentar a mulher ccssa, para
o marido, quando clla abandona sem justo motivo a habitacao
conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o juiz pode, segundo as circumstancias, ordenar, em proveito do marido e
dos fdhos, o sequestro temporario de parte dos rendimcntos
particulares da mulher.

I II Art. 235. 0 marido nao pode, scm consentimetito da
mulher, qualquer quo seja o regimen dc bens:
I. Alienar, hypothecar Ou gravar do onus x-eal os bens
immoveis, ou seus direitos rcaes sobre immoveis alheios
(arts. 178, § 9°, n. I, a, 237, 276 c 293).
II. Pleitear, como autor ou r6o, accrca desses bens e
direitos.
ill. Prestar fianca (arts. 178, § 9°, n. I, b, e 263, n. X).
IV.
Fazer doagfto, nao sendo remuneratoria ou de pequeno valor, com os bens ou rendimentos communs (arts. 178,
§ 9°, n . I, b).
Art. 236. Yalerao, pofem, os dotes ou doacoes nupciaes
feitas &s filhas e as doacoes feitas aos filhos por occasiao de
se casarem, ou estabeleccrem economia separada (art. 313).
Art. 237. Cabe ao juiz supprir a outorga da mulher,
quando esta a denegue scm motivo justo, ou lhe seja irapossivel dal-a (arts. 235, 238 e2 3 9 ).
A rt. 238. 0 supprimento judicial da outorga autoriza o
acto do marido, mas nao obriga os bens proprios da mulher
(arts. 247, paragrapho unico, 269, 274 e 275).
Art. 239. A annullacAo dos actos do marido praticados
scm outorga da mulher, ou scm supprimento dojuiz, so podcrii
scr demandada por ella, ou seus herdciros (art. 178, § 9°,
n . I, ct, e n. II).
CAPITULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER

Art. 240. A mulher assume, pelo casamento, com os appellidos do marido, a condicao de sua companhcira, consorte e
auxiliar nos encargos da familia (art. 324).
Art. 241. Se o regimen de bens nao for o da communhiio
universal, o marido recobrara da mulher as despezas, quo com
a defeza dos bens c direitos particulares desta houver feito.

— 56 —

Art. 242. A m ulher nao pode, sem autorizacao Jo m arido (art. 251):
•
.
I. Praticar os actos que este nao poderia sem o consentimento da mulher. (art. 235).
II. Alienar, ou gravar de onus real, os immoveis de seu
dominio particular, qualquer que seja o regimen dos bens
(arts. 263, ns. II, III, VIII, 269, 275 e 310).
I I I . Alienar os seus direitos reacs sobre immoveis de
outrem.
IV. Acceitar ou repudiar heranca ou legado.
V. Acceitar tutela, curatela ou outro m unus publico.
VI. Litigar em juizo civel ou commercial, a nao ser nos
casos indicados nos arts. 248 e 251.
VII. Exercer profissao (art. 233, n. IV).
VIII. Contrahir obrigacoes, que possam importar em
alheacao de bens do casal.
Art. 243. A autorizacao do marido pode ser geral ou
especial, mas deve constar de instrumento publico ou parti
cular previamente authenticado.
Paragrapho unico. Considerar-se-a sempre autorizada pelo
marido a mulher, que occupar cargo publico, ou, por mais de
seis mezes, se entregar a profissao exercida fora do lar conjugal.
Art. 244. Esta autorizacao e revogavel a todo o tempo,
respcitados os direitos de terceiros e os effeitos necessarios dos
actos iniciados.
Art. 245. A autorizacao marital pode supprir-se judicialm ente:
I. Nos casos do art. 242, ns. I a V.
II. Nos casos do art. 242, ns. VII e VIII, se o marido
nao m inistrar os meios de subsistencia a mulher e aos filhos.
Art. 246. A mulher que exercer profissao lucrativa, ter&
dircito a praticar todos os actos inherentes ao seu exercicio
e A sua defeza, bem como a dispor livrcmente do producto de
seu trabalho.
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Art. 247. Presume-se a mulher autorizada pelo m arido:
I. Para a compra, ainda a credito, das coisas necessarias
A economia domestica.
II. Para obter, por emprestimo, as quantias que a acquisigao dessas coisas possa cxigir.
III. Para contrahir as obrigacoes concernentes a industria, ou profissao que exercer com autorizagao do marido, ou
supprimento do juiz.
Paragrapho unico. 0 supprimento judicial da autoriza
gao (art. 245) valida os actos da mulher, mas nao obriga os
bens proprios do marido (arts. 235, 269 e 275).
Art. 248. Independentemente de autorizagao, podc a
mulher casada:
I. Exercer o direito que lhe competir sobre as pcssoas
dos filhos de leito anterior (art. 329).
II. Desobrigar ou reivindicar os immovcis do casal que
o marido tenha gravado ou alienado sem sua outorga ou sup*
primento do juiz (art. 235, n. I).
III. Annullar as fiancas ou doacoes feitas pelo marido
com infraccao do disposto nos ns. Ill e IV do art 235.
IV. Reivindicar os bens communs moveis ou immovcis
doados, ou transferidos pelo marido A concubina (art. 1.177).
Paragrapho unico. Este direito prevalece, esteja ou n;io
a mulher era companhia do marido, e ainda que a doagiio se
dissimule em vend#-, ou outro contracto.
V. Dispor dos bens adquiridos na conformidade do numcro anterior, e de quaesquer outros que possua livres da ad
min istragao do marido, nao sendo immoveis.
VI. Promover os meios assecuratorios c as aegdes, que
contra o marido lhe competirem, em razao do dote, ou de ou
tros bens della sujeitos a administragao marital (arts. 263,
269 e 289).
VII. Propor a aegao annullatoria do casamento (arts. 207
e seguintes).
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VIII. Propor a acgao de desquite (aft. 316).
IX. Pedir alimentos, quando lhe coubefem (aft. 224).
X. Fazer testamento ou disposigocs dc ultima vontade.
A rt. 249. As acgoes fundadas nos ns. II, III, IV c VI
do artigO anteccdente competem A mulhcr e aos seus herdciros.
A rt. 250. Salvo o Caso do n . IV do art. 248, flea ao
torceiro, prejudicado com a sentenca favoravel a mulher, o
direito regfessivo contra o marido ou seus herdciros.
A rt. 251. A mulhcr compete a direccao e a adminis
t r a t e do casal, quando o marido:
I. Estiver em logar remoto, ou naosabido.
II. Estiver em carcere por mais de dois annos.
III. For judicialmente dcclarado intcrdicto.
Paragrapho unicO. Nestcs casOs, cabe A mulher:
I. Administrar os bens communs.
II. Dispor dos particulares e alicnar os moveis Communs
e os do marido.
III. Administrar os do marido.
IV. Alienaf Os immoveis communs e os do marido me
dian te autorizacao especial do juiz.
Art. 252. A falta, nao supprida pelo juiz, de autOrizagao do marido, quando neccssaria (Aft. 242), invalidarA o
acto da mulher; podendo esta rtullidade ser allegada pelo
outro Cortjuge, atO dois annos depois de terminada a sociedade conjugal.
Paragrapho unico. A ratificagao do marido, provada por
instrum ent publico ou particular uthenticadO, revalida o acto.
Art. 253. Os actOs da mulher autofizados pelo marido
obrigam todos Os bens do Casal, so o regimen matrimonial
for o da commurthao, e somentc os particulates della, se
outro for o regimen e o marido nao assumir conjunctamente
a responsabilidade do acto.
Art. 254. Qualquer que seja o regimen do casamento,
os bens de ambos os conjugcs ficam obrigados egualmente
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polos actos que a mulher praticar na conformidade do a rtigo 247.
Art. 255. A annulia?ao dos actos de um conjuge por
falta da outorga indispertsavel do outro, importa ern ficar
obrlgado aquelle pcla importancia da vantagem, que do acto
annullado haja advindo a esse conjuge, aos dois, ou ao casal.
Paragrapho unico. Quando o conjuge responsavcl polo
acto annullado nSo tivCr bens particulareS, que bastem, o
damno aos terceiros de boa fe se comport pelos bens communs, na razao do proveito que lucrar o casal.
TITU LO I I I
D o r e g im e n d o s b e n s e n t r e os c o n ju g e s

CAP1TUL0 I
DISPOSIQOES GEHAES

Art. 256. £ licito aos nubentes, antes de celebrado o
casamento, cstipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouvcr (arts. 261, 273, 277, 283, 287 e 312).
Paragrapho unico. Serao nullas taes convencoes:
I. Nao se fazendo por escriptura publica.
IT. Nao se lhes seguindo o casamento.
Art. 257. Ter-se-a por nao escripta a convcncao, ou a
clausula:
I. Quo prejudique os direitos conjugaes, ou os paternos.
II. Quo contravenha disposicao absoluta da lei.
Art. 258. Nao havendo convertgao, ou seildo nulla, vigorara, quanto aos bens, entre os conjuges, o regimen da
comnuinhao universal.
Paragrapho unico. E, porem, obrigatorio 'o da separagao de bens no casamento:
I.
Das pessoas que o celebrarem com infraccao do estatuido no art. 183. ns. XI a XYI (art. 216).
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II. Do maior de sessenta e da maior de cincoenta annos.
I II . Do orphao de pae e mac, embora case, nos termos do
art. 183, n . XI, com o consentimento do tutor, ou curador.
IV. Do de todos os que dependerem, para casar, de autorizagao judicial (arts. 183, n . XI, 384, n . Ill, 426, n. I
e 453).
A rt. 259. Embora o regimen n&o seja o da communhao
de bens, prevalecerao, no silencio do contracto, os principios
della, quanto & communicagao dos adquiridos na constancia
do casamento.
Art. 260. 0 marido, que estiver na posse de bens particulares da mulher, sera para com ella e seus herdeiros responsavel:
I. Como usofructuario, se o rendimento for commum
(arts. 262, 265, 271, n. V, e 289, n. II). ■
II. Como procurador, se tiver mandato, expresso ou tacito, para os administrar (art. 311).
III. Como dcpositario, se nao for usofructuario, nem administrador (arts. 269, n . II. 276 e 310).
Art. 261. As convencoes antenupciaes nao terao elfeito
para com terceiros senao depois de inscriptas, em livro espe
cial,, pelo official do registro de immoveis do domicilio dos
conjuges (art. 256).
CAPITULO II
DO REGIMEN DA COMMUNHAO UNIVERSAL

Art. 262. 0 regimen da communhao universal importa
a communicagao de todos os bens presentes e futuros dos
conjuges e suas dividas passivas, com as excepcoes dos artigos seguintes.
Art. 263. Sao excluidos da communhao:
I . As pensoes, meio-soldos, montepios, tencas e outras
rendas semelhantes.
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II . Os bens doados ou legados com a clausula de incominunicabilidade e os subrogados era scu logar.
III. Os bens gravados de lideicommisso e o dircito do
herdeiro fideicommissario, antes de realizada a condicao suspensiva.
IV. 0 dote promettido ou constituido a filho de outro lcito.
V. 0 dote promettido ou constituido expressamente por
um s6 dos conjuges a filho commum.
Y I. As obrigacoes proyenientes de actos illicitos (artigos
1.518 a 1.532).
VII. As dividas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despezas com os seus aprestos, ou reverterem em
proveito commum.
VIII. As doagoes antenupciaes feitas por um dos conjuges
ao outro, com a clausula de incommunicabilidade (art. 312).
IX. As roupas de uso pessoal, as jcias esponsalicias dadas
antes do casamento pelo esposo, os livros e instrumentos de
profissao e os retratos de familia.
X . A fiamja prestada pelo marido sem outorga da mulher
(arts. 178, § 9°, n. I, b, e 235, n. III).
Art. 264. As dividas nao conrprehendidas nas duas exccpcocs do n. VII, do artigo antecedente, s6 se poderao pagar
durante o casamento, pelos bens que o conjuge devedor
trouxcr para o casal.
Art. 265. A incommunicabilidade dos bens enumerados
no art. 263 nao se Ihes cstcnde aos fructos, quando se perccbam ou vcncam durante o casamento.
Art. 266. Na constancia da sociedade conjugal, a propriedadc c posse dos bens 6 commum.
Paragrapho unico. A mulher, por6m, s6 os administraiA
por autoriza^ao do marido, ou nos casos do art. 248, n. V, e
art. 251.
Art. 267. Dissolve-se a communhao:
I. Pela m'orte de um dos conjuges (art. 315, n. I).
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I I . Pela scntenga quo annulla o casamento (art. 222).
III. Pelo desquitc (art. 322). ■
A rt. 268. Extincta a communhao, e eflectuada a divisao
do activo e passivo, cessari a responsabilidade de cada um
dos conjuges para com os credores do outro por dividas quo
este houver contrahido.
CAPITULO III
DO REGIMEN DA COMMUNHAO PARCIAL

A rt. 269. Quando os contrabentes declararcm que adoptam o regimen da communhao limitada ou parcial, ou usarem
de expressocs equivalentes, entender-se-a que exclucm da
communhao:
I. Os bens que cada conjuge possuir ao casar, e os que
lhes sobrevierem, na constancia do matrimonio, por doagao, ou
successao.
II. Os adquiridos com valores exclusivamente pertencentcs a um dos conjuges, em subrogacao dos bens particulares
A rt. 270. Egualmente nao se communicam:
I. As obrigacoes antcriores ao casamento.
I I . As provenientes de actos illicitos.
A rt. 271. Entram na communhao:
I. Os bens adquiridos na constancia do casamento por
titulo oncroso, ainda que so em nome de um dos conjuges.
II. Os adquiridos por facto eventual, comou sem o concurso de trabalho ou despeza anterior.
III. Os adquiridos por doagao, heranga ou legado, em
favor de ambos os conjuges (art. 269, n. I).
IV . As bemfeitorias em bens particulares de cada conjuge.
V . Os fructos dos bens communs, ou dos particulares de
cada conjuge, percebidos na constancia do casamento, ou
pendentes ao tempo de cessar a communhao dos adquiridos.
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VI.
Os fructos civis do trabalho, ou industria de cada
conjuge, ou de ambos.
A rt. 272. Sao incommunicaveis os bens cuja acquisi<;uo
tiver por titulo uma causa anterior ao casamento.
A rt. 273. No regimen da communhao parcial, os contrahentes farao espccificadamente, no contracto antcnupcial,
ou noutra escriptura publica anterior ao casamento, a descripcao dos bens movcis, quo cada um leva para o casal, sob
pena de se considerarem como adquiridos.
A rt. 274. A administracao dos bens do casal compete ao
marido, c as dividas por este contrahidas obrigam, nao s6 os
benscommuns, senao ainda, em falla destes, os particulares
de um e outro conjuge, na razao do proveito que cada qual
houver lucrado.
A rt. 275. £ applicavel a disposi?ao do artigo antecedente is dividas contrahidas pela mulher, nos casos cm
quo os seus actos sao autorizados pelo marido, se presumem
sebo, ou excusam autorizacao (arts. 242 a 244, 247, 248 e
233, n. V).
CAPITULO IV
DO REGIMEN DA SEPARAQAO

A rt. 276. Qua'ndo os contrahentes casarem, estipulando scparacao de bens, permanecerao os de cada conjuge
sob a administracao cxclusiva delle, que os podera livremente alienar, se forem moveis (arts. 235, n. I, 242, n. II,
e 310).
A rt. 277. A mulher 6 obrigada a contribuir para as
despezas do casal com os rendimentos de sous bens, na proporgao de seu valor, rclativamente ao dos do marido, salvo
cstipulagao em contrario no contracto antenupcial (arts. 256
e 312).
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CAP1TUL0 V
DO REGIMEN DOTAL

SECQAO 1
DA CONSTlTUigXO DO DOTE

A rt. 278. E da essencia do regimen dotal descreverem-se e estimarem-sc cada um de per si, na esciiptura antenupcial (art. 256), os bens, quc constituem o dote, com
expressa declaracao dc que a este regimen ficam sujeitos.
A rt. 279. 0 dote pode ser constituido pela propria
nubente, por qualquer dos seus ascendentes, ou poroutrem .
Paragrapho unico. Na celebracao do contracto intervirao
sempre, cm pessoa, ou por procurator, todos os interessados.
Art. 280. 0 dote pode comprehender, no todo, ou era
parte, os bens presentes e fuluros da mulher.
Paragrapho unico. Os bens futuros, porem, s6 se consideram comprehendidos no dote, quando, adquiridos por titulo
gratuito, assim for declarado em clausula expressa do pacto
antenupcial.
Art. 281. Nao £ licito aos casados augmentar o dote.
Art. 282. 0 dote constituido por estranhos durante o
matrimonio nao altera, quanto aos outros bens, o regimen
prcestabclecido.
Art. 283. £ licito estipular na escriptura antenupcial
a rcversao do dote ao dotador, dissolvida a sociedade con
jugal.
Art. 284. Se o dote for promettido pelos paes conjunctamente, sem declaracao da parte com que um e outro contribuem, entende-se que cada um se obrigou por melade.
Art. 28S. Quando o dote for constituido por qualquer
outra pessoa, esta so respondent, pela eviccao se houver procedido de nia f6, ou se a responsabilidade tiver sido estipulada.
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Art. 286. 0 dotado tcm direito aos fructos.do dote desde
a celebracao do casamento, se nao se estipulou prazo. jib
Art.. 287. ft pcrmittido estipular no contract® dotal;
I. Que a mulher receba, directamente, para seta's despezas
particularcs, uma determinada parte dos rendimentos dos bens,
dotaes.
II. One, a par dos bens dotaes, haja outros, submeltidos
a regimens diversos.
Paragrapho unico. Em falta deexpressadeclaracao quanto
ao regimen dos bens extra-dotaes, prevalecerA o da communhao.
A rt. 288. Applica:se, nO; regimen dotal, aos ladquirklos
o disposto neste titulo, capitulo III ( a r ts /269 a 275). 1!
SECCAO II
DOS D1REITOS E OBRICAfOES DO MARIDO EM RELAQAO AOS BE,\S D O itE S

‘

A rt. 289. Na vigcncia da sociedade conjugal,i e, direito
do marido:
I . Adminislrar os bens dotaes. s,
II. Pcrcebcr os sens fructos.
III. Usar das accoes judiciacs a que derem logar.
A rt. 290. Salvo clausula expressa cm contrario, presumir-se-A transferido ao marido o dominio dos bens, sobre que
recair o dote, se forem moveis, e nao transferido,r[ sel!forem
immoveis.
Paragrapho unico. So mediante clausula expressa adquir iri dominio o marido sobre os immoveis dotaes.
A rt. .291. 0 immovel adquirido com a importancia do
dote, quando este consistircm dinheiro, serA considerado dotal.
A rt. 292. Quando o dote importar alheacao, o marido
considerar-se-A proprietario, e poderA dispor dos bens dotaes,
correndo por conta sua os riscos e vantagens, que lhes
sobrevierem.
5
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A rt. 293. Os immoveis dotaes nao podem, sob pena de
nullidade, ser onerados, nem alienados, salvo cm hasta publica,
e por autorizagao do juiz competente, nos casos seguintes:
I. Se de accdrdo o marido e a mulhcr quizercm dotar
suas filhas communs.
II . Em caso de extrema necessidade, por faltarem outros
recursos para subsistencia da familia.
III. No caso da primeira parte do § 2° do art. 299.
IV. Para reparos indispensaveis & conservagao de outro
immovcl ou immoveis dotaes.
V. Quando se acharem indivisos com terceiros, e a
divisao for impossivel, ou prejudicial.
YI. No caso de desapropriagao por utilidade publica.
YII. ' Quando estiverem situados em logar distanle do
domicilio conjugal, e por isso for manifesta a convenicncia de
vendel-os.
Paragrapho unico. Nos tres ultimos casos, o prego seri
applicado em outros bens, nos quaes heard subrogado.
A r t.' 294. Ficara subsidiariamente responsavel o juiz que
conceder a alienagao f6ra dos casos e sem as formalidades do
artigo antecedente, ou nao providenciar na subrogagao do prego
em conformidade com o paragrapho unico do mesmo artigo
A rt. 295. A nullidade da alienagao pode scr promovida:
I. Pela mulher.
II. Pelos seus herdeiros.
i
Paragrapho unico. A reivindicagao dos moveis, porem,
s6 sera permittida, se o marido nao tiver bens com quo responda pelo seu valor, ou se a alienagao pelo marido e as subsequentes entre terceiros tiverem sido feitas por titulo gratuito,
ou de md fe.
A rt. 296. 0 marido fica obrigado por perdas e damnos
aos terceiros prejudicados com a nullidade, se no contracto de
alienagao (arts. 293 e 294) nao se declarar a natureza dotal dos
immoveis.
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Art. 297. Sc o marido nao liver immovciS, que se
possam hypothecar cm garantia do dote, podcr-se-A no conIracto antenupcial cstipular fianpa, ou outra caupao.
Art. 298. 0 direilo aos immovcis dotaes nao prescreve
durante o matrimonio. Mas prescreve, sob a responsabilidade
do marido, o dircito aos movcis dotaes.
Art. 299. Quanto As dividas passivas, observar-se-A o
seguinte:
§ 1 .° As do marido, contrahidas antes ou depois do casamento, nao serao pagas senao por scus bens particulares.
.§ 2.® As da mulher, anteriores ao casamento, serao
pagas pelos sens bens extra-dotaes, ou, em falta destes, polos
fructos dos bens dotaes, pelos moveis dotaes e, em ultimo caso,
pelos immoveis dotaes. As contrahidas depois do casamento s6
poderao ser pagas pelos bens extra-dotaes.
§ 3.® As contrahidas pelo marido e pela mulher conjunctamente poderao ser pagas, ou pelos bens communs, ou pelos
particulares do marido, ou pelos extra-dotaes.
SECQAO III
DA RESTITUIfSO DO DOTE

A rt. 300. 0 dote deve ser restituido pelo marido A
mulher, ou aos seus herdeiros, dentro no mez quo se seguir A
dissolupao da socicdade conjugal, se nao o puder ser immediatamente (art. 178, § 9®, n. I, c, e n. II).
A rt. 301. 0 preco dos bens fungiveis, ou nao fungiveis,
quando legalmcnte alienados, s6 pode ser pedido seis mezes
depois da dissolupAo da socicdade conjugal.
A rt. 302. Sc os moveis dotaes se tiverem consumido
por uso ordinario, o marido scrA obrigado a restituir somente
os que restarem, e no estado em que se acharem ao tempo da
dissolupao da sociedade conjugal.
A rt. 303. A mulher pode, em todo o caso, reter os
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objectos de seu uso, em conformidade com a disposigao do
art. 263, n. IX, deduzindo-se o seu valor do que o marido
houver de restituir.
A rt. 304. Se o dote comprehender capitaes- ou rendas,
que tenham soffrklo diminuigao ou depreciagao eventual, sem
culpa do marido, este desonerar-se-a da obrigagao de restituil-os, cntregando os respectivos titulos.
Paragrapho unico. Quando, porbm, constituido em usofru.cto, o marido ou seus herdeiros serao obrigadbs sdmente a
restituir o titulo respectivo e os fructos percebidos apbs a
dissolucao da sociedade conjugal.
Art. 305. Presume-se recebido o do te:
I. Se o casamcnto so tiver prolongado por cinco annos
depois do prazo estabelecido para sua entrega.
II. Se o devedor for a m ulher.
Paragrapho unico. Fica, porem, salvo ao marido o direito
de proVar que o nao recebeu, apezar de o ter exigido. !
Art. 306. Dada a dissolucao da sbciedade conjugal, os
fructos dotaes, que correspondam ao anno corrente, serao divididos entre os dois conjuges, ou entre um e os herdeiros do
outro, proporcionalmente a duragao do casamento, no decurso
do mesmo anno.
Os !annos do casamento contam-se da data de sua celebracao.
'i:’:
Ht Si'dW-h .; c:Paragraplm unico . Tratando-se de colheitas obtidas em
pcriodos superiores, ou iriferiores a um anno, a divisao se
eflectuar’a gropoibioriaimente ao tempo de duragao da s.ocicdade conjugal, deiitro no periodb da colheita.
Art. 307. 0 marido tern direito a. indemnizacao das
b'emfeifbrias 1 hetessar'ias • b uteis, segundo o seu valor ao
tCmpo da restituicao, e responde pelos damnos de qu’e tiver
culpa. ‘
Paragrapho unico. Este direito e bsta obrigacao transmi ttem -se aos sens herdeiros.:; 1
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SECQAO IV

DA SEPARACAO DO: DOTE E SUA ADMINISTItAgXO PELA MUI.IIER

Art. 308. A mulher pode' I'equerer judiciahnente a
separatao do dote, quando a desordem nos negocios do marido
love a reeear que os bens deste nao bastem a assegurar os
della ; salvo o direito, que aos credores- assiste, de se opporem
a separacao, quando fraudulenta.
Art. 309. Separado o dote, tera por administradora a
mulher, nias continuara inalienavel, proverido o juiz, quando
conceder a separacao, a que sejam convertidos em immoveis
os valores entregues pelo marido em reposicao dos bens
dotaes.
Paragrapho unico. A sentenga da separagao sera averbada no registro de que trata o art. 261, para produzir
effeitos em relagao a tereeiros.

: SF.cg.\0 v
DOS' BENS PARAPHERNAES

Art. 310. A mulher conserva a propriedade, a administragao, o gozo e a livre disposigao dos bens paraphernaes:
nao podendo, por&n, alienar os immoveis (art. ,276).
A rt. 311. Se o marido, como procurador constituido
para administrar os bens paraphernaes ou particulares da
mulher, for dispensado, por clausula expressa, de prestar-lhe
contas, sera sbmente obrigado a restituir os fructos existcntes:
I. Quando ella lhe pcdir contas.
II . Quando ella lhe revogar o mandato.
III. Quando dissolvida a sociedade conjugal.
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CAPITULO VI
DAS DOAQOES ANTENUPCIAES

A rt. 312. Salvo o caso de separagao obrigatoria de bens
(art. 258, paragrapho unico) e livre aos contrahentes estipular, na escriptura antenupcial, doacQes reciprocas, ou de um
ao outro, contanto que nao excedam k metade dos bens do
doador (arts. 263, n. VIII e 232, n. II).
'A rt. 313. As doacoes para casamento podem tambem
ser feitas por tercoiros, no contracto antenupcial, ou em outro
instrumcnto publico anterior ao casamento.
A rt. 314. As doacoes estipuladas nos contractos antenupciacs, para depois da morte do doador, aproveitarao aos
filhos do donatario, ainda que este fallega antes daquelle.
Paragrapho unico. No caso, porem, de sobreviver o
doador a todos os filhos do donatario, caducaiA a doacjao.

T IT U L O

IV

D a d is so lu p a o d a s o c ie d a d e c o n ju g a l
p r o te c g u o d.a, p e sso a d o s flllios

o da

CAPITULO I
DA DJSSOLUQAO DA SOCIEDADE CONJUGAL

A rt. 31S. A sociedade conjugal term inal
I. Pela morte de um dos conjuges.
II. Pela nullidadc ou annullacao do casamento.
III. Pelo desquite, amigavel ou judicial.
Paragrapho unico. 0 casamento valido s6 se dissolve
pela morte de um dos conjuges, nao se lhe applicando a
presumpcao estabelecida neste Codigo, art. 10, segunda parte.

T
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A rt. 316. A ac$ao de desquite seiA ordinaria e sdmente
competing aos conjuges.
Paragrapho unico. Se, por6m, o conjuge for incapaz de
exercel-a, poderd ser i*epresentado por qualquer ascendente,
ou irmao.
A rt. 317. A ac?ao de desquite s6 se pode fundar em
algum dos seguintes motivos:
I. Adulterio.
II. Tentativa de morte.
III. Sevicia, ou injuria grave.
IT . Abandono voluntario do lar conjugal, durante dois
annos continuos.
Art. 318. Dar-sc-d tambem o desquite por muluo consentimento dos conjuges, se forem casados por mais de dois
annos, manifestado perante o juiz c devidamente homologado.
A rt. 319. 0 adulterio deixard de ser motivo para o
desquite:
I. Se o autor houver concorrido para que o reo a
commettesse.
II. Se o conjuge innoccnte Ih’o houver perdoado.
Paragrapho unico. Presume-se perdoado o adulterio,.
quando o conjuge innoccnte, conhecendo-o, cohabitar com o
culpado.
A rt. 320. No desquite judicial, sendo a mulher innocente e pobre, prcstar-lhe-d o marido a pensao alimenticia,
que o juiz fixar.
A rt. 321. 0 juiz fixard tambem a quota com que, para
criacao c educacao dos filhos, deve concorrcr o conjuge cul
pado, ou ambos, se um e outro o forem.
Art. 322. A sentenca do desquite autoriza a separagao
dos conjuges, e p5c termo ao regimen matrimonial dos bens,
como sc o casamento fosse annullado (art. 267, n. III).
A rt. 323. Seja qual for a causa do desquite, e o modo
como este se fa?a, e licito aos conjuges restabelecer a todo o

tempo a sociedade conjugal, tips termos em que fdra constituida,
eontanto que o fapam, por acto regular, no juizo competente,,
Paragrapho unico;. A reconciliapao em nada prejudicara
os .direitos de tcrceiras,!(adquiridos antes e durante o desquite,
seja qual for o regimen dos bens.
Art. 324. A mulher condemnada na acciio de desquite
perde o direito a usar o nome dp marido (art. 240}.
CAPITULO II
DA PROTECQAO DA PESSOA DOS FILHOS

A rt. 325. No caso dc dissolucao da sociedade conjugal
ppr (desquite amigavel, obscrvar-sc-a o que os conjuges
accordarem sobre a guarda dos filhps.
Art. 326., Sendo; o dpsquite, judicial, ficarao os> ftlbos,
menores com o conjuge innocente., :
§ l.° Se ambos forem culpados, a mite tera direito de
cpnservar cm sua; companhia as fdhas, emquanto menores, e
os filhos ate a edade de seis annos.
§ 2.° Os filhos maiores d e ;seis annos scrap .entregpes 4
guarda do pae. ;..
A rt. 327. Ilavendo motivos graves, ppdcrA( o juiz, em
qualquer caso, a bem dos filhos, regular por maneira dif-,
ferente da estabelcpida nos artigos anteriores;a' situacao delies
para com os pacs>,.
Paragrapho unico. Se todos os filhos couberem a uni s6,
conjuge, fixara o jujz a confribuicao com que, para o sustento
delies, haja de concorrer o outro. .
Art. 328. No caso de annullacao do casamcnto, havendo
filhos,,communs, observar-se-a o disposto nos arts,. 326 e 327.
Art. 329. A macaque, cont-rahe novas nupcias, nao pcrd,e
o direito a ter comsigo os, filhos, que s6 Ihc poderao scr, re-,
tirados, mandando ,,o juiz, provado que ella, ou p. padrasto,
nao. os trate convenientemente (arts. 248, n. J, e 393).:
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T IT T JL O V
D a s r e la e o e s d e p a r e a t e s c o

CAPITULO I
d is p o s iq O e s g e r a e s

Art. 330. Sao parentes, era linha recta, as pessoas que
estao umas para com as outras na relacilo de asccndentcs e
descendentes.
Art. 331. Sao parentes, cm linha collateral, ou trans
versal, ate ao sexto grao, as pessoas que provem de um s6
trorico, scm desccnderem lima da outra.
Art. 332. 0 parentesco e lcgitimo, ou illcgitimo, segundo
procedc, ou nao de casamcnto ; natural, ou civil, conforme resultar de corisanguinidade, ou adopcao.
Art. 333. Contam-sc, na linha recta, os graoS de paren
tesco pelo riumcro de gcracoes, e, na collateral, tambem pelo
numero dellas, subindo, porem, de um dos parentes atfe ao
ascendente commum, e descendb, depois, atb cncontrar o outro
parente.
Art. 334. Cada conjuge e alliado aos parentes do outro
pelo vinculo da alTinidade.
A rt. 335. A aflinidade, ria linha recta, nao sc extihgue
com a dissolucao do casamcnto, que a originou.
Art. 336. A adopcao estabelece parentesco mcramente
civil entre o adoptante c o adoptado (art. 375).
CAPITULO II
DA FILIACAO LEGITI'MA

A rt. 337. Sao legitimos os filhos conccbidbs na constancia do casamento, ainda que annullado, ou nullo, 'se se
contrahiu de b6a f6.
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Art. 338. Presumcm-sc concebidos na constancia do
casamento:
I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo monos,
dcpois de cstabelccida a convivencia conjugal (art. 339).
II. Os nascidos dentro nos trezentos dias subscquentesA dissolugao da sociedade conjugal por morte, desquite, ou
annullagao.
Art. 339. A Icgitimidade do filho nascido antes de
decorridos os cento c oitenta dias de que trata o n. I doartigo antecedente, nao pode, cntretanto, ser contcstada:
I . Se o marido, antes de casar, tinha scicncia da g ra videz da mulher.
I I . Se assistiu, pessoalmente, ou por procurador, a lavrar-se
o termo de nascimento do filho, scm contcstar a palernidadc.
A rt. 340. A Icgitimidade do filho concebido na con
stancia do casamento, ou presumido tal (arts. 338 e 339), s6
se podc contcstar:
I. Provando-se que o marido se achava physicamento
impossibilitado de cohabilar com a mulher nos primeiros cento
e vinte e urn dias, ou mais, dos trezentos que houverem pro'cedido ao nascimento do filho.
II. Que a esse tempo cstavam os conjuges legalmcnteseparados.
A rt. 341. Nao valerA o motivo do artigo antecedente,
n. II, sc os conjuges houverem convivido algum dia sob o
tecto conjugal.
A rt. 342. S6 cm sendo absoluta a impotencia, vale a.
sua allcgagao contra a Icgitimidade do filho.
Art, 343. Nao basta o adulterio da mulher. com querno marido vivia sob o mesmo tecto, para illidir a presumpgao
legal de Icgitimidade da prole.
Art. 344. Cabe privativamente ao marido o direito do
contcstar a legitimidadc dos filhos nascidos do sua mulher
(art. 178, § 3°);
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Art. 345. A accao de que trata o artigo antecedente,
uma vez iniciada, passa aos herdeiros do marido.
A rt. 346. Nao basta confissao materna para excluir a
patejmidadc.
A rt. 347. A filiagao legitima prova-se pela certidao do
termo do nascimento, inscripto no registro civil.
A rt. 348. Ningucm pode vindicar estado contrario ao
que resulta do registro de nascimento.
Art. 349. Na falta, ou defeito do termo de nascimcntos'
poderd provar-se a filiacao legitima, por qualquer mode
admissivel cm direito:
I. Quando houver comedo de prova por escripto, provcniente dos paes, conjuncta ou separadamente.
II . Quando existirem vehementes presumpgoes resultantes de factos jd certos.
A rt. 350. A accao de prova da filiagao legitima compete
ao filho, emquanto viver, passando aos herdeiros, se cllo morrer menor, ou incapaz.
Art. 351. Sc a aegao liver sido iniciada pelo filho,
p o d e r a o continual-a os herdeiros, salvo se o autor desistiu,
ou a instancia foi- perempta.

CAPITULO III
DA

L E G I T ! M A g AO

A rt. 352. Os filhos legitimados sao, cm ludo, cquiparados
aos legitimos.
A rt. 353. A legitimacao resulta do casamento dos paes,
cstando concebido, ou depois de havido o filho (art. 229).
A rt. 354. A legitimacao dos filhos fallecidos aproveila aos
sous descendcntes.

CAPITULO IV
DO RECONHECIMENTO DOS .FILHOS ILLEGITIMOS

A it. 355. 0 filho illegitimo pode ser .reconhecido polos
paes, conjuncta ou separadamente.
A rt. 356. Quando a maternidade constar do termo dc
nascimento do filho, a mac so a podera contestar, provando a
falsidadc do termo, ou das declaragoes nolle contidas.
A rt. 357. 0 reconhecimento voluntario do filho illegitimo
pode fazer-seou no proprio termo dc nascimento, ou mediante escriptura publica, ou por teslamenlo(art. 184, paragrapho unico).
Paragrapho unico. 0 reconhecimento pode preceder o
nascimento do filho, ou succeder-lhe ao fallecimcnto, se deixar
descendentes
Art. 358. Os filhos incestuosos e os adulterinos nao podem
.ser reconhecidos.
A rt. 359. 0 filho illegitimo, reconhecido por urn dos conjuges, nao podera residir no lar conjugal sem o consentimento
do outro.
A rt. 360. 0 filho reconhecido, emquanto menor, ficara
sob o poder do progenitor, que o reconheceuy e, se. ambos o
reconheceram, sob o do pae.
A rt. 361. Nao se pode subordinar a condigao, ou a termo,
o reconhecimento do filho.
A rt. 362. 0 filho maior nao pode ser reconhecido sem o
seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconheci
mento, dentro nos quatro annos, que se seguireip d maioridade,'
ou emancipagao.
A rt. 363. Os filhos illegitimos de pessoas que nao caibam
no a rt. 183, ns. I a VI, tern aegao contra os paes, ou sous
herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiagao :
I.
Se ao tempo da concepgao a mae estava concubinada
com o pretendido pae.
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II. Se a concepQao do filho reclamante coincidiu com o
rapto da mae pelo supposto pae, ou suas relagoes sexuaes com
cila.
III. Se-existir escripto daquelle a quern se attribue a paternidade, reconhecendo-a expressamente.
A rt. 364, A investigacao da maternjdade s6 se nao permitte, quando tenha por fim attribuir prole illegitima 4 mulher
casada, ou incestuosa a solteira (art. 358).
A rt. 365. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha,
pode contestar a accao de investigacao da paternidade, ou maternidade.
A rt. 366. A sentenca, que julgar procedente a accao
de investigacao, produzira os mesmos effeitos do reconbecimento; podendo, porCm, ordenar que o filho se crie e eduque
f6ra da companhia daquelledospaes, que negou estaqualidade.
A rt. 367. A filiacao paterna e a materna podem resultar
de casamento declarado nullo, ainda mesmo sem as conduces
do putativo.
C A P IT U L O .Y
DA ADOPQAO
A

Art. 368. S6 os maiores de cincoenta annos, sem prole
legitima, ou legitimada, podem adoptar.
A rt. 369. 0 adoptante ha de ser, pelo menos, dezoito
annos mais velho que o adoptado..
Art. 370. Ninguein pode ser adoptado por duas pessoas,
salvo se forem marido e m ulher.
A rt. 371. Emquantonaoder contas de sua administracao,
e saldar o scu alcance, nao pode o tutor, ou curador, adoptar
o pupillo, ou o curatelado.
A rt. 372. N£o se pode adoptar sem o con sen ti men to da
pessoa, debaixo.de cuja guarda estiyer o adoptando, menor,
ou interdicto.

A rt. 373. 0 adoptado, quando menor, ou intcrdicto,
poderA desligar-sc da adopgao no anno immediato ao em que
cessar a intcrdicgao, ou a menoridade.
A rt. 374. Tambcm so dissolve o vinculo da adopgao:
I. " Ouando as duas partes convicrem.
II. Quando o adoptado commetter ingratidao contra o
adoptante.
Art. 373. A adopgao far-se-A por escriptura publica,
cm que se nao admitte condicao, nem termo.
A rt. 376. 0 parentesco resultante da adopcao (art. 336)
iimita-se ao adoptante e ao adoptado, salvo quanto aos impcdimentos matrimoniacs, a cujo respeito sc observara o disposto
no a rt. 183, ns. Ill c Y.
A rt. 377. A adopcao produzirA os seus effeitos ainda que
sobrevcnham filhos ao adoptante, salvo se, polo facto do nascimento, ficar provado que o filho estava concebido no momento da adopgao.
A rt. 378. Os direitos e deveres que rcsultam do paren
tesco natural nao se extinguem pela adopcao, excepto o patrio
poder, que scrA transferido do pae natural para o adoptivo.

CAPITULO VI
DO P A T R I O

PODER

SECQAO I
DISPOStgOES GERAES

Art. 379. Os filhos legitimos, os legitimados, os legalmente reconhecidos e os adoptivos estao sujeitos ao patrio po
der, emquanto menores.
A rt. 380. Durante o casamento, exerce o patrio poder o
marido, como chefe da familia (art. 233), e, na falta ou impedimento seu, a mulher.

— 79 —

A rt. 381. 0 desquite nao altera as re la te s entre paes c
filhos senao quanto ao direito, que aos primeiros cabc, de terem em sua companhia os segundos (arts. 326 e 327).
A rt. 382. Dissolvido o casamento pela morte de um dos
conjuges, o patrio poder compete ao conjuge sobrevivcnte.
A rt. 383. 0 filho illegitimo nao reconhecido pelo pae fica
■sob o poder materno. Se, por6m, a maenao for conhecida, ou
■capaz de exercer o patrio poder, dar-se-cL tutor ao mcnor.
SECQ&O II
DO PATRIO PODER QUANTO

A

PESSOA DOS FILIIOS

A rt. 384. Compete aos paes, quanto & pcssoa dos filhos
m enores:
I . Dirigir-lhes a criagao e educagao.
II. Tel-os em sua companhia e guarda.
III. Conceder-lhes, ou negar-lhcs consentimento, para casarem .
IV. Nomear-lhes tutor, por testamento ou documento authentico, se o outro dos paes lhe nao sobreviver, ou o sobrcvivo nao puder exercitar o patrio poder.
V . Represental-os nos actos da vida civil.
V I. Reclamal-os de quem illegalmente os detenha.
VII. Exigir que Ihes prestem obediencia, respeito e os
servigos proprios de sua edade e condigao.
SECQAO ill
DO PATRIO PODER QUANTO AOS BENS DOS FILHOS

Art. 3S5. 0 pae e, na sua falta, a mae sao os administra
t o r s legaes dos bens dos filhos que se achem sob o seu poder,
salvo o disposto no a r t. 225.
A rt. 386. Nao podem, porem, alienar, hypothecar,.ou
gravar de onus reaes, os immoveis dos filhos, nem contrahir,
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em nome delies, oferigaijoes que ultrapassenfos limite’s da sim
ples administracao, exccpto por necessidade, ou evidente utilidade da prole, mediante previa autorizacaodo ju iz ia rt. 178,.
§" 6°, n . III).
Art. 387. Sempre quc no exercicio do patrio poder eol■lidirem os interesses dos paes com os do filho, a requcrimento
desteou do Ministerio Publico, ojuiz lhe dara curador especial.
A rt. 388. S6 tem o direito de oppor a nullidade aos actos
praticados com infraccao dos artigos antecedentes ;
I. 0 filho (art. 178, § 6°, n . III).
,
II. Os herdeiros (art. 178, § 6°, n . IY).
III.
0 representante legal do filho, sc durante a menoridade cessar o patrio poder (arts. 178, § 6°, n. IY, e 392).
Art. 389. 0 usofructo dos bens dos filhos b inherente
ao exercicio do patrio poder, salvo a disposicao do art. 225.
A rt, 390. Exceptuam-se :
I. Os bens deixados ou doados ao filho com a exclusao
do usofructo paterno.
II. Os bens deixados ao filho, para fim ccrto e deter"miriado.
Art. 391. Excluem-se assim do usofructo como da admi
n is tra te dos paes :
lY Os bens adquiridos pelo filho illegitimo, antes do
recbrihecimento.
II. Os adquiridos pelo filho em servico militar, de m agisterio, ou em qualquer outra funccao publica.
III. Os deixados ou doados ao filho, sob a condiijao de
nao serem administrados pelos paes.
, SECCAO I V
DA SDSPENSAO E EXTIXCCAO DO PATRIO PODER

Aft1. 392. E xtingue-seo‘patrio poder:
1. Pel a mbrte dos paes ou do filho.
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II. Pela emancipa<?ao, nos termos do paragrapho unico
do a rt. 9, Parte Geral.
III. Pela maioridade.
IV. Pela a d o p to .
A rt. 393. A mae, que contrahe novas nupcias, perde,
quanto aos filhos do' leito anterior, os direitos do patrio poder
(art. 329) ; mas, enviuvando, os recupera.
A rt. 394. Seopac, ou mae, abusar do seu poder, faltando
aos deveres paternos, ou arruinando os bens dos filhos, cabe
ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministerio Publico,
adoptar a ruedida, que lhe pareca reclamada pela seguraneja
do menor e seus haveres, suspendendo at6, quando convenha,
o patrio poder.
Paragrapho unico. Suspende-se egualmente o exercicio
do patrio poder ao pae ou mae condemnados por sentenca
irrecorrivel em crime cuja pena exceda de dois annos de
prisao.
A rt. 395. Perdera por acto judicial o patrio poder opae,
ou mae :
I. Que castigar immoderadamente o filho.
I l i Que o deixar em abandono.
III.
costumes.

Que praticar actos contrarios & moral e aos bons

C A PITULO VII
DOS ALIMENTOS

A rt. 396. De accordo com o prescripto neste capitulo
podem os parentes exigir uns dos outros os alimentos, de que
necessitem para subsistir.
A rt. 397. 0 direito & prestagao de alimentos 6 reciproco
entre paes e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, rccaindo a obrigacao nos mais proximos em grao, uns em falta
de outros.
6
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A rt. 398. Na falta dos ascendentes cabe a obrigagSo aos
descendentes, guardada a ordem da successao e, faltando
estes, aos irmaos, assim germanos, como unilateraes.
A rt. 399. Sao.devidos os alimentos quando o parente, que
os pretende, nao tem bens, nem pode prover, pelo seutrabalho,
A propria mantenga, e o de quem se reclamam, pode fornecelos, sem desfalque do necessario ao seu sustento.
A rt. 400. Os alimentos devem ser fixados na proporgao
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa
obrigada.
A rt. 401. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudanga
na fortuna de q'uem os suppre, ou na de quem os recebe,
poderi o interessado reclamar do juiz, conforme as circumstancias,
A rt.
ihitte aos
Art.

exoneragao, reducgao, ou aggravagao doencargo.
402. A obrigagao de prestar alimentos nao se transherdeiros do devedor.
403. A pessoa obrigada a supprir alimentos podera

pensionar o alimentando, ou dar-lhe em casa hospedagem e
sustento.
Paragrapho unico. Compete, porem, ao juiz, se as circumstancias exigirem, fixar a maneira da prestagao devida.
A rt. 404. Pode-se deixar de exercer, mas nao se pode
renunciar o direitoa alimentos.
Art. 405. O casamento, embora nullo, e a filiagao espuria,
provada quer por sentenga irrecorrivel, nao provocada pelo
filho, quer por confissao, ou declaragao escripta do pae, fazem
certa a paternidade, sdmente para o efleilo da prestagao de
alimentos.
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T IT U L O V I
D a t u t e l a , d a c u r a t e l a e d a a u s e n o ia

CAPITULO I
DA TUTELA

SEcg&o I
DOS

TDTORES

A rt. 406. Os filhos menores sao postos em tutela :
I. Fallecendo os paes, ou sendo julgados ausentes.
II . Decaindo os paes do patrio poder.
A rt. 407. 0 direito de nomear tutor compete ao p a e ; em
sua falta, & mae ; se ambos fallecerem, ao av6 paterno ; morto
este, ao materno.
Paragrapho unico. A nomea<jao deve constar de testa mento valido e solemne, ou de qualquer outro documento
authentico.
A rt. 408. Nulla 6 a nomeacao de tutor pelo pae, ou
pela mae, que, ao tempo de sua morte, nao tenha o patrio
poder.
Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos paes, incumbe a tutela aos parentes consanguineos do menor, por esta
ordem :
I . Ao av6 paterno, depois ao materno, e, na falta deste,
A av6 paterna, ou m aterna.
II. Aos irmaos, preferindo os bilateraes aos unilateraes, o
do sexo masculino ao do feminine, o mais velho ao mais moco.
III. Aos tios, sendo preferido o do sexo masculino ao do
feminino, o mais velho ao mais mogo.
Art. 410. 0 juiz nomeard tutor idoneo e residente no
domicilio do menor:
I . Na falta de tutor testamentario, ou legitimo.
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II. Quando estes forem excluidos ou excusados da tutela.
III. Quando removidos por nao idoneos o tutor lcgitimo e
o testamentario.
Art. 411. Aos irmaos orphaos se daiA um s6 tutor. No
caso, porem, de ser nomeado rnais de um, por disposigao testamentaria, entende-se que a tutela foi commettida ao primeiro,
e que os outros lhe hao de succeder pela ordem da nomeagao,
dado o caso de morte, incapacidade, excusa ou qualquer outro
impedimento legal.
Paragrapho unico. Quem institue um menor herdciro, ou
legatario seu, poderi nomear-lfre curador especial para os bens
deixados, ainda que o menor se ache sob o patrio poder, ou
sob tutela.
Art. 412. Os menores abandonados terao tutores nomeados pelo juiz, ou serao recolhidos a estabelecimentos publicos
para este lim destinados.
Na falta desses estabelecimentos, ficam sob a tutela das
pessoas que, voluntaria e gratuitamente, se encarregarem
da sua creagao.
SECQAO II
DOS INCAPAZES DE EXERCER A TDTELA

Art. 413. Nao podem ser tutores e serao exonerados da
tutela, caso a exergam:
I. Os que nao tiverem a livre administracao de seus bens.
II . Os que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se
acharem constituidos em obrigacao para com o menor, ou
tiverem que fazer valer direitos contra este ; e aquelles cujos
paes, filhos, ou conjuges tiverem demanda com o menor.
III. Os inimigos do menor, ou de seus paes, ou que tiverem
sido por estes expressamente excluidos da tutela.
IY. Os condemnados por crime de furto, roubo, estellionato ou falsidade, tenham ou nao cumprido a pena.

— 85 —

V.
As pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidadc, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores.
YI. Os que exercerem funcgao publica incompativel com
a boa administragao da tutela.
SECQAO III
DA EXCUSA DOS TUTORES

Art. 414. Podem excusar-se da tutela:
I. Asmulheres.
II. Os maiores de sessenta annos.
III. Os que tiverem em seu poder mais de cinco filhos.
IV . Os impossibilitados por enfermidade.
V. Os que habitarem longe do logar, onde se haja de
exercer a tutela.
YI. Os q u e jd exerceram tutela, ou curatela.
VII. Os militares, em servigo.
A rt. 413. Quem nao for parente do menor nao poderd
ser obrigado a acceitar a tutela, se houver no logar parente
idoneo, consanguineo ou affim, em condigoes de exercel-a.
A rt. 416. A excusa apresentar-se-d nos dez dias subsequentes d intimacao do nomeado, sob pena de entender-se
renunciado o direito de allegal-a.
Se o motivo excusatorio occorrer depois de acceita a tu 
tela, os dez dias contar-se-ao do em que elle sobrevier.
A rt. 417. Se o juiz nao admittir a excusa, exercerd o
nomeado a tutela, emquanto o recurso interposto nao tiver
provimento, e responderd desde logo pelas perdas e damnos,
que o menor venha a soifrer.
secq&o

iv

DA GARANTIA DA TOTELA

A rt. 418. 0 tutor, antes de assumir a tutela, 6 obrigado
a especializar,' em hypotheca legal, que sera inscripta, os
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immoveis necessarios, para acautelar, sob a sua administragao, os bens do m enor.
A rt. 419. Se todos os immoveis de sua propriedade nao
valerem o patrimonio do menor, reforgarA o tutor a hypotheca
mediante caugao real ou fidejussoria; salvo se para tal nao
tiver meios, ou for de reconhecida idoneidade.
A rt. 420. 0 juiz responde subsidiariamente pelos prejuizos, que soffra o menor cm razao da insolvencia do tutor,
de lhe nao ter exigido a garantia legal, ou de o nao haver removido, tanto que se tornou suspeito.
A rt. 421. A responsabilidade ser4 pessoal e directa,
quando o j uiz nao tiver nomeado tutor, ou quando a nomeagao
nao houver sido opportuna.
SECQAO V
DO EXERCICIO DA TUTELA

Art. 422. Incumbe ao tutor, sob a inspecgao do juiz, reger
a pessoa do menor, velar por elle, e administrar-lhe os bens.
A rt. 423. Os bens do menor serao entregues ao tutor
mediante termo especificado dos bens e seus valores, ainda
que os paes o tenham dispensado.
A rt. 424. Cabe ao tutor, quanto a pessoa do menor:
I. Dirigir-lhe a educagao, defendel-o e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condigao.
II. Reclamar do juiz que providencie, como houver por
bem, quando o menor haja mister correcgao.
A rt. 425. Se o menor possuir bens, seiA sustentado e
educado a expensas suas, arbitrando o juiz, para tal fim, as
quantias, que lhe paregam necessarias, attenlo o rendimento
da fortuna do pupillo, quando o pae, ou a mae, nao as houver
taxado.
A rt. 426. Compete mais ao tutor :
I . Representar o menor, at6 os dezeseis annos, nos actos da
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vida civil, e assistil-o, ap6s essa cdade, nos actos em que for
parte, supprindo-lhe o consentimento.
II, Receber as rendas e pensoes do menor.
III. Fazer-lhe as despezas de subsistencia e educagao, bem
como as da administragao de seus bens (art. 433, n. I).
IY. Alienar os bens do menor destinados a venda.
A rt. 427. Compete-lhe tambem, com autorizagao do
juiz:
I. Fazer as despezas necessarias com a conservagao e o
melhoramento dos bens.
II. Receber as quantias devidas ao orphao, e pagar-lhe
as dividas.
III. Acceitar por elle herangas, legados, ou doagOes, com
ou sem encargos.
IV. Transigir.
Y. Promover-lhe, mediantc praga publica, o arrendamento dos bens de raiz.
YI. Vender-lhe em praga os moveis, cuja conservagao nao
convier, e os immoveis, nos casos em que for permittido
(art. 429).
VII. Propor em juizo as acgoes e promover todas as diligencias a bem do menor, assim como defendel-o nos pleitos
contra elle movidos, segundo o disposto no art. 84.
A rt. 428. Ainda com autorizagao judicial, nao pode o
tutor, sob pena de nullidade:
I. Adquirir por si, ou por interposta pessoa, por contra
ct) particular, ou em hasta publica, bens moveis, ou de raiz,
pertencentes ao m enor.
I I . Dispor dos bens do menor a titulo gratuito.
III. Constituir-se cessionario de credito, ou direito, contra
o m enor.
A rt. 429. Os immoveis pertencentes aos menores sd
podem ser vendidos, quando houver manifesta vantagem, e
sempre em hasta publica.

Art. 430. Antes de assumir a tutela, o tutor declarara
tudo o que Ihe deva o menor, sob pena de lh’o nao poder
cobrar, emquanto exerga a tutoria, salvo provando que nao
conhecia o debito, quando a assumiu.
Art. 431. 0 tutor respondc pelos prejuizos, que, por
negligencia, culpa, ou dolo, causar ao pupillo ; mas tem direito
a ser pago do que legalmente despender no exercicio da tutela,
e, salvo no caso do art. 412, a perceber uma gratificacao por
seu trabalho.
Paragrapho unico. Nao tendo os paes do menor fixado essa
gratificacao, arbitral-a-a o juiz, ate dez por cento, no maximo,
da renda liquida annual dos bens administrados pelo tutor.

SECQAO VI
DOS BENS DE ORPHAOS

Art. 432. Os tutores nao podem conservar em seu poder
dinheiros de seus tutelados, alem do necessario, para as despezas ordinarias com o seu sustento, a sua educacao e a administragao de seus bens.
§ l.° Os objectos de ouro, prata, pedras preciosas e
moveis desnecessarios, serao vendidos em hasta publica, e seu
producto convertido em titulos de responsabilidade da Uniao,
ou dos Estados, recolhido &s Caixas Economicas Federaes ou
applicado na acquisigao de immoveis, conforme for determinado
pelo juiz. 0 mesmo destino tera o dinheiro proveniente de qualquer outra procedencia.
§ 2 .° Os tutores respondem pela demora na applicagao
dos valores acima ditos, pagando os juros legaes desde o dia
em que Ihes deveriam dar esse destino, o que nao os eximo
da obrigagao, que o juiz fara elfectiva, da referida appli
cagao .
Art. 433. Os valores que existirem nas Caixas Economicas
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Foderaes, na f6rma do artigo anterior, nao se poderao retirar,
senao mediante ordem do juiz, e sdmente:
I. Para as despezas com o sustento e educagao do pupillo,
ou a administragao de seus bens (art. 427, n. I) .
II. Para se comprarem bens de raiz e titulos da divida
publica da Uniao, ou dos Estados.
III.
Para se empregarem em conformidade com o disposto
por quern os houver doado, ou deixado.
IY. Para se entregarem aos orphaos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos elles, aos seus herdeiros.
SECQAO VII
DA PRESTAgJO DE CONTAS DA TOTELA

Art. 434. Os tutores, embora o contrario dispuzessem os
paes dos tutelados, sao obrigados a prestar contas da sua
administragao.
Art. 435. No fim de cada anno, os tutores submetterao
ao juiz o balango da sua administragao, o qual, depois de
approvado, se annexard aos autos do inventario.
Art. 436. Os tutore.s prestarao contas de dois em dois annos,
e bem assim quando, por qualquer motivo, deixarem o exercicio
da tutela, ou toda vez que o juiz o houver por conveniente.
Paragrapho unico. As contas serao prestadas em juizo, e
julgadas depois de audiencia dos interessados ; recolhendo o
tutor immediatamente em caixas economicas os saldos, ou
adquirindo bens immoveis, ou titulos da divida publica.
Art. 437. Finda a tutela pela emancipagao, ou maioridade, a quitagao do menor nao produzira efieito antes de
approvadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira, atd entao,
a responsabilidade do tutor.
Art. 438. Nos casos de morte, ausencia, ou interdicgao
do tutor, as contas serao prestadas por seus herdeiros, ou representantes.
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Art. 439. Serao levadas a credito do tutor todas as despezas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor.
Art. 440. As despezas com a prestacao das contas serao
pagas pelo tutelado.
Art. 441. 0 alcance do tutor, bem como o saldo contra
o tutelado, vencerao juros desde o julgamento definitivo das
contas.
SECQAO VIII
DA CESSACAO DA TBTELA

Art. 442. Cessa a condi^ao de pupillo:
I. Com a maipridade, ou a emancipacao do menor.
II. Caindo o menor sob o patrio poder, no caso de legitima?ao, reconhecimento, ou adopijao.
Art. 443. Cessam as funccoes do tu to r:
I. Expirando o termo, em que era obrigado a servir
(art. 444).
II. Sobrevindo excusa legitima (arts. 414 a 416).
III. Sendo removido (arts. 413 e 445).
Art. 444. Os tutores sao obrigados a servir por espago
de dois annos.
Paragrapho unico. Podem, porem, continuar al6m desse
prazo, no exercicio da tutela, se o quizerem, e o juiz tiver
por conveniente ao menor.
Art. 445. Ser& destituido o tutor, quando negligente,
prevaricador ou incurso em incapacidade.
CAPITULO II
DA CURATELA

SECCAO I
D ISPOSIfOES GERAES

Art. 446. Estao sujeitos A curatela:
I. Os loucos de todo o genero (arts. 443, n. I, 450 e 457).
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II. Os surdos-mudos, sem educa<?ao que os habilite a
enunciar precisamente a sua vontadc (arts. 451 e 456).
III. Os prodigos (arts. 459 e 461).
Art. 447. A interdiccao deve ser promovida:
I. Pclo pae, mac, ou tutor.
II. Pclo conjuge, ou algum parente proximo.
III. Pclo Ministcrio Publico.
Art. 448. So intcrvira o Ministerio Publico:
I. No caso de loucura furiosa.
II. Se nao cxistir, ou nao promover a interdiccao alguma
das pessoas dcsignadas no artigo antecedente, ns. I e II.
III. Se, existindo, forem menores, ou incapazes.
A rt. 449. Nos ca-sos em que a interdiccao for promovida
pelo Ministerio Publico, o juiz nomeara defensor ao supposto
incapaz.Nosdemais casoso Ministerio Publico serd o defensor.
A rt. 450. Antes de se pronunciar acerca da interdiccao,
examinara pessoalmente o juiz o arguido de incapacidade,
ouvindo profissionaes.
A rt. 451. Pronunciada a interdiccao do surdo-mudo, o
juiz assignara, segundo o desenvolvimento mental do interdicto, os limites da curatela.
A rt. 452. A sentenca que declara a interdiccao produz
effeitos desde logo, embora sujeita a recurso.
A rt. 453. Decretada a interdiccao, fica o intcrdicto sujeito a curatela, a qual se applica o disposto no capitulo ante
cedente, com a restriccao do a rt. 451 e as modificacoes dos
artigos seguintes.
A rt. 454. 0 conjuge, nao separado judicialmente, 6, de
direito, curador do outro, quando interdicto (art. 455).
§ 1 .° Na falta do conjuge, 6 curador legitimo o pae ; na
falta deste, a mae ; e, na desta, o descendente m aior.
§ 2 . 0 Entre os descendentes, os mais proximos precedem
aos mais remotos, e, dentre os do mesmo gr&o, os varoes 4s
mulheres.
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§ 3 .° Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz
a escolha do curador.
A rt. 455. Quando o curador for o conjuge, nao serd
obrigado a apresentar os balangos annuaes, nem a fazer in ventario, se o regimen do casamento for o da communhao, ou
se os bens do incapaz se acharem descriptos em instrumento
publico, qualquer que seja o regimen do casamento.
§ 1 .0 Se o curador for o marido, observar-se-d o disposto
nos arts. 233 a 239.
§ 2 .0 Se for a mulher a curadora, observar-se-a o dis
posto no a rt. 251, paragrapho unico.
§ 3 .0 Se for o pae, ou mae, nao tera applica<jao o dis
posto no a rt. 435.
A rt. 456. Havendo meio de educar o surdo-mudo, o cura
dor promover-lhe-a o ingresso em estabelecimento apropriado.
A rt. 457. Os loucos, sempre que parccer inconveniente
conserval-os em casa, ou o exigir o seu tratamento, serao
tambem recolhidos em estabelecimento adequado.
A rt. 458. A autoridade do curador cstender-se-4 aos
filhos e bens do curatelado, nascido, ou nascituro (art. 462,
paragrapho unico).
SECQAO II
DOS PRODIG OS

A rt. 459. A interdiccao do prodigo s6 o privarA de,
sem curador, emprestar, transigir, dar quitacao, alienar,
hypothecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral,
actos que nao sejam de mera administra<jao.
A rt. 460. 0 prodigo s6 incorrera em interdiccao, ha
vendo conjuge, ou tendo ascendentes ou descendentes legitimos,
que a promovam.
A rt. 461. Levantar-sc-a a interdiccao, cessando a incapacidade, que a deterniinou, ou nao existindo mais os parentes
designados no artigo anterior.
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Paragrapho unico. S6 o mesmo prodigo e as pessoas designadas no art. 460 poderao. arguir a nullidade dos actos do
interdicto durante a interdic<jao.
SECQAO III
DA CURATELA DO NASCITURO

A rt. 462. Dar-se-d curador ao nascituro, se o pae fallecer, estando a mulher gravida, e nao tendo o patrio poder.
Paragrapho unico. Se a mulher estiver interdicta, seu
curador ser& o do nascituro (a rt. 458).

CAPITULO III
DA AUSENCIA

SECgAO I
DA CURADORIA DE AUSEN'TES

A rt. 463. Desapparecendo uma pessoa do seu domicilio,
sem que della haja noticia, se nao houver deixado rcpresentante, ou procurador, a quem toque administrar-lhe os bens,
o juiz, a requerimento de qiialquer interessado, ou do Ministerio Publico, nomear-lhe-a curador.
A rt. 464. Tambem se nomeara curador, quando o ausente deixar mandatario, que nao queira, ou nao possa exercer
ou continuar o mandato.
A rt. 465. 0 juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-a os
poderes e obrigacoes, conforme as circumstancias, observando,
no que for applicavel, o disposto a respeito dos tutores e
curadores.
A rt. 466. 0 conjuge do ausente, sempre que nao esteja
separado judicialmente, serA o seu legitimo curador.
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A rt. 467. Em falta de conjuge, a curadoria dos bens do
ausente incumbe ao pae, A mae, aos descendentes, nesta
ordem, nao havendo impedimento que os inhiba de exercer o
cargo.
Paragrapho unico. Entre os descendentes, os mais visinhos precedem aos mais remotos, e, entre os do mesmo grAo,
os varoes preferem As mulheres.
A rt. 46S. Nos casos de arrecadacao de heranga ou
quinhao de herdeiros ausentes, obscrvar-se-A, quanto A nomeacao de curador, o disposto neste Codigo, arts. 1.591 a
1.594.
SECgAO II
DA SUCCESSAO PROVISORIA

A rt. 469. Passando-se dois annos, sem que se saiba do
ausente, se nao deixou representante, nem procurador, ou,
se os deixou, em passando quatro annos, poderao os interessados requerer que se lhe abra provisoriamente a successao.
A rt. 470. Consideram-se, para este effcito, interessados:
I. 0 conjuge nao separado judicialmente.
II. Os herdeiros presumidos legitimos, ou os testamentarios.
III. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito
subordinado A condicao de morte.
IY. Os credores de obrigacoes vencidas e nao pagas.
A rt. 471. A sentenga que determinar a abertura da
successao provisoria s6 produzirA efieito seis mezes depois de
publicada pela imprensa ; mas, logo que passe em julgado, se
procederA A abertura do testamento, se existir, e ao inventario e partilha dos bens, como se o ausente fosse fallecido.
§ l.° Findo o prazo do art. 469, e nao havendo absolutamente interessados na successao provisoria, cumpre ao
Ministerio Publico requerel-a ao juizo competente.
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§ 2.° Nao comparecendo herdeiro, ou interessado, tanto
que passe em julgado a sentenga, que mandar abrir a successao provisoria, proceder-se-4 judicialmente 4 arrecadagao
dos bens do ausente pela f6rma estabelecida nos arts. 1.591
a 1.594.
A rt. 472. Antes da partilha o juiz ordenara a conversao
dos bens moveis, sujeitos a deterioragao ou a cxtravio, em
immoveis, ou em titulos da divida publica da Uniao, ou dos
Estados (art. 477).
A rt. 473. Os herdeiros immittidos na posse dos bens do
ausente darao garantias da restituigao delles, mediante penhores, ou hypothecas, equivalentes aos quinhoes respectivos.
Paragrapho unico. 0 que tiver direito & posse provisoria,
mas nao puder prestar a garantia exigida neste artigo, serd
excluido, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a
administragao do curador, ou de outro herdeiro designado pelo
juiz, e que prcste a dita garantia (art. 478).
A rt. 474. Na partilha, os immoveis serao confiados em
sua integridade aos successoros provisorios mais idoneos.
A rt. 475. Nao sendo por desapropriagao, os immoveis
do ausente s6 se poderao alienar, quando o ordene o juiz,
para lhes evitar a ruina, ou quando convenha convertel-os
em titulos da divida publica.
A rt. 476. Empossados nos bens, os successores provi
sorios ficarao representando activa e passivamente o ausente;
de modo que contra elles correrao as acgocs pendentes e as
que de futuro dquelle se moverem.
A rt. 477. 0 descendente, ascendente, ou conjuge, que
for successor provisorio do ausente far& seus todos os fructos
e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros
successores, porem, deverao capitalizar metade desses fructos
e rendimentos, segundo o disposto no a rt. 472, de accdrdo
com o representante do Ministerio Publico, e prestar annualmente contas ao juiz competente.
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A rt. 478. 0 excluido, segundo o art. 47$, paragrapho
unico, da posse provisoria, podera, justificando falta de meios,
requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhao,
que lhe tocaria.
Art. 479. Se durante a posse provisoria se provaiva epoca
exacta do fallecimento do ausente, considerar-se-a, nessa data,
aberta a successao em favor dos herdeiros, que o eram aquelle
tempo.
A rt. 480. Se o ausente apparecer, ou se lhe provar a
existencia, depois de estabelecida a posse provisoria, cessarao
para logo as vantagens dos successores nella immittidos,
ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratorias.
precisas, at6 4 entrega dos bens a seu dono.

SECQAO III
DA SUCCESSAO DEFIiSITIVA

A rt. 481. Trinta annos depois de passada em julgado a
sentenca, que concede a abertura da successao provisoria,
poderao os interessados requerer a definitiva e o levantamento.
das caugoes prestadas.
A rt. 482. Tambem se pode requerer a successao defini
tiva, provando-se que o ausente conta oitenta annos de
nascido, e que de cinco datam as ultimas noticias suas.
Art. 483. Regressando o ausente nos dez annos seguintes;
& abertura da successao definitiva, ou algum de seus descendentes, ou ascendentes, aquelle ou estes haverao s6 os bens.
existentes no estado em que se acharem, os subrogados em
seu logar, ou o prego que os herdeiros e demais interessados
houverem recebido pelos alienados depois daquelle tempo.
Paragrapho unico. Se, nos dez annos deste artigo, o au
sente nao regressar, e nenhum interessado promover a
successao definitiva, a plena propriedade dos.bens arrecadados,
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passarA ao Estado onde era domiciliado o ausente, oii A Uniao,
se era domiciliado no Districto Federal, ou em territorio nao
constituido em Estado.
SECQAO IV
DOS EFFEITOS DA AUSENCIA QUANTO AOS DIKEITOS DE FAMILIA

A rt. 484. Se o ausente deixar fdhos menores, e o outro
conjuge houver fallecido, ou nao tiver direito ao exercicio do
patrio poder, proceder-se-ft com esses filh'os, como se fossem
orphaos de pae e mae.

LIVRO II

Do direito das coisas
T IT U L O X
D a posse

CAPITULO I
DA T0SSE E SUA CLASS1FICAQAO

A rt. 485. Considera-se possuidor todo aquellc, que tem
de facto o exercicio, pleno, ou nao, de algum dos poderes
inherentcs ao dominio, ou propriedade.
A rt. 486. Quando, por forca de obrigacao, ou direito, em
casos como o do usofructuario, do credor pignoraticio, do
locatario, se exerce temporariamente a posse directa, nao
annulla esta as pessoas, de quem ellcs a houveram, a posse
indirecta.
A rt. 487. Nao d possuidor aquelle que, achando-se em
relagao cle dependencia para com outro, conserva a posse em
nome dcste e em cumprimento de ordens ou instrucgoes suas.
Art. 488. Se varias pessoas possuirem coisa indivisa, ou
estiverem no gozo do mesmo direito, poderA cada uma exercer
7
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sobrc o objecto comraum actos possessorios, contanto quc nao
excluam os dos outros compossuidores.
A rt. 489. £ justa a posse que nao for violenta, clandestina, ou precaria.
A rt. 490. £ de boa f6 a posse, se o possuidor ignora o
vicio, ou o obstaculo que lhe impede a acquisi^ao da coisa, ou
do direito possuido.
Paragrapho unico. 0 possuidor com justo titulo tem por
si a presumpgao de boa f<§, salvo prova em contrario, ou
quando a lei expressamente nao admitte esta presump<jiio.
A rt. 491. A posse de boa f6 s6 perde este caracter no
caso e desde o momento em que as circumstancias fagam
presumir que o possuidor nao ignora que possue indevidamente.
A rt. 492. Salvo prova em contrario, entende-se manter
a posse o mesmo caracter, com que foi adquirida.
CAPITULO II
DA ACQUISIQAO DA POSSE

A rt. 493. Adquire-se a posse :
I . Pela apprehensao da coisa, ou pelo exercicio do direito.
I I . Pelo facto de se dispor da coisa, ou do direito.
III. Por qualquer dos modos de acquisigao em geral.
Paragrapho unico. £ applicavel & acquisigao da posse o
disposto neste Codigo, arts. 81 a 85.
A rt. 494. A posse pode ser adquirida :
I. Pela propria pessoa que a pretende.
II. Por seu representantc, ou procurador.
III. Por terceiro sem mandato, dependendo de ratificaeao.
IY. Pelo constituto possessorio.
A rt. 495. A posse transmittc-sc com os raesmos caracleres aos herdeiros c legatarios do possuidor.
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Art. 490. 0 successor universal continiia tie dircito a
posse do seu antecessor; e ao successor singular <5 facultado
unir sua posse A do antecessor, para os efleitos legaes.
Art. 497. Nao induzem posse os actos dc mcra permissao ou tolcrancia, assim como nao autorizam a sua acquisigao
os actos violcntos, ou clandestinos, senao depois de ccssar a
violencia, ou a clandestinidadc.
Art. 498. A posse do immovel faz presumir, ate prova
contraria, a dos movcis e objcctos que nolle estiverem.

CAP1TULO III
DOS EFFEITOS DA POSSE

A rt. 499. 0 possuidor tern direito a ser mantido na posse,
em caso de turbagao, e restituido, no de csbulho.
A rt. 500. Quanclo varias pessoas se disserem possuidoras, manter-sc-ci provisoriamente a que detiver a coisa, nio
sendo manifesto quo a obtevc de alguma das outras por modo
vicioso. .
A rt. 501. 0 possuidor, que tenha justo receio de se'
molestado na posse, podera impetrar ao juiz que o segurc da
violencia imminente, comminando pena a quem lhe transgredir o preceito.
Art. 502. 0 possuidor turbado, ou esbulhado, podera
mantcr-se, ou restituir-se por sua propria forga, contanto quo
o faca logo.
Paragrapho unico. Os actos de defeza, ou dc clesforgo, n;Io
podem ir alem do indisponsavel a inanutoncao, ou restituicao
da posse.
A rt. 503. 0 possuidor manutcnidOj ou rcintegrado, na
posse, tem direito & indemnizagao. dos prejuizos soffridos, opcrando-se a rcintcgracao A custa do esbulhador, no mesmo logar do csbulho.
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Art. 504. 0 possuidor pode intentar a ac<?ao de esbulho, ou a de indemnizaijao, contra o terceiro, quo recebcu a
coisa esbulhada, sabendo que o era'*
A rt. 505. Kao obsta a manutencao, ou reintegraejao na
posse, a allegacao de dominio, ou de outro direito sobre a coisa.
Nao se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquellc a
quem evidentemente nao pertencer o dominio.
v
A rt. 506. Quando o possuidor tiver sido esbulhado, seiA
reintegrado na posse, desde que o requeira, sem ser ouvido
o autor do esbulho antes da rcintegracao.
Art. 507. Na posse de menos de anno e dia, nenhum
possuidor sera manutenidoj ou reintegrado judicialmente, senao
contra os que nao tiverem melhor posse.
Paragrapho unico. Entende-se melhor a posse que se
fundar em justo titulo ; na.falta de titulo, ou sendo os titulos
eguaes, a mais antiga ; se da mesma data, a posse actual.
Mas, se todas forem duvidosas, sera sequestrada a coisa, emquanto se nao apurar a quem toque.
A rt. 508. Se a posse for de mais de anno e dia, o pos
suidor sera mantido summanamente, ate ser convencido pelos
meios ordinarios.
A rt. 509. O disposto nos artigos antecedentes nao se
applica as servidoes continuas nao apparentes, nem as descontinuas, salvo quando os respectivos titulos provicrem do pos
suidor do predio serviente, ou daquelles de quemeste o houve.
A rt. 510. O possuidor de boa fe tem direito, emquanto
ella durar, aos fructos percebidos.
Art. 511. Os fructos pendentes ao tempo em que cessar
a boa fe devem ser rcstituidos, depois de deduzidas as despezas da produegao e custcio. Devem ser tambem rcstituidos
os fructos colhidos com antecipaQao.
Art. 512. Os fructos naturaes c industriaes reputam-sc
colhidos e percebidos, logo que sao separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia.

A rt. SI 3. 0 possuidor de ma ft responde
fructos colhidos c pcrcebidos, bem como polos
sua, deixou dc percebcr, dcsde o momento o i i a ^ ^ s e
tuiu de m&f6 : tem dircito, porem, as dcspcM Sm p r ^ a c ^ 4.
|j«?( s & r ,,%*
e custeio.
lV f C W F S f J
Art*. 514. 0 possuidor de boa f6 nao r e ^ ^ > ^ ^ , p e f > / '
da ou deterioragiio da coisa, a que nao der carea
Art. 515. 0 possuidor de ma fe responde
deterioragao da coisa, ainda que accidentaes, salvo seprorm*^
que do mesmo modo sc teriam dado, estando ella na posse do
reivindicante.
Art. 516. 0 possuidor de boa fe tem direito a indemnizac;To das bemfeitorias necessarias e uteis, bem como, quanto as
voluptuarias, sc lhe nao forem pagas, ao de levantal-as, quando
o puder sem detrimento da coisa. Pelo valor das bemfeitorias
necessarias c uteis, podcra cxercer o direito de retencao.
A rt: 517. Ao possuidor de ma fe serao resarcidas somentc as bemfeitorias necessarias ; mas nao lhe assiste o di
reito de retengiio pela importancia destas, nem o de lcvantar
as voluptuarias.
A rt. 518. As bemfeitorias compensam-se com os damnos, e s6 obrigam ao resarcimento, se ao tempo da eviegao
ainda existirem.
A rt. 519. 0 reivindicante obrigado a indemnizar as
bemfeitorias tem direito de optar entre o seu valor actual e o
seu custo.
CAPITULO IV
DA PERDA DA POSSE

A rt. 520. Perde-se a posse das coisas:
I. Pelo abandono.
II. Pela tradigao.
III. Pela perda, ou destruigao deltas, ou por serem postas f6ra de commercio.
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IV. Pcla posse de outran, ainda contra a vontadc do
possuidor, se este nao foi manutenido, ou reintegrado em
tempo competente.
V. Pelo constituto possessorio.
Paragrapho unico. Perde-sc a posse dos direitos, cm se
tornando impossivel exerccl-os, ou nao se excrcendo por tempo,
que baste para prescreverem .
Art. 521. Aquelle que tiver perdido coisa move], ou
titulo ao portador, ou a quem houverem sido furtados, pode
rehavcl-os da pessoa que os detiver, salvo a esta o direito re
gressive contra quem lh’os transferiu.
Paragrapho unico. Scndo o objecto comprado cm leilao
publico, feira ou mercado, o dono, quo pretender a rcstituicao,
6 obrigado a pagar ao possuidor o prego por que o comprou.
Art. 522. So se considcra perdida a posse para o ausente,
quando, tendo noticia daoccupagao, se abstem de retomar a
coisa, ou, tentando recuperal-a, 6 violentamente repellido.

CAP1TUL0 V
DA PROTECQAO POSSESSORIA

A rt. 523. As accoes de manutengao, e as de esbulho
serao summarias, quando intentadas dentro em anno e dia da
turbagao ou esbulho; d, passado esse prazo, ordinarias, nao
perdendo, comtudo, o caracter possessorio.
Paragrapho unico. 0 prazo de anno e dia nao corre
emquanto o possuidor defende a posse, rcstabelecendo a situagao de facto anterior a turbagao, ou ao esbulho.
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T IT U L O I I
I)a p ro p rie d a d e

CAPITULO I
DA PROPRIEDADE EM GERAL *

Art. 524. A lei assegura ao proprietario o direitode usar,
gozar e dispor de seus bens, e de rehavel-os do poder de quem
quer que injustamente os possua.
Paragrapho unico. A propriedade litteraria, scientifica e
arlistica sera regulada conforme as dispOsigoes do capitulo YI
destc titulo.
Ar t . 525. £ plena a propriedade, quando todos os sous
direitos clementares se acham reunidos no do proprietario ;
limitada, quando tem onus real, ou e resoluvel.
A rt. 526. A propriedade do sobre e do sub-solo abrangc
a do quclhe esta superior e inferior em toda altura e em toda
a profundidade, uteis ao seu exercicio, nao podendo, toda via,
o proprietario impedir trabalhos, que sejam emprehendidos a
uma altura ou profundidade taes, que nao tenha elle interesse
algum em obstal-os.
Art. 527. 0 dominio presume-se exclusivo c illimitado,
ate prova em contrario.
A rt. 528. Os fructos e mais productos da coisa pertcnccm, ainda quando separados, ao seu proprietario, salvo
se, por motive juridico, especial, houverem de caber a
outrem.
Art. 529. 0 proprietario, ou o inquilino de um predio,
em que alguem tem direito de fazer obras, pode, no caso de
damno imminente, exigir do autor dellas as precisas segurangas contra o prejuizo eventual.

CAPITULO II
DA PROPRIEDADE IMMOVEL

SECgAO I
DA

a c q u is iq Xo d a

p r o p r i e d a d e im m o v e l

A rt. 530. Adquire-se a propriedade immovel:
I . Pela transcripcao do titulo de transferencia no registro
do immovel.
II. Pela accessao.
III. Pelo usocapiao.
IY. Pelo direito hereditario.
SECQAO II
DA ACQUISrgXO PELA

TRANSCRIPCAO DO TITDLO

Art. 531. Estao sujeitos A transcripcao, no respectivo
registro, os titulos translativos da propriedade immovel, por
acto entre vivos.
Art. 532. Serao tambem transcriptos :
I. Os julgados, pelos quaes, nas accoes divisorias, se
puzer termo a indivisao.
II. As sentcncas, que, nos inventarios e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento das dividas da heranca.
III. A arrematacao e as adjudicacOes cm hasta publica.
Art. 533. Os actos sujeitos a transcripcao (arts. 531 e
532) nao transferem o dominio, senao da data em que se
transcreverem (arts. 856, 860, paragrapho unico).
Art. 534. A transcripcao datar-se-A do dia, em que se
apresentar o titulo ao official do registro, e este o prenotar no
protocollo.
Art. 535. Sobrevindo fallencia ou insolvencia do alienante entre a prenotacao do titulo e a sua transcripcao por
atrazo do official, ou duvida julgada improcedente, far-se-a,
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nao obstante, a transcripcao exigida, que retroage, nesse caso,
a data da prenotagao.
Paragrapho unico. Se, porem, ao tempo da transcripcao
aindanao esliver pago o immovel, o adquirente, notificado da
fallcncia ou insolvencia do alienante, depositary emjuizo o preco.
SECQAO III
DA ACQUISICAO POR ACCESSAO

Artf 536. A accessao pode dar-se :
I. Pela formagao de ilhas.
II. Por alluviao.
HI. Por avulsao.
1Y. Por abandono de alveo.
Y. Pela construcgao de obras ou plantagOes.
DAS ILHAS

Art. 537. As ilhas situadas nos rios nao navegaveis
nertencem aos proprietaries ribeirinhos fronteiros, observadas
as regras seguintes:
I. As que se formarem no meio do rio, consideram-se
accrcscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de
ambas as margens, na pfoporgao de suas testadas, at6 a linha
que dividir o alveo em duas partes eguaes.
II. As que se formarem entre essa linha e uma das mar
gens consideram-se accrescimos aos terrenos ribeirinhos fron
teiros desse mesmo lado.
III. As que se formarem pelo desdobramento de um novo
brago do rio continuant a pertencer aos proprietaries dos
terrenos A custa dos quaes se constituiram.
DA ALLUVIAO

Art. 538. Os accrescimos formados por depositos e aterros
naturaes, ou pelo desvio das aguas dos rios, ainda que estes
sejam navegaveis, pertencem aos donos dos terrenos marginaes.
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Art. 539. Os donos de terrcnos que confinem com
aguas dormcntes, como as dc lagos e tanques, nao adquirem o
solo descoberto pels retracqao dellas, nem perdem o que ellas
invadirem.
A rt. 540. Quando o terreno alluvial sc formar em frente
a predios de proprietaries differentes, dividir-se-A entre ellcs,
na proporcao da testada de cada um sobre a antiga m argem ;
respeitadas as disposiqoes concernentes A navegaqao.
DA AVULSXO

A rt. 541. Quando, por for?a natural violenta, uma porgao de terra se destacar de um predio e se juntar a outro,
poderA o dono do primeiro reclamal-o do segundo ; cabendo a
este a opcao entre acquiescer a que se remova a parte accrescida, ou indemnizar ao reclamante (art. 178, § 6°, n . XI).
Art. 542. Se ninguem reclamar dentro em um anno,
considerar-se-A definitivamente incorporada essa ponjao de
terra ao predio, onde se acha, perdendo o antigo dono o direito a reivindical-a, ou ser indemnizado (art. 178, § 6°, n. XI).
Art. 543. Quando a avulsSo for de coisa n;To susccptivcl
de adherencia natural, applicar-se-A o disposto quanto As coisas
perdidas.
DO ALVEO ABANDONADO

A rt. 544. 0 alveo abandonado do rio publico, ou par
ticular pertence aos proprietaries ribeirinhos das duas margens, sem que tenham direito a indemnizacao alguma os donos
dos terrenos por onde as aguas abrirem novo curso. Entcndc-se que os predios marginaes se estendem ate ao mcio do
alveo.
DAS COPJSTRUCgtiES E PLANTACOES

Art. 545. Toda construcqao, ou plantacao, existente cm
um terreno, se presume feita pelo proprietario e A sua custa,
at6 que o contrario se prove.
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A rt. 546. Aquclic quc scmcia, planta, ou edifica em terreno proprio, com sementes, plantas ou materiacs alhcios,
adquire a propricdade destcs; mas fica obrigado a pagar-lhcs
o valor, aftm de responder por perdas e damnos, se obrou de
m i ft.
A rt. 54T. Aquelle que semeia, planta ou edifica cm tcrreno alheio pcrde, em proveito do proprietario, as sementes,
plantas c construccoes, mas tem dircito i indemnizagao. Niio
o teri, porem, se procedeu de m i ft, caso cm que podcra ser
constrangido a repor as coisas no estado anterior e a pagar os
prejuizos.
A rt. 548. Se de ambas as partes houve m i ft, adquiriri
o proprietario as sementes, plantas e construcgoes, com encargo,
por6m, de resarcir o valor das bemfeitorias.
Paragrapho unico. Presum e-se m i ft no proprietario,
quando o trabalho de construc^ao, ou lavoira se fez em sua
presenca e sem impugnacao su a .
A rt. 549. 0 disposto no artigo antecedente applica-se
tambem ao caso de nao pertencerem as sementes, plantas, ou
materiaes a quem de boa ft os empregou em solo alheio.
Paragrapho unico. 0 proprietario das sementes, plantas
ou materiaes poderi cobrar do proprietario do solo a indemnizagao devida, quando nao puder havel-a do plantador, ou
constructor.
SECQAO IV
DO

OSOCAPlXO

A rt. 550. Aquelle que, por trinta annos, sem in terrupcao, nem opposigao, possuir como seu um immovel, adquirir-lhe-i o dominio, independentemente de titulo e boa ft, que,
cm tel caso, se presumem ; podendo requerer ao juiz que
assim o> declare por senten<ja, a qua! Ihe serviri de titulo para
a inscripQao no registro de immoveis.
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A rt. 551. Adquirc tambem o dominio do immovel
aquelle que, por dcz annos cntrc presentes, ou vinte entre
auscntes, o possuir como seu, continua e incontestadamente,
comjusto titulo e boa fe.
Paragrapho unico. Rcputam-se presentes os moradores
do mesrao municipio, e ausentes os que habitam municipios
diversos.
A rt. 552. 0 possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido pelos artigos antecedentes, accrescentar & sua
posse a do seu antecessor, contanto que ambas sejam continuas c pacificas.
A rt. 553. As causas que obstam, suspendem, ou irrterrompem a prescripcao, tambem se applicam ao usocapiao
(art. 619, paragrapho unico), assim como ao possuidor se
estende o disposto quanto ao devedor.

SECQAO V
DOS DIREITOS DE VISIXHAKQA

Do uso nocivo da propriedade

A rt. 554. 0 proprietary; ou inquilino de um predio tem
o dircito de impedir que o mao uso da propriedade visinha
possa prejudicar a scguranga, o socego e a saude dos que o
habitam .
A rt. 555. 0 proprietary tem direito a exigir do dono
do predio visinho a demoli?ao, ou reparacao necessaria, quando
este ameace ruina, bem como que preste caucao pelo damno
imminente.
Das arvores limitrophe.$

Art. 556. A arvore, cujo tronco estiver na linha divi-'
soria, presume-se pertencer em commum aos donos dos predios confinantes.
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A rt. 557. Os fructos caidos de arvore do terrcno visinho pertencem ao dono do solo ondc cairam, se csto for dc
propriedade particular.
A rt. 558. As raizes e ramos de arvores que ultrapassarem a extrema do predio, podcrao ser cortados, at6 ao piano
vertical divisorio, pelo proprietario do terreno invadido.
Da passagem forgada

A rt. 559. 0 dono do predio rustic®? ou urbano, que sc
achar encravado em outro, sem sahida pcla via publica, fontc
ou porto, tem direito a reclamar do visinho que lhe dcixc
passagem, fixando-se a esta judicialmente o rumo, quando
preciso.
A rt. 560. Os donos dos predios por onde se estabelecc
a passagem para o predio encravado, tem direito & indemnizacao cabal.
A rt. 561. 0 proprietario que, por culpa sua, perder o
direito de transito pelos predios contiguos, podeiA exigir
nova communicaijao com a via publica, pagando o dobro do
valor da primeira indemniza<?ao.
A rt. 562. Nao constituem servidao as passagens e atravessadoiros particulares, por propriedades tambem particulares,
que se nao dirigem a fontes, pontes, ou logarcs publicos, privados de outra serventia.
Das aguas

A rt. 563. 0 dono do predio inferior e obrigado a receber
as aguas que correm naturalmente do superior. Se o dono deste
fizer obras de arte, para facilitar o escoamento, procederd de
modo que nao peiore a condi<jao natural e anterior do outro.
A rt. 564. Quando as aguas, artificialmcntc levadas ao
predio superior, correrem delle para o inferior, podera o dono
deste reclamar que se desviem, ou se lhe indemnize o prejuizo,
que soffrer.
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Art. 565. 0 proprietario de fonle nao captada, satisfeitas as necessidades dc sou consumo, nao pode impedir o curso
natural das aguas pelos predios inferiores.
Art. 566. As aguas pluviaes que correm por logares publicos, assim como as dos rios publicos, podem ser utilizadas,
por qualquer proprietario dos terrenos por onde passem, observados os regulamentos administrativos.
Art. 567. £ permittido a quem quer que seja, mediante previa indemnizagao aos proprietaries prejudicados,
canalizar, em proveito agricola ou industrial, as aguas a que
tenha direito, atravds de predios rusticos alheios, nao sendo
chacaras ou sitios murados, quintaes, pateos, hortas, ou
jardins.
Paragrapho unico. Ao proprietario prejudicado, em tal
caso, tambem assiste o direito de indemnizagao pelos damnos,que de future lhe advenham com a infdtracao ou a irrupgao
das aguas, bem como com a deterioragao das obras destinadas
a- canalizal-as.
A r t 568. Serao pleiteadas em aegao summaria as questoes rclativas d servidao de aguas e as indemnizagoes correspondentes.
Dos limites entre predios

Art. 569. Todo proprietario pode obrigar o seu confinante a proceder com elle d demarcagao entre os dois predios,
a aviventar rumos apagaclos e a renovar inarcos destruidos
ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despezas
Art. 570. No caso de confusao, os limites, em falta de
outro meio, se determinarao dc conformidade com a posse ;
e, nao se achando ella provada, repartir-sc-d entre os predios,
proporcionalmente ou, nao sendo possivel a divisao commoda,
se adjudicat’d a um dclles o terrene contestado, mediante indemnizagao ao proprie'tarj'o prejudicado.
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A rt. 571. Do intervallo, muro, valla, corca, ou qualquer
outra obra clivisoria entrc dois predios tem dircito a usar cm
commum os proprietaries confinantcs, presumindo-se, at6
prova em contrario, pertencer a ambos.
Do direito de oonstruir

A rt. 572. 0 proprietario pode levantar em seu terreno
as c o n s tr u c ts que lhe aprouver, salvo o direito dos visinhos
e os regulamentos administrativos.
A rt. 573. 0 proprietario pode embargar a c o n s t r u c t
dc predio que invada a Area do seu, ou sobre este deite gottciras, bem como a daquelle, em que, a menos de metro e meio
do seu, se abra janeila, ou se fa<ja eirado, terrago, ou varanda.
§ 1 .0 A disposi<?ao deste artigo nao abrange as frestas,
seteiras, ou oculos para luz, nao maiores de dez centimetros
de largura sobre vinte de comprimento.
§ 2 .° Os vaos, ou aberturas para luz nao prescrevem
contra o visinho, que, a todo tempo, levantara, querendo, a
sua casa, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade.
A rt. 574. As disposicoes do artigo precedente nao sao
applicaveis a predios separados por estrada, caminho, rua, ou
qualquer outra passagem publica.
Art. 575. 0 proprietario cdificara de maneira que o beiral do seu telhado nao despejc sobre o predio visinho, deixando,
entre este e o beiral, quando por outro modoo nao possa evitar, um intervallo de dez centimetros, quando monos, de modo
que as aguas se esedem.
A rt. 576. 0 proprietario, que annuir cm janeila, sacada, terrago, ou gotteira sobre o seu predio, s6 ate o lapso
dc anno e dia apos a conclusao da obra podera exigir que se
desfaga.
A rt. 577. Em predio rustico, nao se poderao, sem
liccmja do visinho, fazer novas construc^oes, ou accres-

cimos &s existentes, a menos de metro e meio de limite
commum.
A rt. 578. As estrebarias, curraes, pocilgas, estrumeiras,
e, em geral, as construccoes que incommodam ou prejudicam
a visinhanca, guardarao a distancia flxada nas posturas m unicipaes e regulamentos de hygiene.
A rt. 579. Nas cidades, villas e povoados, cuja edificacao
esliver adstricta a alinhamento, o dono de um terreno vago
pode edilical-o, madeirando na parede divisoria do predio
contigao, se ella aguentar a nova construccao ; mas terft do
embolsar ao visinho meio valor da parede e do chao correspondente.
A rt. 580. 0 confinante, que primeiro construir, podc
assentar a parede divisoria ate meia espessura no terreno
contiguo, sem perder por isso o direito a haver meio valor
della, se o visinho a travejar (art.

579). Neste caso, o pri

meiro fixarh a largura do alicerce, assim como a profundidade,
se o terreno nao for de rocha.
Paragrapho unico. Se a parede divisoria pertencer a um
dos visinhos, e nao tiver capacidade para ser travejada pelo
outro, nao podera estc fazer-lhe alicerce ao pe, sem prestar
caucao aquelle, pclo risco a que a insufficiencia da nova
obra exponha a construccao anterior .
A rt. 581. 0 condomino da parede meia pode utilizal-a
atd ao meio da espessura, nao pondo em risco a seguramja
ou a scparacao dos dois predios, e avisando previamente o
outro consorte das obras, que alii tencione fazer. Nao pode,
porem, sem consentimento do outro, fazer, na parede meia,
armarios, ou obras semelhantes, correspondendo a outras, da
mesma natureza, ja feitas do lado opposto.
A rt. 582. 0 dono de um predio, ameagado pela con
struccao de chamines, fogoes ou fornos, no contiguo, ainda
que a parede seja commum, pode embargar a ebra e exigir
caucao contra os prejuizos possiveis.

— 113 —

A rt. 583. Nao e licito encostar a paredc meia, ou a
parodc do visinho, sem permissilo sua, fornalhas, fornos do
forja ou dc fundigao, apparclhos hygicnicos, fossos, cano do
csgoto, dcpositos do sal, ou dc quacsqucr subslancias corrOsivas, ou susccptiveis do produzir infiltragoes damninhas.
Paragrapho unico. Nao sc inclucm na prohibicao dcste
e do artigo antecedcnte as chamin6s ordinarias, nem os fornos
dc cozinha.
A rt. 584. Sao prohibidas construccoes capazes dc polluir, ou inutilizar para o uso ordinario a agua dc poco ou
fonte alhcia, a ellas precxistente.
A rt. 585. Nao 6 permittido fazer cxcavagocs que tirem
ao pogo ou 4 fonte dc outrcm a agua nccessaria. E, porcm,
permittido fazel-as, se apenas diminuirem o supprimento do
pogo ou da fonte do visinho, e nao forem mais profundas
que as deste, em relacao ao nivel do lengol d’agua.
A rt. 58.6. Todo aquelle que violar as disposicoes dos
arts. 580 e seguintes 6 obrigado a demolir as construccoes
feitas, respondendo por perdas e damnos.
A rt. 587. Todo o proprietario e obrigado a consentir
que entre no seu predio, e dellc temporariamente use, mediante previo aviso, o visinho, quando seja indispensavel 4
reparacao ou limpeza, construcgao e rcconstruccao dc sua casa.
Mas, se dahi Ihe provier damno, ter4 dircito a ser indemnizado.
Paragrapho unico. As mesmas disposicoes applicam-se
aos casos dc limpeza ou reparacao dos csgotos, gottciras e
apparelhos hygienicos, assim como dos pogos c fontes ja existentes.
DO DIREITO DE TAPAGEM

A rt. 588. 0 proprietario tem direito a cercar, m urar,
vallar, ou tapar dc qualquer modo o scu predio, urbano ou
rural, conformando-se com estas disposigoes :
§ l.° Os tapumes divisorios entre propriedades ruraes
presumem-se communs, sendo obrigados a concorrer, cm
8

-
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partes cguacs, para as despezas dc slia construccSo e Conservaciio, os proprietaries dos immovcis confinaiites.
§ 2.° Por « tapumes p entendem-se as sebes vivas, as
ccfcas dc aramc ou de madeira,

as vallas ou banquetas, ou

quaesquer outros roeios de separa^ao dos terrenos, observadas
as diincnsocs Cstabclecidas cm posturas rtiunicipaes, de aceordo
com os costumes de cada localidade, contarito que impecaui
a passagem dc animaes de grande porte, como sOjaiii gado
vaccum, cavallar e m uar.
§ 3.° A obrigacao de Cercar as propriedades para deter nOS
limites dellas aves domesticas e animaes que exigent tapumes
esiicfeiaeS, coiiio scj&itt: CabritOS, cartieiros e porcos, correra
por conta exclusiva dos respectivOs proprietaries ou detentores.
§ 4.° Quando for precise dccotar a cerca viva ou reparar
o muro diviSOrio, o proprietario tcra direito de entrar no
terreno do visinhO, depois de o prevenir. Este direito, porem.
naO cxclue a obrigacao de indemnizar ao visinho todo o
damno, que a obra lhe occasionc.
§ §.° Scrao feitas e conservadas as cercas marginaes das
vias publicas pela administrafjao, a quern estas incumbirem,
ou pelas pessoas, Ou emprezas, que as explorarem.

SEGQAO VI
DA PERDA DA PROPRIEDADE IMMOVEL

A rt. 589. Alem das causas de extinegao consideradas
ncste Codigo, tambem se perde a propriedade immovel :
I. Pela alicnacao.
II. Pela renim eia.
III. Pelo abandono.
IV. Pelo perecimento do immovel.

§ l.°N os dois primeiros casos deste artigo, os effeitos da
perda do dominio scrao subordinados 4 transcripgao do
titulo transmissivo, ou do acto rcnunciativo, no registro do
logar do immovel.
§ 2 .° 0 immovel abandonado arrecadar-se-a como bem
vago, e passard, dcz annos dcpois, ao dominio do Estado,
onde se achar, ou da Uniao, sc estivcr no Districto Federal
ou cm territorio nao constituido em Estado.
A rt. 590. Tainbcm se pcrde a propricdadc immovel
mediante desapropriagao por necessidadc ou utilidade publica.
§ l . ° Consideram-se casos de necessidadc publica :
I. A defeza do territorio nacional.
II. A seguranga publica.
III. Os soccorros publicos, nos casos de calamidade.
IV. A salubridade publica.
§ 2 .° Consideram-se casos de utilidade publica:
I. A fundagao de povoagoes c de cstabelucimcntos de
assistencia, educagao ou instruegao publica.
II. A abertura, alargamento ou prolongamcnto de ruas,
pragas, canaes, estradas de ferro e, em geral, de quaesquer
vias publicas.
III. A construcgao de obras, ou estabelecimcntos, dcstinados ao bem geral de uma localidade, sua dccoragao e hy
giene .
IV. A exploragao de m inas.
A rt. 591. Em caso de perigo imminentc, comoguerra, ou
commogao intestina (Constituigao Federal, a rt. 80), poderao
as autoridades competcntes usar da propricdadc particular
ate onde o bem publico o exija, garantido ao proprictario
o direito a indemnizagao posterior.
Paragraphs unico. Nos demais casos o proprictario sera
previamente indemnizado, e, se recusar a indemnizagao, consignar-se-lhe-i judicialmente o valor.

1
~
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CAPITULO III
DA ACQUISIQAO E PERDA DA PROPRIEDADE MOVEL

SECQA.0 I
BA OCCCPAQAO

Art. 592. Quem so assenhorear de coisa abandon ad a, ou
ainda nao apropriada, para logo lhc adquire a propricdadc,
nao scndo essa occupacao defesa por lei.
Paragrapho unico. Yolvcm a nao ter dono as coisas
moveis, quando o seu as abandona, com intengilo de renuncial-as.
A rt. 593. Sao coisas sem dono e sujeitas a apropriagao :
I. Os animaes bravios, emquanto entregues a sua na
tural liberdade.
II. Osmansose domesticados que nao forem assignalados,
se tiverem perdido o habito de voltar ao logar onde costumam
recolher-se, salvo a hypothese do art. 596.
III. Os enxames de abclhas, antoriormente apropriados,
se o dono da colmeia, a quo pcrtenciam, os nao reclamar
immediatamente.
IY. As pedras, conchas c outras substancias mincraes,
vegetaes ou animaes arrojadas as praias pelo mar, se nao
apresentarem signal de dominio anterior.
DA CAIJA

:

Art. 594. Obsorvados os regulamcntos administrativos
da caga, podeni clla excrcer-se nas terras publicas, ou nas particularcs, com liccnga de seu dono.
Art. 595. Perlcncc ao cagador o animal por cllc apprehendido. Sc o cagador for no encalgo do animal e o tiver ferido,
este lhe pcrtencera, embora outrem o tenha apprehendido.

Art. 596. Nao se reputam animaes de ca?a os domesticados que fugirem a seus donos, emquanlo estos lhcs andarcra
a procura.
Art. 597. Se a ca<ja ferida se acolhcr a tcrreno cercado,
murado, vallado, ou cultivado, o dono deste, nao quercndo
pennittir a entrada do ca^ador, tera que a entregar, ou expellir.
Art. 598. Aquelle, que penetrar em tcrreno alhoio, sem
liccnga do dono, para cagar, perdera para este a ca<ja, que
apanhe, e responder-lhe-a pelo damno, que lhe cause.
DA PESCA

Art. 599. Observados os rcgulamentos administrativos,
licito 6 pescar em aguas publicas, ou nas particulares, com o
consentimento de seu dono.
Art. 600. Pcrtence ao pescador o peixe, quo pescar, e o
que arpoado, ou farpado, perseguir, embora outrcm o colha.
Art. 601. Aquelle, que, sem permissao do proprietary,
pescar, cm aguas alheias, perderi para elle o peixe que apanhe,
e responder-lhe-a pelo damno, que lhe faca.
Art. 602. Nas aguas particulares, que atravessem terrenos de muitos donos, cada um dos ribcirinhos tern dircito a
pescar de seu lado, ate ao meio dellas.
DA INVENQAO

Art. 603. Quern quer que ache coisa alheia perdida, ha
de restituil-a ao dono ou legitimo possuidor.
Paragrapho unico. Nao o conhecendo, o inventor faivl
por descobril-o, e, quando se lhe nao depare,

entregar A o

objccto achado a autoridadc co'mpetente no logar.
Art.. 604. O que restituir a coisa achada, nos termos do
artigo precedente, tera direito a uma recompensa e a indemnizacjao pelas despezas que houver feito com a conservacao e
trarisporte da coisa, se o dono nao preferir abandonal-a.

Art. 605. 0 inventor responde pelos prejuizos causados
ao proprictario ou possuidor legitimo, quando tivcr proccdido
com dolo.
Art. 606. Se, decorridos seis Inezes do aviso d autoridade,
ninguem se apresentar, que mostre dominio sobre a coisa,
vender-se-d cm hasta publica, e, deduzidas do prcgo as despezas, mais a rccompensa do inventor (art. 604), pcrtenccrd
o rcmanesccnte ao Estado, onde so deparou o objecto perdido.
DQ THESOIRO

Art. 607. 0 deposito antigo dc moeda ou coisas preciosas,
enterrado, ou occulto, dc cujo dono nao haja memoria, se
alguem casualmente o achar cm predio alheio, dividir-se-d
por cgual entre o proprictario destc c o inventor.
Art. 608. Sc o que achar for o senhor do predio, algum
operario seu, mandado em pesquiza, ou tercciro nao autorizado pclo dono do predio, a cste pcrtenccrd por inteiro o thesoiro.
A rt. 609. Deparando-se cm terreno aforado, partir-se-d
egualmente entre o inventor e o emphyteuta, ou serd deste
por inteiro, quando clle mesmo seja o inventor.
Art. 610. Deixa de c o n sid e rate thesoiro o deposito
aebado, se alguem mostrar que lhe pertence.
SECQAO II
DA ESPECTFICACAO

Art. 611. Aqucllo, que, trabalhando em materia prima,
pbtiver especic nova, desta serd proprietario, se a materia era
sua,. ainda que s6 em parte, c nao se puder restituir d forma
anterior.
Art. 612. So toda a materia for alheia, c nao so puder
reduzir d fbrma precedente, serd do e^pecificador de boa fe a
especie nova.

§ l.° Mas, sendo praticavcl a reduccao, ou, quando impraticavel, se a especie nova se obteve de ma fe, pertenceiA
ao dono da m ateria prima.
§ 2.° Em qualquer caso, por6m, sc o prego’ da mao de
obra exceder considcravelmente o valor da m ateria prima, a
especie nova seiA do especificador.
Art. 613. Aos prejudicados nas hypotheses dos dois artigos precedentcs, menos a ultim a do art. 612, § 1°, concernente & especificacao irrcductivcl obtida cm ma fe, se resarcird o damno, quo soflferem.
Art. 614. A especilicagao obtida por alguma das maneiras do art. 62 attribue a propriedade ao especificador, mas
nao o exime a indemnizagao.
SECQAO III
DA

CONFUSAO, CQMMISTAO E ADJDXCgSO

Aft. 615. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas, ou ajuntadas, sem o consentimento
defies, continuam a pertencer-lhes, sendo possivel separal-as
sem deterioragao.
§ l.° Nao o sendo, ou exigindo a separagao. dispendio
cxcessivo, subsiste indiviso o todo, cabendo a cada um dos
donos quinhao proporcional ao valor da coisa, com

que

entrou para a m istura ou aggregado •
§ 2.° Se, porem, um a das coisas p u d e r ' considerar-se
principal, o dono sel-o-cl do todo, indemnizando os outros.
Art. 616. Se aconfusao, adjunegao, ou m istura se operou
de mci f<$, a outra parte caberci cscolher entre guardar o todo,
pagando a porgao, que n&o for sua, ou renunciar as que lhe
pcrtencerem, m ediante indemnizagao completa.
Art. 617. Se da m istura de m aterias de natureza diversa
se formar nova especie, a confusao tera a natureza de especificagao para o effeito de attribuir o dominio ao respectivo autor.
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SECQA.0 IV
d o

u s o c a p i a o

A rt. 618. Adquirira o dominio da coisa movel o quo a
possuir como sua, sem interrupcao, nem opposicao, durante
tres annos.
Paragrapho unico. Nao gera usocapiao a posse, que se
nao firme em justo titulo, bem como a inquinada, original ou
supervenientemente de ma f6.
A rt. 619. Se a posse da coisa movel se prolongar por
dez annos, produziiA usocapiao independentemente de titulo ou
boa ffe.
Paragrapho unico. As disposipoes dos arts. 552 c 553
sao applicaveis ao usocapiao das coisas moveis.
SECQAO V
DA

TRA D ig A O

A rt. 620. 0 dominio das coisas nao se transfere pelos
contractos antes da tradicao. Mas esta se subentende, quando
o transm ittente continua a possuir pelo. constituto possessorio
(art. 675).
A rt. 621. Se a coisa alienada estiver na posse de terceiro, obtera o adquirente a posse indirecta pela cessao que
lhe fizer o alienante de seu direito a restituicao da coisa. ,
Paragrapho unico. Nos casosdeste artigoedoantecedente,
parte final, a acquisicao da posse indirecta equivale a tradicao.
A rt. 622, Feita por quern nao seja proprietario, a tra 
dicao nao alheia a propriedade. Mas, sc o adquirente estiver
de boa fe, e o alienante adquirir depois o dominio, considera-sp revalidada a transferencia e operado o effeito da
tradicao, desde o momento do seu acto.
Paragrapho unico. Tambem nao transfere o dominio a
tradipao, quando tiver por titulo um acto nullo.
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CAP I T UL O IV
D O CO N D O M IN IO

SECQAO I
DOS DIREITOS E DEVE11ES DOS CONDOMINOS

A rt. 623. Na propriedade em commuin, compropriedade, ou condominio, cada condomino ou consorte podc:
I . Usar livremente da coisa conforme seu destino, c sobrc
ella exercer todos os direitos compativeis com a indivisao.
II. Reivindical-a de terceiro.
III. Alhear a respectiva parte indivisa, ou graval-a.
A rt. 624. 0 condomino e obrigado a concorrcr, na
proporcao de sua parte, para as despezas de conservagao ou
divisao da coisa e supportar na mesma razao os onus, a que
estiver sujeita.
Paragrapho unico. Se com isso nao se conformar algum
dos condominos, seri dividida a coisa, respondcndo o quinhao
de cada uni pela sua parte nas despezas da divisao.
A rt. 625. As dividas contrahidas por uni dos condominos
em proveito da communhao, c durante ella, obrigam o contrahentc ; mas asseguram-lhe accao regressiva contra os dcmais.
Paragrapho unico. Se algum dellcs nao annuir, proceder-se-a conforme o paragrapho unico do artigo anterior.
A rt. 626. Quando a divida houver sido contrahida por
todos os condominos, sem se discriminar a parte de cada urn
na obriga?ao collectiva, nem se estipular soiidariedade, entcnde-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao sou
quinhao, ou sorte, na coisa commum.
A rt. 627. Cada consorte responde

aos outros pelos

fructos que percebeu da coisa commum, e pelo damno, que
Ihe causou.
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A rt. C28. Nenhum dos comproprietarios pode alterar a
coisa commurn, sem o consenso dos outros.
A rt. 629. A todo tempo scrd, licito ao condomino
cxigir a divisao da coisa commum.
Faragrapho unico. Podcm, porem, os consortcs accordar
quo fiquc indivisa por termo nao maior de cinco annos, susceptivcl do prorogacao ulterior.
A rt. 630. Se a indivisao for condigao estabelecida polo
doador,ou tcstador,entende-se que o foi somentc por cinco annos.
A rt. 631. A divisao entre condominos c simplesmcntc
dcclaratoria e nao attributiva da propriedade.
A rt. 632. Quando a coisa for indivisivel, ou se tprnar,
pcla divisao, impropria ao seu dcstino, e os consortcs nao
quizerem adjudical-a a um so, indemnizando os outros, serd
vendida e repartido o prego, prefcrindo-sc, na venda, em
condigoes eguaes de offerta, o condomino ao estranho, entre
os condominos o que tiver na coisa bemfeitorias mais valiosas,
c, nao as havendo, o de quinhao maior.
A rt. 633. Nenhum condomino pode, semprevio consenso
dos outros, dar posse, uso, ou gozo da propriedade aestranhos.
A rt. 634. 0 condomino, como qualquer outro possuidor,
podera defender a sua posse contra outrem.

SEqQAO II
DA ADJIIMSTRAgXO DO COJiDOMINIO

A rt. 635. Quandp ppr circumstancias de facto ou por
dcsaccordo, nap for pqssivel o uso c gozo cm commum, resolveriio os cpndpminjps se a coisa deve ser administrada, ven
dida ou alugada.
§ 1 .° Sc tpdos cpncprdarem que sc nao venda, a maioria
(art. 637) comppfira dcJijjcrar spbre a admipistragao ou locagao
da coisa commum.
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§ 2.° Pronunciando-se a maioria pela administragao,
escolhcrd tambem o administrador.
Art. 636. Resolvendo-se alugar a coisa commum (artigo
G37), preferir-se-d, em condigoes eguaes, o condomino ao
cslranho.
A rt. 637. A maioria serd calculada nao pclo numcro,
scnao pclo valor dos quinhoes.
§ l . ° As delibcracocs nao obrigarao, nao scndo tomadas
por maioria absoluta, isto 6, por votos que rcpresentcm mais
dc mcio do valor total.
§ 2 .° Havendo cmpate, decidird o juiz, a rcqucrimcnto
dc qualqucr condomino, ouvidos os outros.
A rt. 638. Os fructos da coisa commum, nao havendo
cm contrario estipulacao ou disposicao dc ultima vontadc,
serao partilhados na proporgao dos quinhoes.
Art. 639. Nos casos de duvida, prcsumcm-sc eguaes os
quinhoes.
Art. 640. 0 condomino, que administrate sem opposigap
dos outros, presumc-sc mandatario commum.
A rt. 641. Applicam-se, nos casos omissos, d divisfio do
condominio as regras dc partilha da hcranca (arts. 1 .772
c seguintes).
SECQAO III
DO COXDOMINIO

EM PAREDES, CERCAS, MUROS E VALLAS

A rt. 642. 0 condominio por meacao de paredcs, ccrcas, muros e vallas regula-sc pek) disposto ncstc Codigo
(arts. 554 a 588 c 623 a 634).
A rt. 643. Q proprietario que tiver dircito a extremar um
immovcl com paredes, ccrcas, muros, vallas, ou vallados,
tcl-o-d egualpaente a adquirir mcagao na paredc, muro, valla,
yallado, ou ccrca do visinho, cmbolsando-lhe mptadc do que
actualmente valer a obra e o terreno por ella occupado
(art. 727).

A rt. 644. Nao convindo os dois no prcco da obra, arbitrar-se-4 mediante peritos, a expensas de ambos os conlinantes.
A rt. 645. Qualquer quo scja o prego damcacao, cmquanto
o que pretender a divisao nao o pagar ou dcpositar, nenhum
uso podera fazer da parede, muro, valla,-ccrca, ou qualquer
outra obra divisoria.
SECgAO IV
DO

COMPASCOO

A rt. 646. Se o compascuo em predios particulares for
cstabclccido por servidao, reger-se-A pelas normas destas.
Se nao, observar-se-a, no que lhe for applicavel, o disposto
neste capitulo, caso outra coisa nao estipule o titulo de onde
resulte a communhao de paslos.
Paragrapho unico. 0 compascuo em terrenos baldios e
publicos regular-se-a pelo disposto na legislacao municipal.

CAPITULO Y
DA PROPR1EDADE RESOLUVEL

A rt. 647. Resolvido o dominio pelo implemento da condicao ou pelo advento do tcrmo, entcndcm-se tambcm resolvidos os direitos reaes concedidos na sua pendericia, e o proprietario, cm cujo favor se opera a resolucao, pode reivindicar
a coisa do poder de quern a detenha.
Art. 648. Se, porem, o dominio se resolver por outra
causa supervenientc, o possuidor, que o tiver adquirido por
titulo anterior a resolucao, sera considerado proprietario perfeito, restando a pessoa em cujo beneficio houve a resolucao,
accao contra aquelle cujo dominio se resolveu para haver a
propria coisa, ou seu valor.
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CAPITULO VI
DA PROPR1EDADE L1TTERAR1A, SC1ENT1FJCA E ARTISTICA

A rt. 649. Ao autor de obra litteraria, scientifica, ou a rtistica pertencc o dircito cxclusivo dc reproduzil-a.
§ l.° Os herdeiros c successores do autor gozarao dcsse
dircito pclo tempo de sessenta annos, a contar do dia do sou
fallocimento.
§ 2.° Morrendo o autor sem herdeiros ou successores, a
obra cac no dominio commum.
A rt. 6S0. Goza dos dircitos de autor, para os cflfeitos
cconomicos por estc Codigo assegurados, o editor de publicacomposta dc arligos ou treebos de au tores diversos, reunidos num todo, ou distribuidos em series, taes como jo r-

qho

naes, revistas, diccionarios, encyclopedias c sclectas.
Paragrapho unico. Cada autor conserva, ncstc caso, o
seu direilo sobre a sua produccao, e poderA reproduzil-a em
separado.
A rt. 6S1. 0 editor exerce lambcm os dircitos a que sc
refere o artigo anteccdentc, quando a obra for anonyma ou
pseudonyma..
Paragrapho unico. Mas, nesle caso, quando o autor se
dcr a conheccr, assumira o exercicio de se'us dircitos, sem prejuizo dos adquiridos pclo editor.
A rt. 652. Tern o mesmo direito.de autor o traductor dc
obra ja entregue ao dominio commum c o escriptor de versoes permittidas pelo autor da obra original, ou, em sua falta,
pelos seus herdeiros e successores. Mas o traductor nao sc
pode oppor & nova traduc<jao, salvo se for simples reproduc<jao
da sua, ou se tal direito lhe dcu o autor.
A rt. 653. Quando uma obra, feita em collaboracao, nao
for divisivel, nem coubcr na disposicao do art. 651, os collaboradores, nao havendo convcnQao em contrario, terao entre

si direitos cguacs; nao podendo, sob pena de responder por
pcrdas c damnos, nenhum dclles, sem consentimento dos
outros, reproduzil-a, nem lhc autorizar a reproducgao, excepto quando feita na collecgao de suas obras completas.
Paragrapho unico. Fallccendo um dos collaboradores sem
herdciros ou successorcs, o scu direito accresce aos sobreviventcs.
Art. 654. No caso do artigo anterior, divergindo os col
laboradores, decidhA a maioria numerica, e, em falta desta,
o juiz, a rcquerimcnto de qualquer delies.
§ l.° Ao collaborador dissidente,porCm, fica o direito de
nao conti ibuir para as despezas de reproducgao, renunciando
a sua parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu nome
se insercva na obra.
§ 2.° Cada collaborador pode, entretanto, individualmentCj
sem acquiescencia dos outros, defender os proprios direitos
contra terceiros, que daquellcs nao sejam legitimos representan tes.
Art. 655. 0 autor de composigao musical, feita sobre
texto poctico, pode exccutal-a, publical-a ou transmittir o scu
direito, independente de autorizacao do cscriptor, indemnizando, porem, a este, que conservara direito A, reproducgao
do texto sem a musica.
Art. 656. Aquelle, que, Fegalmcnte autorizado, reproduzir obra de arte mediantc proccsso artistico difierente, ou
pclo mesmo processo, havendo na composigao novidade, scrA
quanto a copia, considerado autor.
Paragrapho unico. Goza, egualmcnte, dos direitos de
autor, sem dcpendcncia de autorizagao, o que assim reproduzir obra ja entregue ao dominio coramum.
Art. 657. Publicada e exposta a venda uma obra theatral ou musical, entende-se annuir o autor a que se represente, ou execute, onde quer que a sua audigao nao for retribuida.

A rt. 658. Aquclle, quc, com autoriza<jao .do compositor
de uma obra musical, sobre os scus motivos escrever combinagoes, oil variances, tern, a respeito dcslas, os mesmos
direitos, e com as mesmas garantias, quc sobre aquella o seu
a u to r.
Art. 659. A cessao, ou a heranca, quer dos dircitos dc
autor, quer da obra de arte, litteratitra ou sciencia, nao transmitte o direito de modifical-a. Mas este podera scr cxercido
pelo autor, cm cada edicao successiva, respeitados os do
editor.
Paragrapho unico. A cessao de artigos jornalisticos

nao

produz effeito, salvo cohvencao em contrario,. alem do prazo
de vinte dias, a contar da sua publicacao. Findo elle, recobra
o autor em toda a plenitude o seu direito.
Art. 660. A Uniao e os Estados poderao desapropriar
por utilidade publica, mediante indcmnizacaO previa, qualquer
obra publicada, cujo dono a nao quizer reeditar.
Art. 661. Pertencem a Uniao, aos Estados, ou aosMunicipios :
I. Os manuscriptos de seus archivos, bibliothecas e
rcparticOes.
II. As obras encommendadas pclos respectivos governos,
c publicadas a custa dos cofres publicos.
Paragrapho unico. Nao caem, porem, no dominio da
Uniao, do Estado, ou do Municipio, as obras simplesmente
por elles subvencionadas.
Art. 662. As obras publicadas pelo Governo Federal,
Estadual ou Municipal, nao sen do actos publicos e documcntos
olhciacs, caem, quinze annos depois da publicacao, no dominio
commum.
Art. 663. Ninguem pode reproduzir obra, que ainda nao
tenha caido no dominio commum, a pretexto de annotal-a,
commental-a, ou melhoral-a, sem permissSn do autor ou seu
representante.
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§ l.° Podem, porem, publicar-se em separado, formando
obra sobre si, os commcntarios ou annotacocs.
§ 2.° A permissiio confere ao reproductor os direitos do
autor da obra original.
Art. 664. A permissao do autor, necessaria tambem
pai'a se lhe reduzir a obra a compendio ou resumo, attribue,
quanto a estes, ao resumidor ou compendiador, os mesmos
direitos daquelle sobre o trabalho original.
Art. 66S. E egualmcnte necessaria, e produz os mesmos
cffeitos da permissao de que trata o artigo antecedente, a
licenca do autor da obra primitiva a ou tran , para de um
romance extrahir pcca theatral, reduzir a verso obra em prosa,
e vice-versa, ou della desenvolver os episodios, o assumpto e
o piano geral.
Paragrapho unico. Sao livres as paraphrases, que nao
forem verdadeira reproduccao da obra original.
Art. 666. Nao se considera offensa aos direitos de
a u to r:
I. A reproduccao de passagens ou trechos de obras ja
publicadas e a insercao, ainda integral, de pcquenas composieoes alheias no corpo de obra maior, contanto que esta apresente caracter scientifico, ou seja compilacao destinada a fun
litterario, didactico, ou religioso, indicando-se, porem, a
origem, de onde se tomarem os excerptos, hem como 6 nome
dos autorcs.
II. A reproduccao, em diaries ou periodicos, de noticias
e artigos sem caracter litterario ou scientifico, publicados cm
oiitros diarios, ou periodicos, mencionando-se os nomcs dos
autorcs c os dos periodicos, ou jornaes, de onde forem trail'
scriptos.
III. A reproduccao, em diarios e periodicos, de discursos
pronunciaclos cm reunions publicas, de qualquer natureza.
IV. A reproduccao dctodos os actos publicos e documen*
tos ofiiciaes da Uniao, dos Estados e dos Municipios.
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Y. A citagao em liyros, jornaes ou revistas, de passagens
dc qualquer obra com intuito de critica ou polemica.
VI. A copia, feita a mao, de uma obra qualquer, contanto que se nao destine a venda.
VII. A reproducgao, no corpo de um escripto, de obras
de artes figurativas, contanto que o escripto seja o principal,
c as figuras sirvam sbmente para explicar o texto, nao se podendo, porem, deixar de indicar os nomes dos autores, ou as
fontes utilizadas.
VIII. A ulilizacao de um trabalho de arte figurativa, para
se obter obra nova.
IX. A reproducgao de obra de arte existente nas ruas e
pragas.
X. A reproducgao de relratos ou bustos de encommenda
particular, quando feita pelo proprietario dos objectos encommendados. A pessoa representada e seus successores immediatos podem oppor-se & reproducgao ou publica exposicao do retrato ou busto.
A rt. 667. E susceptivel de cessao o direito, que assiste
ao autor, de ligar o nome a todos os seus productos intellectuaes.
§ l . ° Dara logar a indemnizacao por perdas e damnos a
usurpacao do nome do autor ou a sua substituicao por outro,
nao havendo convencao que a legitime.
§ 2 .° 0 autor da usurpacao, ou substituicao, sciA, outrosim, obrigado a inserir na obra o nome do verdadeiro
autor.
A rt. 66S. Nao firmam direito dc autor, para desfructar a
garantia da lei, os escriptos por esta defesos, que forem por
scntenca mandados rctirar da circulagao.
Art. 669. Quern publicar obra inedita, ou reproduzir obra
em via de publicacao ou ja publicada, pertencente a oulrem ,
sem outorga ou acquiescencia dcslc, alem de perder, cm beneficio do autor, ou proprietario, os exemplares da reproducgao
9

—
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fraudulenta, que se apprehenderem, pagar-lhe-A o valor de
toda a edi<jao, menos esses exemplares, ao prego por que
estiveretn A venda os genuinos, ou em que forem avaliados.
Paragrapho unico. Nfto sc conhocendo o numero de exemplares fraudulentamentc impressos e dietribuidos, pagarA
o transgressor o valor de mil exemplares, alem dos apprchendidos.
A rt. 670. Quern vender ou expuzer A venda ou A leitura
publica e remunerada uina obra impressa com fraude, serA solidariamcnte responsavel, com o editor, nos termos do artigo
anteccdente ; e, se a obra for oslampada no estrangeiro, res
ponded como editor o vendedor, ou o expositor.
A rt. 671. Quern publicar qualquer manuscripto, sem permissao do autor ou de seus herdeiros ou representantes, serA
responsavel por perdas e damnos.
Paragrapho unico. As carlas-missivas nfto podem ser
publicadas sem permissao dos seus autores ou de quem os
represente, mas podem ser juntas como doclimento em autos
judiciaes.
A rt. 672. 0 autor, ou proprietario, cuja obra se reproduzir fraudulentamente, poderA, tanto que o saiba, requerer a
apprehensao dos exemplares reproduzidos, subsistindo-lhe o
direito A indemnizagao de perdas e damnos, ainda que nenhum exemplar se encontre.
A rt. 673. Para seguran^a de seu direito, o proprietario
da obra divulgada por typographia, litographia, gravura, moldagem, ou qualquer outro systema de reproduegao, depositarA,
com destino ao registro, dois exe'mplares na Bibliotheca Na
tional, no Instituto National de Musica ou na Escola Nacional
de Bellas-Artes do Districto Federal, conforme a natureza da
producQao.
Paragrapho unico. As cerlidoes do registro induzem a
propriedade da obra, salvo prova em contrario.
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D o s d i r e i t o s i*eites solbl'e d o is a s a l h e i a s

CAPlTULO I
DlSPOSigOES 0E R A E 3

A rt. 674. Sao direitos reaes, aleift da propriedade:
I. A emphyteuse.
II. Ag scrvidocs.
III. 0 usofructo.
IY. 0 uso.
V. A habitagflo.
VI. As rendas expressamente conStituidas sobre itnmo*
veis.
Y ll. 0 petihor.
VIII. A aritichrese.
IX. A hypotheca.
A rt. 678. Os direitos reaes sobre coisas moveis, quatldo
constititidos, ou transmittidos por actos efttre vivos, so se
adquirem com a tradigao (art. 620).
A rt. 676. Os direitos reaes sobre immoveis constituidos,
ou

transmittidos por actos entre vivos

S6

se adquirem depois da

transcripgao, ou da iiiscripgao, no registfo de immoveis, dos
referidos titulos (arts. 830, n . I, e 886), salvo os casos expressos neste GodigO.
A rt. 677. Os direitos reaes passam com o immovel para
o dominio do comprador, ou successor.
Paragrapho unico. Os impostos que recaem sobre predios transmittem-se aos adquirentes, salvo constando da escriptura as certidoes do recebimento, pelo fiSco, dos impostos
devidos e, em caso de venda em praga, ate o equivalente do
prego da arrematagao.
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CAPITULO II
DA E M P H Y T E U S E

Art. -678. Da-se a emphytcuse, aforamento, ou cmprazamento, quando por acto cntre vivos, ou de ultima vonlade,
o proprietario attribue a outrem o dominio util do immovel,
pagando a pcssoa, que o adquirc, e assim se constitue emphyteuta, ao senhorio directo uma pensao, ou fdro, annual,
certo e invariavel.
A rt. 679. 0 contracto de emphyteuse 6 perpetuo. A
cmphyteusc por tempo limitado considera-se arrendamento, e
como tal se rege.
A rt. 680. S6 podem ser objecto de emphyteuse terras
nao cultivadas ou terrenos que se destinem a cdificatjao.
A rt. 681. Os bens emphyteuticos transmittem-se por
heranca na mesma ordem estabelecida a respeito dos
allodiaes neste Codigo, arts. 1.603 a 1 .6 1 9 ; mas, nao
podem ser divididos em glebas sem consentimento do se
nhorio .
A rt. 682. fi obrigado o emphyteuta a satisfazer os impostos e os onus reaes que gravarem o immovel.
Art. 683. 0 emphyteuta, ou foreiro, nao pode vender
nem dar em pagamento o dominio util, sem previo aviso ao
senhorio directo, para que este exerca o direito de opcao; e
o senhorio directo tem trinta dias para declarar, por escripto,
datado e assignado, que quer a preferencia na alienacao, polo
mesmo preco e nas mesmas condicoes.
Se dentro no prazo indicado, nao responder ou nao
offcrccer o preco da alienacao, podera o foreiro efi'ectual-a com
quem entender.
A rt. 684. Compete egualmente ao foreiro o direito de
preferencia, no caso de querer o senhorio vender o dominio
directo ou dal-o em pagamento. Para este effeito, ficara o

J
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dito scnhorio sujeito a mesma obrigacao imposta, cm scmclhantcs circumstancias, ao foreiro.
A rt. 685. Se o emphyteuta nao cum prir o disposto no
art. 683, podcra o scnhorio directo usar, nao obstante, do
sen direito de preferencia, havendo do adquirente o predio
pelo prego da acquisigao.
A rt. 686. Sempre que se realizar a transferencia do
dominio util, poi\.vcnda ou dacao cm pagamento, o scnhorio
directo, que nao usar da opcao, tera direito de receber do
alienante o laudemio, que sera de dois e meio por cento
sobre o preco da alienacao, se outro nao se tiver fixado no
titulo de aforamento.
A rt. 687. 0 foreiro nao tem direito & remissao do fdro,
por esterilidade ou destruicao parcial do predio emphvteutico,
nem pela perda total de seus fructos ; pode, em taes casos,
porem, abandonal-o ao senhorio directo, e, independentemente
do seu consenso, fazer inscrever o acto da renuncia (art. 691),
A rt. 688. £ licito ao emphyteuta doar, dar em dote,
trocar por coisa niio fungivel o predio aforado, avisando
o senhorio directo, dentro em sessenta dias, contados do acto
da-transmissao, sob pena de continuar responsavel pelo pa
ou

gamento do fhro.
A rt. 689. Fazendo-se penhora, por dividas do em
phyteuta, sobre o predio emprazado, sera citado o senhorio
directo, para assistir & praca, e tera preferencia, quer, no
caso de 'arrcmalag&o, sobre os demais lancadores, em condigoes eguaes, quer, em falta delies, no caso de adjudicacao.
A rt. 690. Quando o predio emprazado vier a pertencer
a varias pessoas, estas, dentro em seis mezes, elegerao um
cabecel, sob pena de se devolver ao senhorio o direito de
escolha.
§ 1 .0 Feita a escolha, todas as accoes do senhorio contra
os foreiros serao propostas contra o cabecel, salvo a este o
direito regressivo contra os outros pelas respectivas quotas.

1
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§ 2.° Se, por6m, o senhorio directo convier na divisao
do prazo, cada uma das glebas em que for dividido constituii'il prazo distincto.
A rt. 691. Se o emphyteuta pretender abandonar gratuitamente ao senhorio o predio aforado, poderao oppor-se os
credores prejudicados com o abandono, prestando cau<jao
pelas pensoes futuras, at6 que sejam pagos de suas dividas.
A rt. 692. A emphyteuse extingue-se^:
I. Pela natural deterioragao do predio aforado, quando
chegue a nao valer o capital correspondente ao fdro e mais
um quinto deste.
I I . Pelo commisso, deixando o foreiro de pagar as pensflcs
devidas, por tres annos consecutivos, caso em que o senhorio
o indemnizarct das bemfeitorias necessarias.
III. Fallecendo o emphyteuta, sem herdeiros, salvo o
direito dos credores.
A rt. 693. Todos os aforamentos, salvo accdrdo entre as
partes, sao resgataveis trinta annos depois de constituidos,
mediante pagamento de vinte pensOes annuaes pelo foreiro,
que nao poderA no seu contracto renunciar o direito ao resgate, nem contrariar as disposigoes imperativas deste capitulo.
A rt. 694. A sub-emphyteuse estd sujeita as -mesmas
disposi^oes que a emphyteuse. A dos terrenos de mai’inha e
accrescidos serA regulada em lei especial.
CAPITULO III
DAS SERVIDOES PREDIAES

sEcgAo I
DA CONSTITOrCAO DAS

serv id Oes

A rt. 69S. Impoe-se a servidao predial a um predio em
favor de outro, pertencente a diverso dono. Por ella perde o
proprietario do predio serviente o exercicio de alguns de seus
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direitos dominicaes, ou fica obrigado a tolerar que delle sc
utilize, para certo fim, o done do predio dom inante.
A rt. 696. A servidao nao se presum e : reputa-se, na
duvida, nao existir.
A rt. 697. As servidoes nao apparentes s6 podem ser estabelecidas por meio de transcripgao no registro de immoveis.
A rt. 698. A posse incontestada e continua de um a ser
vidao por dez ou vinte annos, nos term os do a rt. 551,
autoriza o possuidor a transcrevel-a em seu nome no registro
de immoveis, servindo-lhe de titulo a sentenga que julgar
consummado o usocapiao.
Paragrapho unico. Se o possuidor nao tiver titulo, o
prazo do usocapiao serA de trinta

annO B .

A rt. 699. 0 dono de um a sgrvidao tem direito a fazer
todas as obras necessarias A sua conservagao e u so . Se a ser
vidao pertencer a mais de um predio, serao as despezas
rateadas entre os respectivos donos.
A rt. 700. As obras a que se refere o artigo antecedente
devem ser feitas pelo dono do predio dom inante, se o contrario nao dispuzer o titulo expressam ente.
A rt. 701. Quando a obrigagao incum bir ao dono do predio
serviente, este poderA exonerar-se, abandonando a propriedade
ao dono do dom inante.
A rt. 702. 0 dono do predio serviente nao poderA embaragar de modo algum o uso legitimo da servidao.
A rt. 703. Pode o dono do predio serviente rem over de
um local para outro a servidao, contanto que o faga A sua
custa, e nao dim inua em nada as vantagens do predio domi
nante. i
A rt. 704. ftestringir-se-A o uso da servidao As necessidades do

predio

dominante, evitando, quanto possivel,

aggravar o encargo ao predio serviente.
Paragrapho unico. Constituida para certo fim, a servidao
nao se pode ampliar a outro, salvo o disposto no artigo seguinte.
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Art. 70S. Nas servidoes de transito a de maior inclue
a de mcnor onus, e a menos exclue a mais onerosa.
Art. 706. Sc as nccessidades da cultura do predio dominante impuzcrem a servidao maior largucza, o dono do
serviente 6 obrigado a soffrel-a; mas tern direito a ser indemnizado pelo exccsso.
Paragrapho unico. Se, porem, esse accrescimo de encargo for dcvido a mudanca na maneira de exercer a servi
dao, como no caso de se pretender edificar em terreno at6
entao destinado a cultura, podeni obstal-o o dono do predio
serviente.
•
»
Art. 707. As servidoes prediaes sao indivisiveis. Subsistem, no caso de partilha, em beneficio de cada um dos
quinhoes do predio dominante, e continuam a gravar cada
um dos do predio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, s6 se applicarem a certa parte de um, ou de outro.

SECgAO II
DA EXTINCCAO DAS SERVIDOES

Art. 708. Salvo nas desapropriacoes, a servidao, uma
vez transcripta, s6 se extingue, com respeito a terceiros,
quando cancellada.
Art. 709. 0 dono do predio serviente tern direito, pclos
mcios judiciaes, ao cancellamcnto da transcripcfio, embora o
dono do predio dominante lh’o impugne:
I. Quando o titular houver renunciado
vidao.

a sua ser

II. Quando a servidao for de passagem, que tenha cessado pela abertura de cstrada publica, accessivel ao predio
dominante.
III. Quando o dono do predio serviente resgatar a ser
vidao ,
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Art. 710. As servidoes prediaes extinguem -se:
I. Pela reuniao dos dois predios no dominio da mesma
. pessoa.
II. Pela suppressao das respectivas obras por effei.to de
contracto, ou de outro titulo expresso.
III. Pelo nao uso, durante dez annos continuos.
Art. 711. Extincta, por alguma das causas do artigo
anterior, a servidao predial transcripta, fica ao dono do p redio serviente o direito a fazcl-a cancellar, mcdiante a prova
da extinccao.
Art. 712. Se o predio dominante estiver hypothecado, e
a servidao se mencionar no titulo hypothecario, sera tambem
preciso, para a cancellar, o consentimento do credor.

CAPITULO

IY

DO USOFRUCTO

SECQAO I
DISPOSigOES GERAES

Art. 713. Constitue usofructo o direito real de fruir as
utilidades e fructos de uma coisa, emquanto temporariamente
destacado da propriedade.
Art. 714.

0 usofructo pode recair em um ou mais

bens, moveis ou immoveis, em um patrimonio inteiro, ou
parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os fructos
e utilidades.
Art. 715. 0 usofructo de immoveis, quando nao resulte
do direito de familia, dependerd de transcripcao no respectivo
registro.
A rt. 716. Salvo disposicao em contrario,
estende-se

aos

accessories da coisa o seus

o usofructo

accrescidos.

A rt. 717. 0 usofructo s6 se pode transferir, por alienagao, ao proprietario da coisa; mas o seu exercicio pode
ceder-se por titulo gratuito ou oneroso.

SECQAO II
DOS DIREITOS DO USOFRUCTUARIO

Art. 718. 0 usofructuario tem direito a posse, uso,
administragao e percepgao dos fructos.
A rt. 719.. Quando o usofructo recae em titulos de credito, o usofructuario tem direito, iiaO s6 a cobrar as respectivas dividas, mas ainda a emprcgar-lhes a importancia recebida. Essa applicagao, por6m, corre por sua conta e risco ;
e, cessando o usofructo, o proprietario pode recusar os
novos titulos, exigindo em especie o dinheiro.
A rt. 720. Quando o usofructo recae sobre apolices da
divida publica ou titulos semelhantes, de cotagao variavel, a
alienagao delles s6 se effectuard mediante previo accbrdo
entre o usofructuario e o dono.
A rt. 721. Salvo direito adquirido por outrem, o uso
fructuario faz seus os fructos naturaes, pendentes ao comegar
o usofructo, sem encargo de pagar as despezas de producgao.
Paragrapho unico. Os fructos naturaes, porem, pendentes
ao tempo em que cessa o usofructo, pertencem ao dono,
tambem sem compensagao das despezas.
A rt. 722. As crias dos animaes pertencem ao usofru
ctuario, deduzidas quantas bastem, para inteirar as cabegas
de gado existentes ao comegar o usofructo.
A rt. 723. Os fructos civis, vencidos na data inicial do
usofructo, pertencem ao proprietario, e ao usofructuario os
vencidos na data em que cessa o usofructo.
A rt. 724. 0 usofructuario pode usofruir em pessoa, ou
mediante arrendamento, o predio, mas nao mudar-lhe o genero
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de cultura, scm licence do proprietario ou autoriza<jao expressa no titulo; salvo so, por algum outro, como os de pae,
ou marido, lhe couber tal direito.
A rt. 725. Se o usofructo recae em florestas, ou minas,
podem o dono e o usofructuario prefixar-lhe a extensao do
gozo e a m aneira da exploratjao.
A rt. 726. As coisas que se consomem pelo uso, caera
para logo no dominio do usofructuario, ficando, porAm, este
obrigado a restituir, findo o usofructo, o equivalente em
genero, qualidade -e quantidade, ou, nao sendo possivel, o seu
valor, pelo pre?o corrente ao tempo da restitugjao.
Paragrapho unico. Se, porAm, as referidas coisas foram
avaliadas no titulo constitutivo do usofructo, salvo clausula
expressa em contrario, o usofructuario A obrigado a pagal-as
pelo pre?o da avalia<jao.
A rt. 727. 0 usofructuario nao tern direito A parte do
thesoiro achado por outrem, nem ao precjo pago pelo visinho
do predio usofruido, para obter meaeao em parede, cerca,
muro, valla ou vallado (art. 643).
A rt. 728. Nao precede o disposto na segunda parte do
artigo anterior, quando o usofructo recair sobre universalidade ou quota parte de bens.
SECQA.0 III
DAS OBRIGACOES DO USOFRUCTUARIO

A rt. 729. 0 usofructuario, antes de assumir o usofructo,
inventariara, A sua custa, os bens, que reccber, determinando
0 estado em que se acham e darA cauijao, fidejussoria ou
real, se lh’a exigir o dono, de velar-lhe pela conscrvacao,

e

entregal-os Undo o usofructo.
A rt. 730. 0 usofructuario, que nao quizer ou nao
puder dar cauQao sufficiente, perderA o direito de administrar
o usofructo ; e, neste caso, os bens serao administrados pelo
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proprietary, que ficari obrigado, mediante caufjao, a entregar
ao usofructuario o rendimento delies, deduzidas as dcspezas
da administra<jao, entre as quaes se incluiri a quantia taxada
pelo juiz em remuneragao do administrador.
Art. 731. Nao s£o obrigados & caugao :
I. 0 doador, que se reservar o usofructo da coisa doada.
I I . Os paes, usofructuarios dos bens dos fdhos mcnores.
A rt. 732. 0 usofructuario nao 6 obrigado a pagar
as deterioracoes resultantes do exercicio regular do uso
fructo .
A rt. 733. Incumbem ao usofructuario :
I. As despezas ordinarias de conservacao dos bens no
estado em que os recebeu.
I I . Os foros, as pensoes e os impostos reaes devidos pela
posse, ou rendimento da coisa usofruida.
A rt. 734. Incumbem ao dono as reparacoes extraordinarias e as que nao forem de custo modico; mas o usofru
ctuario lhe pagara os juros do capital despendido com as que
forem necessarias a conservacao, ou augmentarem o rendi
mento da coisa usofruida.
Paragrapho unico. Nao se consideram modicas as des
pezas superiores a dois tergos do liquido rendimento em um
anno.
A rt. 735. Se a coisa estiver segura, incumbe ao uso
fructuario pagar, durante o usofructo, as contribuigoes do
seguro.
§ 1 .° Se o usofructuario fizer o seguro, ao proprietario
cabera o direito dellc rcsultantc contra o segurador.
§ 2 .0 Em qualqucr hypothese, o direito do usofructuario
fica subrogado no valor da indemnizacao do seguro.
Art. 736. Se o usofructo recair em coisa singular, ou
pai'tc della, so respondera o usofructuario pelo juro da divida, que ella garantir, quando esse onus for expresso no
titulo respectivo,
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Se recair num patrimonii), ou parte deste, sei'a o usofructuario obrigado aos juros da divida que oncrar o patrimonio
ou a parte delle, sob re que recaia o usofructo.
A rt. 737. Sc um cdificio sujeito a usofructo for destruido sem culpa do proprictario, nao sera este obrigado a
reconstruil-o, ncm o usofructo se restabelccera, se o proprietario reconstruir A sua custa o predio ; mas, se elle
estava seguro, a indemnizacao paga fica sujeita ao onus do
usofructo.
Se a indemnizacao do seguro for applicada a rcconstruCQao do predio, restabelecer-sc-a o usofructo.
A rt. 738. Tambcm fica subrogada no onus do usofructo,
em logar do predio, a indemnizacao paga, se elle for dcsapropriado, ou a importancia do clamno, resarcido pelo terceiro
responsavel, no caso de damnificacao, ou perda.
SECQAO IV
DA EXTINCQAO DO USOFRUCTO

A rt. 739. 0 usofructo extingue-se:
I. Pela morte do usofructuario.
II. Pelo termo de sua duracao.
III. Pela cessacao da causa de que se origina.
IV. Pela destruicao da coisa, nao sendo fungivel, guardadas as disposicoes dos arts. 735, 737, 2a Parte, e 738.
V. Pela consolidacao.
VI. Pela prescripcao.
VII. Por culpa do usofructuario, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, nao lhes acudindo com os
reparos de conservacao-.
A rt. 740. Constituido o usofructo em favor de dois ou
mais individuos, extinguir-se-a parte a parte em relacao a
cada um dos que fallecerem, salvo se, por estipulacao expressa, o quinhao desses couber aos sobreviventes,

m
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Art. 741. 0 usofructo constituido em favor de pessoa
juridica extingue-se com esta, ou, se ella perdurar, aos cem
annos da data em que se comedou a exercer.
CAPITULO Y
DO USO

A rt. 742. 0 usuario fruint a utilidadeda coisa dada em
uso, quanto o exigirem as necessidades pessoaes suas e de
sua familia.
Art. 743. Avaliar-se-ao as necessidades pessoaes do usua
rio, conforme a sua condiijao social e o logar onde viver.
Art. 744. As necessidades da familia do usuario comprehendem :
I. As de seu conjuge.
II . As dos filhos solteiros, ainda que illegitimos.
III. As das pessoas de seu serviijo domestico.
A rt. 745. Sao applicaveis ao uso, no que nao for contrario a sua natureza, as disposi?oes relativas ao usofructo.
CAPITULO VI
DA IIABITAQAO

Art. 746. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito nao a pode alugar,
nem cmprestar, mas simplesmente occupal-a com sua-familia.
A rt. 747. Se o direito real de habitagcio for conferido a
mais de uma pessoa, qualquer dellas, que habite, sosinha, a
casa, nao ter& de pagar aluguer a outra, ou as outras, mas
nao as pode inhibir de exercerem, querendo, o direito, que
tambem Ihes compete, de habital-a.
Art. 748. Sao applicaveis A habita?ao, no em que Ihe
nao contrariarem a natureza, as disposi^oes concernentes ao
usofructo.
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CAPITULO YII
DAS RENDAS CONSTlTtJIDAS SODRE IMMOVEIS

A rt. 749. No caso de desapropria^ao, por necessidade
ou utilidade publica, do predio sujeito a constituigao de renda
(arts. 1.424 a 1.431), applicar-se-a em constituir outra o prego
do immovel obrigado. 0 mesmo destino terA, em caso analogo,
a indemniza^ao do seguro.
Art. 750. 0 pagamento da renda constituida sobre um
immovel incumbe, de pleno direito, ao adquirente do predio
gravado. Esta obrigaejao cstende-se As rendas vencidas antes
da alienagao, salvo o direito regressivo do adquirente contra
o alienante.
Art. 751. 0 immovel sujeito a prestacoes de renda pode
ser resgatado, pagando o devedor um capital em especie, cujo
rendimento, calculado pela taxa legal dos juros, assegure ao
credor renda equivalente.
Art. 752. No caso defallencia, insolvencia ou execucao do
predio gravado, o credor da renda tern preferencia aos outros
credores para haver o capital indicado no artigo antecedente.
Art. 753. A renda constituida por disposi<jao de ultima
vontade cometja a ter effeito desdc a morte do constituinte,
mas nao valera contra terceiros adquirentes, emquanto nao
transci'ipta no competente registro.
Art. 754. No caso de transmissao do predio gravado a
muitos successorcs, o onus real da renda continua a graval-o em
todas as suas partes.
CAPITULO VIII
DOS DIRE1TOS REAES DE GARANTIA

Art. 755. Nas dividas garantidas por penhor, antichrese
ou hypotheca, a coisa dada em garantia fica sujeita, por vin
culo real, ao cumprimento da obrigaejao.

1
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Art. 756. S6 aquelle que pode alienar, podera hypothccar, dar em antichrese, ou empcnhar. So as coisas quo se
podem alienar poderao ser dadas em penhor, antichrese, ou
hypotheca,
Paragrapho unico. 0 dominio superveniente revalida,
desde a inscripcao, as garanlias reaes estabelecidas por quem
possuia a coisaa titulo de proprietario.
Art. 757. A coisa coinmum a diversos proprietaries nao
pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o
consentimento de todos ; mas cada um pode individualmente
dar em garantia real a parte que tiver, se for divisivel a
coisa, e so a respeito dessa parte vigorara a indivisibilidade
da hypotheca.
Art. 758. 0 pagamento de uma ou mais prcstacoes da
divida nao importa exoneracao correspondentc da garantia,
ainda que esta comprehenda varios bens, salvo disposicao
expressa no titulo, ou na quitacao.
Art. 759. 0 credor hypothecario e o pignoraticio p m 0
direito de excutir a coisa hypothecada, ou empenhada, e
preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto
& hypotheca, a prioridade na inscripcao.
Paragrapho unico. Exceptua-sc desta regra a divida
proveniente de salarios do trabalhador agricola, afim de ser pago
pclo producto da colheita para a qual houver concorrido com
o seu trabalho, precipuamente a quaesquer outros crcditos.
Art. 760. 0 credor antichrctico tern direito a reter cm
seu poder a coisa, emquanto a divida nao for paga. Extingue-se, porem, esse direito, decorridos trialta annos do dia
da transcripcao.
Art. 761. Os contractos de penhor, antichrese e hypo
theca declararao, sob pena de nao valorem contra terceiros :
I. 0 total da divida, ou sua estimagao.
II. 0 prazo fixado para pagamento-.
III. A taxa dos juros, se houver.
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IY . A coisa dada era garantia, com as suas especifi.cagOes.
A rt. 762. A divida considera-se vencida :
I. Se, deteriorando-se, ou depreciando-se a coisa dada
em seguranga, desfalcar a garantia, e o credor, intimado, a
nao reforgar.
II. Se o devedor cair em insolvencia, ou fallir.
III. Se as prestacoes nao forem pontualmente pagas, toda
vez que deste modo se achar estipulado o pagaraento.
Neste caso, o recebimento posterior da prestacao atrazada
importa renuncia do credor ao seu direito de execucao immediata.
IY. Se perecer o objecto dado em garantia, hypothese
na qual a indemnizacao, estando elle seguro, ou havendo
quem a tenha afiangado, se subrogaiA na coisa destruida, cm
beneficio do credor, a quem assistira sobre ella preferencia
ate o scu completo reembolso.
V. Se sc dcsapropriar a coisa dada em garantia, depositando-se a parte do preco, que for necessaria para o pagamento integral do credor.
Paragrapho unico. Nos casos dos ns. IV e Y, so se vencerci a hvpoiheca antes do prazo estipulado, se o sinistro, ou
a d.csapropriagao recair sobre o objecto dado em garantia, e
esta nao abranger outros ; subsistindo, no caso contrario, a
divida rcduzida, com a respectiva garantia sobre os demais
bens, nao desapropriados, damnificados, ou destruidos.
A rt. 763. 0 antecipado vencimento da divida nas hy
potheses do artigo anterior, paragrapho unico, nao importa
o dos juros correspondentes ao prazo convencional por decorrer.
A rt. 764. Salvo clausula expressa, o terceiro que presta
garantia real por divida alheia, nao fica obrigado a substituil-a, ou reforcal-a, quando, por culpa de outrem, se perca,
deteriore, ou desvalie.
10

/

A rt. 765. £ nulla a clausula que autoriza o credor pignoraticio, antichrctico ou hypothecario a ficar com o objecto
da garantia, se a divida nao for paga no vcncimento.
A rt. 766. Os successores do dcvedor nao podem remir
parcialmente o penhor ou a hypotheca na proporcao dos seus
quinhoes ; qualquer dellcs, porem, podc fazcl-o no todo.
Paragrapho unico. 0 herdeiro ou successor que fizer a
remissao fica subrogado nos direitos do credor pelas quotas
que houver satisfeito.
A rt. 767. Quando, cxcutido o penhor, ou executada a
hypotheca, o producto nao bastar para pagamento da divida e
despezas judiciaes, conlinuara o dcvedor obrigado pessoalmente pelo restante.
CAP1TULO IX
DO PENHOR

SECQAO I
DISPOSlfOES GERAES

A rt. 768. Constitue-se o penhor pela tradiejao effectiva,
que, em garantia do debito, ao credor, ou a quem o represente,
faz o devedor, ou alguem por elle, de um objecto movel, susceptivel de alienagao.
Art. 769. S6 se podc constituir o penhor com a posse
da coisa movel pelo credor, salvo no case de penhor agricola
ou pecuario, em que os objectos continuam em poder do
devedor, por effeito da clausula constituti.
A rt. 770. 0 in stru m e n t do penhor convencional determinant precisamente o valor do debito e o objecto empenhado,
em termos que o discriminem dos seus congeneres.
Quando o objecto do penhor for coisa fungivel, bastard
declarar-lhe a qualidade e quantidade.
A rt. 771. Se o c o n tra ct se fizer m ed ian t in stru m e n t
particular, serA firmado pelas partes, e lavrado em duplicata,
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ficando urn exemplar com cada um dos contrahenles, qualquer
dos quaes pode leval-o a transcripgao.
A rt. 772. 0 credor pignoraticio nao pode, paga a divida,
recusar a entrega da coisa a quem a cmpenhou.
Pode retel-a, por6m, atd que lhe indemnizem as despezas,
devidamente justificadas, que tiver feito, nao sendo occasionadas por culpa sua.
A rt. 773. Pode egualmente o credor exigir do devedor
a satisfagao do prejuizo que houver soffrido por vicio da coisa
empenhada.
A rt. 774. 0 credor pignoraticio 6 obrigado, comodepositario:
I . A empregar na guarda do penhor a diligencia exigida
pela natureza da coisa.
II. A entregal-o com os respectivos fructos e accessSes,
uma vez paga a divida, observadas as disposigoes dos artigos
antecedentes.
III. A entregar o que sobeje do prego, quando a divida
for paga, seja por excussao judicial, ou por venda amigavel,
se lh’a permittir expressamente o contracto, ou lh’a autorizar
o devedor mediante procuragao especial.
IV. A resarcir ao dono a per da ou deterioracao, de que
for culpado.
A rt. 775. No caso do artigo antecedente, n . IV, pode
compensar-se na divida, ate & concorrente quantia, a importancia da responsabilidade do credor.
SECQAO II
SO PENHOR LEGAL

A rt. 776. Sao credores pignoraticios, independentemente de convengao:
I.
Os hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, sobre asbagagens, moveis, joias ou dinheiro
que os seus consumidores ou freguezes tiverem comsigo nas
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respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despezas ou consumo que ahi tiverem feito.
II.
0 dono do prodio rustico ou urbano, sobre os bens
moveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o
mesmo predio, pelos alugueres ou rendas.
A rt. 777. A conta das dividas enumeradas no artigo
antecedente, n . I, ser& extrahida conforme a tabella impressa,
previa e ostensivamente exposta na casa, dos pre?os da
hospedagem, da pensao ou dos generos fornecidos, sob pena
de nullidade do penhor.
A rt. 778. Em cada um dos casos do art. 776, o credor
podera tomar em garantia um ou mais objectos ate ao valor
da divida.
A rt. 779. Os credores comprehendidos no referido artigo podem fazer effectivo o penhor, antes de recorrerem 4 autoridade judiciaria, sempre que haja perigo na demora.
A rt. 780. Tornado o penhor, requereiA o credor, acto
continuo, a homologagao, apresentando, com a conta por menor das despezas do devedor, a tabella dos precos, junta 4
relacao dos objectos retidos, e pedindo a citacao delle para,
em vinte e quatro horas, pagar, ou allegar defeza.
SECQAO III
DO PENHOR AGRICOLA

A rt. 781. Podem ser objecto de penhor agricola:
I . Machinas e instrumentos aratorios, ou de locomogao II . Colheitas pendentes, ou em via de formacao no anno
do contracto, quer resultem de previa cultura, quer de producgao espontanea do solo.
III. Fructos armazenados, em ser, ou beneficiados e
acondicionados para a venda.
IV. Lenha cortada ou madeira das mattas preparada
para o cdrte.
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Y. Animaes do servigo ordinario de estabelecimento
agricola.
Art. 782. 0 penhor agricola s6 se pode convencionar pclo
prazo de um anno, ulteriormente prorogavel por seismczes.
A rt. 783. Se o predio estiver hypothecado, nao sc poderd, pena de nullidade, sobrc elle constituir penhor agricola,
sem annuencia do credor hypothecario, por este dada no proprio instrumento de constituicao do penhor.
A rt. 784. No penhor de animaes, sob pena de nullidade,
>0 instrumento

designal-os-4 com a maior prccisao, particularizando, o logar onde sc acbem, e o destino, que tiverem .
A rt. 785. 0 devedor nao poderd vender o gado empe-

nhado, sem previo consentimcn'o escripto do credor.
A rt. 786. Quando o devedor pretenda vender o gado
empenhado, ou, por ncgligentc, ameace prejudicar o credor,
podera este requerer se depositem os animaes sob a guarda
de terceiro, ou exigir quo se Ihe pague a divida in -co n tin en ti.
A rt. 787. Os animaes da mesma cspecie, comprados
para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor.
Paragrapho unico. Esta substituigao presumc-sc, mas nao
valerd contra terceiros, se nao constar de mencao addicional
ao respective contracto.
A rt. 788. 0 penhor de animaes nao admitte prazo maior
de dois annos, mas pode scr prorogado por egual periodo,
averbando-sc a prorogacao no titulo respectivo.
Paragrapho unico. Yencida a prorogacao, o penhor serd
excutido, quando nao seja reconstituido.
SECgAO IV
DA CA UfAO DE TITULOS DE CREDITO

Art. 789. A caucao de titulos de credito inalienaveis
equipara-se ao penhor e vale contra terceiros, desdc que for
transcripta, ainda que esses titulos nao hajam sido entregues
ao credor.
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A rt. 790. Tambem se equipara ao penhor, mas com as
modificacoes dos artigos seguintes, a caugao de uns em garantia de outros titulos.
A rt. 791. Esta caugao principia a ter effeito com a tradicao do titulo ao credor, c provar-se-a por escripto, nos
termos dos arts. 770 e 771.
A rt. 792. Ao crcdor por csta caucao compete o dircito
de:
I . Conscrvar e rccuperar a posse dos titulos caucionados,
por todosos meios civeis ou crimes, contra qualquer detentor,
inclusive o proprio dono.
II. Fazer intimar ao devedor dos titulos caucionados,
que nao pague ao seu credor, emquanto durar a caucao
(art. 794).
III. Usar das acgocs, rccursos e cxcepgoes convenientes,
para assegurar os seus direitos, bem como os do credor caucionante, como se deste f6ra procurador especial.
IV. Rcccber a importancia dos titulos caucionados, e
restituil-os ao devedor, quando este solver a obrigaciio por
clles garantida.
A rt. 793. No caso do artigo antecedentc, n . IV, o
credor caucionado ficara, como depositario, responsavel ao
credor caucionario, pelo quo receber a!6m do que este lhe
devia.
A rt. 794. 0 devedor do titulo caucionado, tanto que
rcccba a intimagao do a rt. 792, n . II, ou se d6 por scientc
da caugao, nao poderd receber quitagao do seu crcdor.
A rt. 795. Aquclle, que, sendo credor num titulo de credito, depois de o ter caucionado, quitar o devedor, ficard,
por esse facto, obrigado a saldar immediatamente a divida,
em cuja garantia prestou a caugao; e o devedor, que, scicnte
de estar caucionado o seu titulo de debito, acccitar quitagao
do credor caucionantc, responderd solidariamente, com este,
por perdas e damnos ao caucionado.

. SEcg&o v
DA TRANSCRIPQAO DO PENHOR

A rt. 796. 0 penhor agricola se ri transcripto no rc*
gistro de iramoveis.
Paragrapho unico.

Emquanto nao cancellada, continua

a transcrip?ao a valer contra terceiros.
A rt. 797. 0 penhor de titulos de bolsa averbar-sc-a nas
reparticocs corapetentes, ou na sede da associa<jao emissora.
A rt. 798. 0 credor, quo acceitar em cauijao titulos ainda
nao integrados, podera, sobrevindo qualquer das chamadas
ulteriorcs, cxecutar logo o devedor, que nao realize a entrada,
ou cffectual-a sob protesto.
A rt. 799. Se, nos termos do artigo antecedente, se
effectual', sob protesto, a entrada, ao debito se a d d itio n a l o
valor desta, resalvado ao credor o seu direito de executar
in -c o n tin e n ti o devedor.

A rt. 800. 0 credor, ou o devedor, um na ausencia do
outro contrahente, pode fazer transcrever o penhor, apresentando o rcspectivo instrumento na fdrma do art. 13S, se for
particular.
Art. 801. Podera o devedor fazer cancellar a transcripijao
do instrumento pignoraticio, apresentando, com a firma reconhecida, se o documento for particular, a quita<jao do credor.
Paragrapho unico. 0 mesmo direito compete ao adquirente do penhor por adjudicagao, compra, successao ou re missao, exhibindo seu titulo.
SECQAO VI
DA EXTINCQAO DO PENHOR

Art. 802. Resolvc-se o penhor:
I. Extinguindo-se a obrigagao.
II. Perecendo a coisa.
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III. Renunciando o credor.
IV . Resolvendo-se a propriedade da pessoa, que o constituiu.
V. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de
credor e dono da coisa.
V I. Dando-se a adjudicagao judicial, a remissao, ou a
venda do penhor, autorizada pelo credor.
Art. 803. Presume-se a renuncia do credor, quando
consentir na venda particular do penhor sem reserva de
preco, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando
annuir & sua substituigao por outra garantia.
Art. 804. Operando-se a confusiio tao sdmente quanto
& parte da divida pignoraticia, subsistira inteiro o penhor
quanto ao resto.
CAPITULO X
DA A N T I C I 1 R E S E

Art. 803. Pode o devedor, ou outrem por elle, entregando ao credor um immovel, ceder-lhe o direito de
perceber, cm compensagao da divida, os fructos e rendimentos.
§ 1 .0 permittido estipular que os fructos e rendimentos do immovel, na sua totalidade, sejam percebidos pelo cre
dor, sbmente & conta de juros.
§ 2 .° 0 immovel hypothecado pode ser dado em antichresc pelo devedor ao credor hypothecario, assim como o
immovel sujeito a antichrese pode ser hypothecado pelo de
vedor ao credor antichretico.
Art. 806. 0 credor antichretico pode fruir directamente
o immovel ou arrendal-o a terceiro, salvo pacto em contrario, mantendo, no ultimo caso, ate ser pago, o direito de retengao do immovel.
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Art. 807. 0 credor antichretico responde pclas deterio
r a t e s , que, por culpa sua, o immovel soffrer, e pelos fructps,
que, por sua negligencia, deixar de percebcr.
Art. 808. 0 credor antichretico pode vindicar os seus
direitos contra o adquircnte do immovel, os crcdores chirographarios e os hypothecarios posteriores A transcripOao da
antichrese.
§ l . ° Se, porem, executar o immovel por nao pagamento da divida, ou perm ittir que outro credor o execute,
sem oppor o seu direito de reten^ao ao exequente, nao te ri
preferencia sobre o pre<jo.
§ 2 .° Tambem nao a ter& sobre a indemnizagao do se.

guro, quando o predio seja destruido, nem, se for desapropriado, sobre a da desapropria?ao.

GA PITULO

XI

DA HYPOTHECA

•. v

SECQAO I

DISPOSICOES GERAES

A rt. 809. A lei da hypotheca d a civil, e civil a sua
ju ris d ic to , ainda que a divida seja commercial, e commerciantes as partes.
A rt. 810. Podem ser objccto de hypotheca :
i i Os immoveis.
II. Os accessorios dos immoveis conjunctamente com
elles.
III. 0 dominio directo.
IY. 0 dominio util.
V. As estradas de ferro.
YI. As minas e pedreiras, independentemente do solo
onde se acham .

A rt. 811. A hypotheca abrange todas as accessOcs, melhoramentos ou c o n s tr u c ts do immovel.
Subsistem os onus reaes constituidos e.transcriplos, anteriormente & hypotheca, sobre o mesmo immovel.
A rt. 812. 0 dono do immovel hypothecado pode constituir sobre elle, mediante novo titulo, outra hypotheca, cm
favor do mesmo, ou de outro credor.
A rt. 813. Salvo o caso de insolvencia do devedor, o
credor da segunda hypotheca, embora vencida, nao poderi
executar o immovel antes de vcncida a primeira.
Paragrapho unico. Nao constitue fundamento para a
insolvencia a falta de pagamento das obrigacoes garantidas
por hypothccas posteriores & prim eira.
A rt. 814. A hypotheca anterior pode ser remida, em
se vencendo, pelo credor da segunda, se o devedor nao se
olTerecer a rem il-a.
§ 1 .0 Para a remissao, neste caso, consignarA o segundo
credor a importancia do debito e das despezas judiciaes, caso
se esteja promovendo a execugao, intimando o credor ante
rior para levanlal-a e o devedor para rem il-a, se quizer.
§ 2 .° 0 segundo credor, que remir a hypotheca ante
rior, hear a ipso facto subrogado nos direitos desta, sem prejuizo dos que lhe competirem contra o devedor comraum.
A rt. 815. Ao adquirente do immovel hypothecado cabe
egualmente o direito de rem il-o.
§ 1 ,° Se o adquirente quizer forrar-se aos efleitos da
exccugao da hypotheca, notificani judicialmente, dentro em
trinta dias, o scu contracto aos credores hypothecarios, propondo, para a remissao, no minimo, o prego por que adquiriu
o immovel.
A notificagao cxccutar-se-A no domicilio inscripto (art. 846,
paragrapho unico); ou por editaes, se alii nao estiver o credor.
§ 2 .° 0 credor notificado pode, no prazo assignado para
a opposigao, requerer que o immovel seja licitado.
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A rt. 816. Sao admittidos a licitar :
I . Os credores hypothecarios.
II. Os fiadores.
III. 0 mesmo adquirentc.
§ l . ° Nao sendo rcqucrida a licitagaio, o preco da acquisigao ou aquelle que o adquirentc propuzer, haver-se-d por
definitivamente fixado para a remissao do immovel, que, pago
ou depositado o dito prc?o, ficara livre de hypothecas.
§ 2 .° Nao notificando o adquirente, nos trinta dias do
a rt. 815, § 1°, os credores hypothecarios, fica obrigado:
I. As pcrdas e damnos para com os credores hypothe
carios.
II. As custas e despezas judiciaes.
III. A diflerenca entre a avalia<jao e a adjudicagao, caso
esta se effectue.
§ 3 . 0 0 immovel sera penhorado e vendido por conta do
adquirente, ainda que elle queira pagar, ou depositar o pre<jo
da venda, ou da avaliacao, excepto se o credor consentir, se o
pre?o da venda ou da avaliacao bastar para a solu?ao da hy
po theca, ou se o adquirente a resgatar.
A avaliacao nao serd nunca em prego inferior ao da venda.
§ 4 .° Dispora de accao regressiva contra o vendedor o
adquirente, que sofirer expropriagao do immovel mediante licitagao, ou penhora, o que pagar a hypotheca, o que por causa
da adjudica<jao, ou licita<jao, desembolsar com o pagamento
da hypotheca importancia excedente a da compra e o que
supportar custas e despezas judiciaes.
§ 5 .° A hypotheca legal 6 remivel na f6rma por que o
sao as hypothecas especiaes, figurando pelas pessoas, a que
pertencer, as competentes segundo a legislacao em vigor.
A rt. 817. Median te simples averba?ao, requerida por
ambas as partes, podera prorogar-se a hypotheca, atd perfazer
trinta annos, da data do contracto. Desde que perfa^a tiinta
annos, s6 podera subsistir o contracto de hypotheca, reconsti-
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tuindo-se por novo titulo c nova inscripgao ; e, nessc caso,
lhc sera mantida a precedencia, que entao Ihe competir.
A rt. 818. £ licito aos interessados fazer constar das escripturas o valor entre si ajustado dos immoveis hypothecados, o qual serd a base para as arrematagoes, adjudicagocs e
remissocs, dispensada a avaliagao.
As remissoes nao serao permittidas antes de realizada a
primeira praga nem depois da assignatura do auto de arrematagao.
A rt. 819. 0 credor da hypotheca legal, ou quem o reprcsente, poderd, mostrando a insufficiencia dos immoveis especializados, exigir que seja reforgada com outros, posterior mente adquiridos pelo responsavel.
A rt. 820. A hypotheca legal pode ser substituida por
caugao de titulos da divida publica federal ou estadual, recebidos pelo valor de sua cotagao minima no anno corrente.
A rt. 821. Nos casos de insolvencia ou fallencia do de-vedor hypothecario, o direito de remissao devolve-se d massa,
contra a qual nao poderd o credor impedir o pagamento do
prego por que foi avaliado o immovel. 0 restante da divida
hypothecaria entrard cm concurso com as chirographarias.
A rt. 822. Podc o credor hypothecario, no caso de insol
vencia ou fallencia do devedor, para pagamento de sua divida,
rcquercr a adjudicagao do immovel.
A rt. 823. Sao nullas, cm beneficio da massa, as hypothecas celebradas, em garantia de debitos anteriores, nos
quarenta dias precedentes d declaragao legal de insolvencia,
ou quebra.
A rt. 824. Compete ao exequente o direito de proseguir na
execugao da sentenga contra os adquirentes dos bens do condem nado; mas, para ser opposto a terceiros, conforme valer, e sem
importar prcferencia, depende de inscripg&o e especializagao.
A rt. 82S. Sao susceptiveis do contracto de hypotheca
os navios, posto que ainda em construcgao.
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As hypo thecas de navios reger-se-ao pelo disposto neste
Codigo e nos regulamentos especiaes, que sobre o assumpto se
expedirem .
A rt. 826. A execugao do immovel hypothecado far-se-&
por acgao exccutiva. Nao sera valida a venda judicial de
immoveis gravados por hypotheca's, devidamente inscriptaSj
sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos
credores hypothecarios que nao forem de qualquer modo
partes na execugao.
SECQAO II
DA HYPOTHECA LEGAL

A rt. 827. A lei confere hypotheca :
I.
A mulher casada, sobre os immoveis do marido para
garantia do dote e dos outros bens particulares della, sujeitos &
administracao m arital.
j p Aos descendentes, sobre os immoveis do ascendente,
que lhes administra os bens.
Ill.

Aos fdhos, sobre os immoveis do pae, ou da mae,

que passar a outras nupcias, antes de fazer inventario do
casal anterior .(art. 183, n . XIII).
1Y. As pessoas naturaes ou juridicas que nao tenham a
administracao de seus bens, sobre os immoveis de seus tutores,
curadores ou adm inistradores.
Y. A Fazenda Publica Federal, Estadual ou Municipal,
sobre os immoveis dos thesoireiros, collectores, administra
dores, exactores, prepostos, rendeiros e contractadores de
rendas e fiadores.
YI. Ao offendido, ou aos seus herdeiros, sobre os immo
veis do delinquente, para satisfacao do damno causado pelo
I
delicto e pagamento das custas (art. 842, n . I).
YII. A Fazenda Publica Federal, Estadual ou Municipal,
sobre os immoveis do delinquente, para o cumprimento das
penas pecuniarias e o pagamento das custas (art. 842, n. II).

YIII. Ao co-herdeiro para garantia do seu quinhao on
torna da partilha, sobre o immovel adjudicado ao herdeiro
reponente.
A rt. 828. As hypothecas legaes, de qualquer natureza,
nao valerao em caso algum contra terceiros, nao estando
inscriptas e especializadas.
A rt. 829. Quando os bens do criminoso nao bastarem
para a solugao integral das obrigagoes enumeradas no a rtigo 827, ns. YI e YII, a satisfagao do offendido e seus hcrdeiros preferira As penas pecuniarias e custas judiciaes.
A rt. 830. Yale a inscripgao da hypotheca, emquanto a
obrigagao perdurar ; mas a especializacao, em completando
trinta annos, deve ser renovada.

SECQAO III
DA INSCRIPCAO DA HYPOTHECA

A rt. 831. Todas as hypothecas serao inscriptas no rc gistro do logar do immovel, ou no de cada um delies, se a
titulo se referir a diversos.
A rt. 832. Para a inscripgao das hypothecas haverA em
cada cartorio do registro de immoveis os livros necessarios.
A rt. 833. As inscripgoes e averbagoes, nos livros de
hypothecas, seguirao a ordem, em que forem requeridas, verificando-se ella pela da sua numeragao successiva no protocollo.
Paragrapho unico. 0 numero de ordem determina a p rioridade, e esta a preferencia entre as hypothecas.
A rt. 834. Quando o official tiver duvida sobre a legalidade da inscripgao requerida, declaral-a-A por escripto ao requerente, depois de mencionar, em forma de prenotagao, e
pedido no respectivo livro.
A rt. 835. Se a duvida, dentro em trinta dias, for ju lgada improcedente, a inscripgao far-se-A com o mesmo numero
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quc teria na data da prenotagiio. No caso contrario, desprczada esta, recebeiA a inscripgiio o numero correspondents 4
data, em quc sc tornar a rcquerer.
A rt. 836. Nao se inscrevcrao no mesmo dia duas hypothecas, ou uma hypothcca e outro dircito real, sobre o mesmo
immovel, em favor de pessoas diversas, salvo determinandose precisamente a hora, em que se lavrou cada uma das escripturas.
A rt. 837. Quando, antes de inscripta a prim eira, sc
aprcsentar ao official do registro, para inscrever, scgunda hy potheca, sobrcstai’4 elle na inscripgao desta, depois de a pre
notar, at6 trinta dias, aguardando que o interessado inscreva
primeiro a precedente.
A rt. 838. Compete aos interessados, exhibindo o traslado
da escriptura, rcquerer a inscripcao da hypotheca; incum bindo cspecialmente promover a da legal 4s pessoas determ inadas nos artigos seguintcs.
A rt. 839. Incumbe ao marido, ou ao pae, rcquerer a
inscripgao e espccializacao da hypotheca legal da mulher casada.
§ l.° 0 official publico que lavrar a escriptura de dote,
ou langar em nota a relagao dos bens particulares da mulher,
communical-o-4 ex-officio ao official do registro de immoveis.
§ 2.° Consideram-se interessados em requerer a inscripcao
desta hypotheca,. no caso de nao o fazer o marido ou o pae,
o dotador, a propria mulher e qualquer dos seus parentes
successiveis.
A rt. 840. Incumbe requerer a inscripcao e especializagao
da hypotheca legal dos incapazes :
I. Ao pae, mae, tutor, ou curador, antes de assumir a
administragao dos respectivos bens, e, em falta daquelles, ao
Ministerio Publico.
II. Ao inventariante, ou ao testamentciro, antes de cntregar o legado, ou a heranga.
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A rt. 8 4 i. 0 escrivao do invcntario, em se assignando
termo de tutela, remetteiA, de officio, e com a possivel brevidade, uma copia delle ao official do registro de immoveis.
Paragrapho unico. Na inscripgao desta hypotheca se considerara interessado qualquer parente successivel do incapaz.
A rt. 842. A inscripgao da hypotheca legal do oflendido
compete, al6m deste :
I. Se elle for incapaz, ao seu tutor, ou curador, para satisfagao do estatuido no art. 827, n. YI.
II. Ao Ministerio Publico, para o disposto no art. 827,
n. V II.
A rt. 843. Os interessados na inscripcao das referidas hypothecas podem pessoalmente promovel-a, ou solicitar a sua
promocao official ao Ministerio Publico.
A rt. 844. A inscripcao da hypotheca dos bens dos
responsaveis para com a Fazenda Publica serA requerida por
dies mesmos, e, em sua falta, pelos procuradores e representantes fiscaes.
A rt. 845. As pessoas a quern incumbir a inscripcao e
a especializacao das hypothecas legaes ficarao sujeitas a perdas
e damnos pela omissao.
A rt. 846. A inscripcao da hypotheca, legal, ou convencional, declarant:
I. 0 nome, o domicilio e a profissao do credor e do
devedor.
II. A data, a natureza do titulo, o valor do credito e o
da coisa ou sua estiinacao, fixada por accdrdo entre as partes,
o prazo e os juros estipulados.
III. A situagao, a denominagao e os caracteristicos da
coisa' hypothecada.
Paragrapho unico. 0 credor, al£m do seu domicilio real,
poderd designar outro, onde possa tambem ser citado.
A rt. 847. Os credores chirographarios e os por hypo
theca nao inscripta epi primeiro logar e sem concorrencia, s6
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por via dc actjao ordinaria de nullidade ou rescisJlo podcrao
invalidar os efleitos da primcira hypotheca, a que compete a
prioridade pelo respectivo rcgistro.
Art. 848. As hypothecas sdmente valem contra terceiros
desde a data da inscripcao.
Emquanto nao inscriptas, as hypothecas s6 subsistem
entre os contrahcntes.
SECQAO IV
DA EXTIXCCAO DA HYPOTIIECA

A rt. 849. A hypotheca extingue-se:
I. Pelo desapparecimento da obrigagao principal.
II.
III.
IY.
Y.

Pcla destruigao da coisa ou rcsoluQao do dominio.
Pela renuncia do credor.
Pela remissao.
Pela scntenca passada cm julgado.

YI. Pela prescripcao.
V1F. Pela arrematacao, ou adjudicacao.
A rt. 850. A extinegao da hypotheca s6 comcca a ter effeito
contra terceiros depois de averbada no respectivo registro.
A rt. 851. A inscripcao cancellar-se-d, em cada um
dos casos de extinccao dc hypotheca, a vista da rcspcctiva
prova ou, independenle desta, a requerimento de ambas as
partes, se forem capazes, e conhecidas do official do rcgistro.

SECQAO V
DA HYPOTHECA DE VIAS FERREAS

A rt. 852. As hypothecas sobre as cstradas de ferro
serao inscriptas no municipio da estacao inicial da respectiva
linha.
Art. 853. Os credores hypothccarios nao podem. embara?ar a cxplora?ao da linha, ncm contrariar as modificagoes,
u
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que a administracao deliberar, no leito da estrada, em suas
dependencias, ou no seu m aterial.
A rt. 854. A hypotheca serd circumscripta d linha ou
linhas especificadas na escriptura e ao respectivo m aterial de
cxploragao, no estado em que ao tempo da execucao estiverem. Nao obstante, os crcdores hypothccarios poderao oppor-se
d vcnda da estrada, a de suas linhas, de sous ramaes, ou de
parte consideravel do material de exploragao ; bem como A
fusao com outra empreza, sempre que a garantia do debito
lhes parecer com isso enfraquecida.
A r t. 855. Nas execucoes dessas hypothecas nao se passard carta ao maior licitante, nem ao credor adjudicatario,
antes de se intim ar o representante da Fazenda Nacional,ou do
Estado, a que tocar a preferencia, para, dentro em quinze dias,
utilizal-a, sc quizer, pagando o pre<jo da arrematagao, ou da
adjudicagao fixada.
SECQA.0 VI
DO REGISTRO

DE IMMOVE1S

A rt. 856. 0 registro de immoveis comprehende:
I. A transcripQao dos titulos de transmissao da propriedade.
II. A transcripcao dos titulos enumerados no a rt. 532.
III. A transcripcao dos titulos constitutivos de onus reaes
sobre coisas alheias.
IV. A inscrip?ao das hypothecas.
A rt. 857. Se o titulo do transmissao for gratuito, poderd ser promovida a transcripgdo:
I. Pelo proprio adquirente.
II. Por quern de direito o represente.
III. Pelo proprio transferente, com prova da acceita<jao
do bcneficiado.
A rt. 858. A transcripcao do titulo de transmissao do dominio directo aproveita ao titular do dominio util, e vice-versa.
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Art. 839. Prcsume-se pcrlencer o direito real A pessoa,
cm cujo nome se^ n;creveu, ou transcreveu.
A rt. 860. Se o teor do registro de immoveis nao exprimir a verdade, poderd o prejudicado reclamar que se rectifique.
Paragrapho unico. Emquanto se nao transcrever o titulo
de transmissao, o alienante continua a ser havido como dono
do immovel, e responde pelos seus encargos.
A rt. 861. Serao feitas as inscripgoes, ou transcripijoes
no registro correspondente ao logar, onde estiver o immovel.
A rt. 862. Salvo convengao em contrario, incumbem ao
adquirente as despczas da transcripgao dos titulos de transmis
sao da propriedade e ao devedor as da inscripgao, ou transcripi}ao dos onus reaes.

L IV R O

D o direito d as

III

obrigaijoes

T IT U L O I

Das modalidades das obrigatjoes

CAPITULO I
DAS OBRIGAgQES

SECCAO I
DAS OBRIGACOSS DE DAR COISA CERTA

A rt. 863. 0 crcdor de coisa certa nao pode ser obrigado
a rcccber outra, ainda que mais valiosa.
A rt. 864. A obrigatjao de dar coisa certa abrange-lhe
os accessories, posto nao mcncionados, salvo se o contrario
resultar do titulo, ou das circumstancias do caso.
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A rt. 865. Se, no caso do artigo anlecedcnte, a coisa so
perdcr, sem culpa do devedor, antes da tradigao, ou pendente
a condigao suspensiva, fica resolvida a obrigacao para ambas
as partes.
Se a perda resultar de culpa do devedor, respondera esle
pelo equivalcnte, mais as perdas e damnos.
A rt. 866. Deteriorada a coisa, nao sendo o devedor
culpado, podera, o credor resolver a obrigacao, ou acceitar a
coisa, abatido ao scu prego o valor, que pcrdcu.
A rt. 867. Sendo culpado o devedor, poderd o credor
exigir o equivalente, ou acceitar a coisa no cstado cm que se
acha, com dircito a reclamar, cm uin ou cm outro case,,
indemnizagao das perdas e damnos.
A rt. 868. At§ a tradigao, pcrtence ao devedor a coisa,
com os seus melhoramentos e accrcscidos, pclos quaes poderd
exigir augmento no prego. Se o crcdor nao annuir, poderd
o devedor resolver a obrigacao.
Paragrapho unico. Tambcm os fructos pcrcebidos sao de
devedor, cabendo ao crcdor os pendentes.
A rt. 869. Se a obrigacao for de rcstituir coisa ccrta, e
esta, sem culpa do devedor, se perdcr antes da tradigao,
soffrerd o credor a perda, e a obrigacao se resolvcrd, salvos,
porem, a elle os seus direitos ate o dia da perda.
A rt. 870. Se a coisa se perdcr por culpa do devedor,
vigorara o disposto no a rt. 865, 2a Parle.
A rt. 871. Se a coisa rcstituivcl se deteriorar sem culpa
do devedor, reccbcl-a-a, tal qual se ache, o crcdor, sem direito
a indemnizagao ; se por culpa do devedor, observar-sc-d odisposto no a rt. 867.
A rt. 872. Sc, no caso do a rt. 869, a coisa tiver melhoramento ou augmento, sem despeza, ou trabalho do devedor,
lucrara o credor o mclhoramcnto, ou augmento, sem pagar
indemnizagao.
A rt. 873.

Se para o mclhoramcnto, Ou augmento.
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•empregou o devedor traballio, ou dispendio, vigorard o e3 tatuidd nos arts. 516 a 519,
Paragrapho unico. Quanto aos fructos pcrccbidos, obscrvar-se-d o disposto nos arts. 510 a 513.

SKCgAO II
DAS OBRIGAg5ES DE DAR COISA INCERTA

A rt. 874. A coisa inccrta serd indicada, ao monos, polo
gcnero e quantidade.
A rt. 875. Nas coisas determinadas pelo genero e pcla
quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrario nao
resultar do titulo da obrigagao. Mas nao poderd dar a coisa
peior, nem serd obrigado a prestar a mclhor.
A rt. 876. Feita a escolha, vigorard o disposto na sccgSo
anterior.
A rt. 877. Antes da escolha, nao poderd o devedor allegar
pcrda ou deterioragao da coisa, ainda que por forga maior, ou
caso fortuito.
CAPITULO II
DAS OBRIGAgOES D E FAZER

A rt. 878. Na obrigagao de fazer, o credor nao e obrigado
a acceitar de tcrceiro a prestagao, quando for convencionado
que o devedor a faga pessoalmente.
A rt. 879. Se a prestagao do facto sc impossibilitar scm
culpa do devedor, resolver-se-d a obrigagao ; se por culpa do
devedor, responderd este pelas perdas e damnos.
A rt. 880. Incorre tambem na obrigagao de indemnizar
perdas e damnos o devedor, que recusar a prestagao a elle
s6 imposta, ou s6 por elle exequivel.

— 166

A rt. 881. Se o facto puder ser executado por terceiro,
scrA livre ao credor mandal-o executar A custa do devedor,
havcndo recusa ou mora deste, ou pedir indemnizagao por
pcrdas e damnos.
CAPITULO III
DAS OBRIGAQOES DE NAO FAZER

A rt. 882. Extingue-sc a obrigagao de nao fazcr, desde
quo, sem culpa do devedor, se lhe torne impossivel abster-se
do facto, que se obrigou a nao praticar.
A rt. 883. Praticado pelo devedor o acto, a cuja abstengao
sc obrigAra, pode o credor exigir-lhe que o desfaga, sob pena
de se desfazer A sua custa, resarcindo o culpado perdas e
damnos.
CAPITULO IV
DAS OBRIGAgOES ALTERNATIVAS

A rt. 884. Nas obrigagoes alternativas, a escolha cabe ao
devedor, se outra coisa nao se estipulou.
§ 1 .0 Nao pode, por6m, o devedor obrigar o credor a
rceeber parte em uma prestagao e parte em outra.
§ 2 .° Quando a obrigagao for de prestagoes annuaes,
subentender-se-A, para o devedor, o direito de exercer cada
anno a opgao.
A rt. 885. Se uma das duas prestagoes nao puder ser
objecto de obrigagao, ou sc tornar inexequivel, subsistirA o
debito quanto A outra.
A rt. 886. Se, por culpa do devedor nao se puder cumprir
nenhuma das prestagoes, nao competindo ao credor a escolha,
ficarA o devedor obrigado a pagar o valor da que por ultimo se
irppossibilitou, mais as perdas e damnos que o caso determinar.
A rt. 887. Quando a escolha couber ao credor e uma das
prestagoes se tornar impossivel por culpa do devedor, o
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crcdor terd direito de exigir ou a prestagao subsistente ou o
valor da outra, com perdas e damnos.
Se, por culpa do devcdor, ambas se tornarem inexequivcis, poderi o credor reclamar o valor de qualquer das duas,
aldm da indemnizacao pelas perdas e damnos.
Art. 888. Se todas as prestagoes se tornarem impossiveis, scm culpa do devedor, extinguir-se-a a obrigagao.
CAPITULO V
DAS OBR1GAQOES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS

Art. 889. Ainda que a obrigagao tenha por objecto
prestagao divisivel, nao pode o credor ser obrigado a recebcr
por partes, se assim nao ajustou.
Art. 890. Havendo varios devedores ou varlos credores
cm obrigagao divisivel, esta presume-se dividida em tantas
obrigagoes, eguaes e distinctas, quantos os credores, ou
devedores.
Art. 891. Se, havendo varios devedores, a prestagao
nao for divisivel, cada um serA obrigado pela divida toda.
Paragrapho unico. 0 devedor, que paga a divida, subroga-se no direito do credor em relagao aos outros co-obrigados.
Art. 892. Se a pluralidade for dos credores, podera cada
um destes exigir a divida inteira. Mas o devedor ou deve
dores se desobrigarao pagando:
I. A todos conjunctamente.
II. A um, dando este caugao de ratificagao dos outros
credores.
|
Artr. 893. Se um s6 dos credores receber a prestagao
por inteiro, a cada um dos outros assistiiA o direito de exigir-lhe em dinheiro a parte, que lhe caiba no total.
Art. 894. Se um dos credores rem ittir a divida, a obrigagao nao ficara extincta para com os outros; mas estes s6 a
poderao exigir, descontada a quota do crcdor remittente.
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Paragrapho unico. 0 mesmo se observarA no caso dc
transacgao, novagao, compensagao ou confusao.
Art. 895. Pcrde a qualidade de indivisivel a obrigagao
quo se resolver cm perdas e damnos.
§ 1.® Sc, para esse cfleito, houver culpa de todos os dcvedores, responderao todos por paries eguaes.
§ 2.° Se for de um s6 a culpa, ficarSo exoncrados os
outros, rcspondendo s6 esse pelas perdas e damnos.

CAP1TUL0 YI
DAS OUR1GAQOES S0L1DARIAS

SECgAO I
DISPOSICOES

GERAES

Art. 896. A solidariedade nao sc presum e; rcsulta da
lei ou da vonladc das partes.
Paragrapho unico. Ila solidariedade, quando na mesma
obrigagao concorrem diversos crcdorcs, ou diversos devedores,
cada um com dircito, ou obrigado & divida toda.

SECQAO II
DA SOLIDARIEDADE AC.TIVA

Art. 897. A obrigagao solidaria podc ser pura o simples
para um dos co-credoi cs ou co-dcvcdorcs, e condicional, ou a
prazo, para o outro.
A rt. 898. Cada um dos crcdorcs solidarios tom direito
a exigir do devedor o cumprimento da prestagiio, por inteiro.
A rt. 899. Emquanlo algum dos credorcs solidarios nao
deinandar o devedor commum, a qualquer daquellcs podciA
eslc pagar.

— 169 —

Art. 900. 0 pagaraento feito a um dos credores solidarios extinguc inteiramente a divida.
Paragrapho unico. 0 mesmo effeito rcsulta da nova^So,
da compensagao e da remissao.
A rt. 901. Sc fallecer um dos credores solidarios, deixando herdciros, cada um dcstes s6 te ri direito a cxigir e
rcceber a quota do credito que correspondcr ao seu quinhao
hcreditario, salvo se a obrigagao for indivisivel.
A rt. 902. Convertendo-se a presta<jao em perdas e
damnos, subsiste a solidariedade, e cm proveito de todos os
credores correm os juros da mora.
A rt. 903. 0 crcdor que tiver remittido a divida ou rcccbido o pagamento, responded aos oulros pela parte, quo
1'ies caiba.

SEcgio in
DA SOLIDARIEDADE PASSIVA

A rt. 904. 0 crcdor tern direito a cxigir e reccbcr do
um ou alguns dos dcvedorcs, parcial, ou total monte, a divida
commum.
No primeiro caso, todos os demais dcvedorcs continuam
obrigados solidariamente pclo resto.
A rt. 905. Se m orrer um dos dcvedorcs solidarios, dcixando herdciros, cada um destes nilo sera obrigado a pagar
senao a quota que correspondcr ao scu quinhao hcreditario,
salvo se a obrigacao for indivisivel; mas todos reunidos serao
considcrados como um devedor solidario em relacao aos
demais dcvedorcs.
A rt. 906. 0 pagamento parcial feito por um dos dc
vedorcs c a remissao por cllc obtida nao aprovciiam aos
outros dcvedorcs, senao at6 & concorrencia da quantia paga,
ou relcvada.
A rt. 907. Qualquer clausula, condicao, ou obrigagao
addicional, estipulada entre um dos devedores solidarios e o
C
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credor, nao poderd aggravar a posicao dos outros, sem consen timen to destes.
Art. 908. Impossibilitando-se a presta^ao por culpa de
um dos devedores solidarios, subsiste para todos o cncargo
de pagar o equivalento; mas pel as perdas e damnos s6 rc s ponde o culpado.
Art. 909. Todos os devedores respondem pelos juros da
mora, ainda quo a accao tenba sido proposta s6mentc contra
um ; mas o culpado responde aos outros pela obrigacao
accrescida.
Art. 910. A accao proposta contra um dos devedores
solidarios pelo credor nao o inhibe de accionar os outros.
Art. 911. 0 devedor demandado pode oppor ao credor
as cxccpcoes quo lhc forem pessoaes c as communs a todos;
nao lhe aproveitando, porem, as pessoaes a
vedor.

outro co-de-

Art. 912. 0 credor pode renunciar a solidariedade em
favor de u m , alguns, on todos os devedores.
Paragrapho unico. Se o credor exonerar da solidariedade
um ou mais devedores, aos outros so lhc ficara o dircito de
accionar, abatendo no debito a parte correspondentc aos du
x'c-dores, cuja obrigacao remittiu (art. 914).
Art. 913. 0 devedor quo satisfez a divida por inteiro,
teni dircito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota,
dtvidindo-sc egualmcnte por todos a do insolventc, sc o
houver. Prcsumcm-sc eguaes, no debito, as partes do todos os
co-devcdorcs.
Art. 914. No caso de rateio, entre os co-deveclorcs,
pela parte quo na obrigacao incumbia ao insolvente (art. 913),
conlribuirao tambem os exonerados da solidariedade pel<>
credor (art. 912).
Art. 915. Sc a divida solidaria interessar exclusivamente a um dos. devedores, respondent estc por toda ella
para com aquelle cpie pagar.
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CAP1TUL0 VII
DA CLAUS ULA PENAL

A rt.
ctamente
A rt.
completa

916. A clausula penal pode ser estipulada conjuncom a obrigagao ou em acto posterior.
917. A clausula penal podereferir-se & inexecugao
da obrigagao, 4 de alguma clausula especial ou

simplesmente A mora.
A rt. 918. Quando se estipular a clausula penal para o
caso de total inadimplemento da obrigagao, estaconverter-se-a
em alternativa a benelicio do credor.
A rt. 919. Quando se estipular a clausula penal para o
caso de mora, ou em seguranca especial de outra clausula
determinada, terA o credor o arbitrio de exigir a satisfagao da
pena comminada, juntam ente com o desempenho da obrigacao
principal.
A rt. 920. 0 valor da comminagao imposta na clausula
penal nao pode exceder o da obrigacao principal.
A rt. 921. Incorrc de pleno direito o devedor na clau
sula penal, desde que se venga o prazo da obrigagao, ou, se
o nao ha, desde que se constitua em mora.
A rt. 922. A nullidade da obrigagao importa a da clau
sula penal.
A rt. 923. Resolvida a obrigagao, nao tendo culpa o
devedor, resolvc-se a clausula penal.
A rt. 924. Quando se cumprir

em

parte a obrigagao,

podera o juiz reduzir proporcionalmento a pena estipulada
para o caso do mora, ou de inadimplemento.
A rt. 925. Sendo indivisivel a obrigagao, todos os devcdores e seus herdeiros, caindo em falta um delles, incorrerao
na pena ; mas esta s6 se podera demandar integralmente do
culpado. Cada um dos outros so respondc pela sua quota.

Paragrapho unico. Aos nao culpados fica reservada a
ac?ao regressiva contra o que deu causa A applicacao da
pena.
A rt. 926. Quando a obrigagao for divisivel, s6 incorre
na pena o devedor, ou o herdeiro do devedor que a infringir,
e proporcionalmente A sua parte na obrigagao.
A rt. 927. Para exigir a pena conventional, nao 6 necessario que o credor alleguc prejuizo.
0 devedor nao pode eximir-se de cumpril-a, a pretexto
de ser excessiva.
T IT U JL O IT
D o s e ffe ito s d a s o)>rig'ayoos

CAPITULO I
DISPOS1QOES GERAES

A rt. 928. A obrigagao, nao scndo pcrsonalissima, opAra,
assim entre as partes, como entre os seus herdeiros.
A rt. 929. Aquelle que tiver promettido facto de terceiro responderA por perdas e damnos, quando este o nAo
executar.
CAPITULO II
DO PAGAMENTO

SECQAO I
DE QUEM DEVE PAG All

A rt. 930. Qualquer interessado na extinegao da divida
pode pagal-a, usando, se o credor se oppuzer, dos meios conducentes A exoneragao do devedor.
Paragrapho unico. Egual direito cabe ao terceiro nao
interessado, se o fizer em nome e por conta do devedor.
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A rt. 931. 0 terceiro nao intercssado, que paga a divida
cm seu proprio nome, tem direito a recmbolsar-se do que
pagar ; mas nao se subroga nos direitos do credor.
Paragrapho unico. Se pagar antes de vencida a divida,
s6 tcra direito ao reembolso no vencimento.
A rt. 932. Oppondo-se o devedor, com juslo motivo, ao
pagamento de sua divida por outrem, se clle, nao obstante,
se effectual-, nao serd o devedor obrigado a reembolsal-o, scnao atd & importancia em que lhe clle aproveite.
A rt. 933. S6 valerd o pagamento, que importar em transmissao da propriedade, quando feito por quem possa alicnar
o objecto, em que elle consistiu.
Paragrapho unico. Se, porem, se der em pagamento
coisa fungivel, nao se podera mais reclamar do credor, que,
de boa fe, a recebeu, e consumiu, ainda que o solvente nao
tivesse o direito de alheal-a.

SECgAo H
DAQUELLES A QUEM SE DEVE I'AGAR

A rt. 934. 0 pagamento deve ser feito ao credor ou a
quem de direito o represente, sob pena de s6 valor depois de
por elle ratificado, ou tanlo quanto reverter em seu provcito.
A rt. 935. 0 pagamento feito de boa f6 ao credor putativo
6 valido, ainda provando-se depois que nao era credor.
A rt. 936. Nao vale, porem, o pagamento scientemcnle
feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor nao provar
que em bencficio delle effectivamente reverteu.
A rt. 937. Considera-se autorizado a recebcr o pagamento
o portador da quilagao, cxcepto se as ciixumstancias contrariarem a presumpgao dahi rcsultante.
A rt. 938. Se o devedor pagar ao credor, apezar de in timado da penhora feita sobre o credito, ou da impugnagao a
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clle opposta por terceiros, o pagamento nao valcrii contra
estes, que poderao constranger o devedor a pagar de novo,
ficando-lhe, entretanto, salvo orcgresso contra o credor.

SECQAO III
1)0 OBJECTO DO PAGAMENTO E SUA PROVA

Art. 939. 0 devedor, que paga, tem direito a quitagao
regular (art. 940), e pode retcr o pagamento, emquanto lhe
nao for dada.
A rt. 940. A quitagao designard o valor e a cspecie da
divida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou,
o tempo e logar do pagamento, com a assignatura do credor,
ou do seu representante.
A rt. 941. Recusando o credor a quitagao, ou nao a
dando na devida forma, (art. 940), pode o devedor cital-o
para esse fim, e ficarA quitado pcla sentenga, que condcmnar
o credor.
A rt. 942. Nos debitos, cuja quitagao consista na de.volugao do titulo, perdido este, podcrA o devedor exigir, retendo
o pagamento, declaragao do credor, que inutilize o titulo
sumido.
A rt. 943. Quando o pagamento for em quotas periodicas,
a quitagao da ultima estabelece, at6 prova em contrario, a
presumpgao de estarem solvidas as anteriores.
A rt. 944. Sendo a quitagao do capital sem reserva dos
juros, estes presumem-se pagos.
A rt. 945.. A entrega do titulo ao devedor firma a pre
sumpgao do pagamento.
§ 1 .° Ficara, porem, sem effeito a quitagao assim operada
se. o credor provar, dentro em sessenta dias, o nao pagamento.
§ 2 .° Nao se permitte esta prova, quando se der a
quitagao por escriptura publica.
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A rt. 946. Presumcm-se a cargo do devcdor as despczas
com o pagamcnto e quitagao. Se, pordm, o credor mudar do
domicilio on m orrer, dcixando herdciros cm logares differentcs, correrd por conta do crodor a dcspcza accrescida.
A rt. 947. 0 pagamento cm dinhciro, scm determinacao
da cspecic, far-sc-a cm moeda corrente no logar do cumprimcnto da obrigagao.
§ l . ° E, pordm, licito as partes estipular que se cllcctuc
cm certa e determinada cspccLc de moeda, nacional, ou estrangeira.
§ 2 .° 0 credor, no caso do paragrapho antecodente, pode,
entretanto, optar entre o pagamcnto na espccie dcsignada no
titulo e o scu equivalente cm moeda corrente no logar da
prestagao, ao cambio do dia do vencimcnto. Nao havendo
•cota^ao ncsse dia, prevalecera a immediatamente anterior.
§ 3.° Quando o devcdor incorrcr em mora e o agio tiver
variado entre a data do vencimcnto e a do pagamcnto, o
credor pode optar por um delies, nao se havendo estipulado
cambio fixo.
§ 4 . 0 Se a cotagao variou no mesmo dia, tomar-se-a por
base a media do mcrcado ncssa data.
A rt. 948. Nas indcmnizaQocs por facto illicito prevaleceri o valor mais favoravcl ao lesado.
A rt. 949. Sc o pagamento se houver de fazer por m edida, ou peso, entender-se-d, no silencio das partes, que
acceitaram os do logar da cxccugao.
SECCAO IV
DO LOGAR DO PAGAMENTO

A rt. 9S0. Elfcctuar-se-A o pagamento no domicilio do
devedor, salvo se as partes convencionarcm diversamente, ou
se o contrario dispuzerem as circumstancias, a natureza da
obrigacao ou a lei.
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Paragrapho unico. Design ados varios logares, cabe ao
credor entre elles a escolha.
Art. 951. Se o pagamento consistir na tradic&o de um
immovel, ou em presta<joes relativas a immovel, far-se-a no
logar onde este se acha.
S15CQAO V
DO TE1IPO DO PAGAMENTO

A rt. 952. Salvo disposi?ao especial deste Codigo e nao
tendo sido . ajustada epoca para o pagamento, o credor pode
exigil-o immediatamente.
A rt. 953. As obrigacoes condicionaes cumprem-se na
data do implemento da conditjao, incumbida ao credor a prova
de que deste houve sciencia o devedor.
A rt. 954. Ao credor assistira o direito de cobrar a
divida antes de vencido o prazo estipulado no contracto ou
marcado neste Codigo:
I . Se, executado o devedor, se abrir concurso creditorio.
II. Se os bens, hypothecados, empenhados, ou dados em
antichrese, forem penhorados em execuijao por outro credor.
III. Se cessarem, ou se tornarem insuflicientes as garantias do debito, fidejussorias, ou reaes, e o devedor, intimado,
se negar a reforcal-as.
Paragrapho unico. Nos casos deste artigo, se houver,
no debito, solidariedade passiva (arts. 904 a 915), nao se
reputard vencido quanto aos outros devedorcs solventcs.
SECQAO VI
DA MORA

A rt. 955. Considera-se em mora o devedor que nao
effcctuar o pagamento, e o credor que o nao quizer rccebcr no
tempo, logar e f6rma convcncionados (art. 1.058).

— 177 —

A rt. 956. Responde o devedor pelos prejuizos a que a
sua mora der causa (a rt. 1.058).
Paragrapho unico. Se a prestaijao, por causa da mora,
se tornar inutil ao credor, este podera engeital-a, e exigir a
satisfagao das perdas e damnos.
A rt. 957. 0 devedor em mora responde pela impossibilidade da prestagao, embora essa impossibilidade resulte de
caso fortuito, ou forga maior, se estes occorrerem durante o
atrazo; salvo se provar isengao de culpa, ou que o damno
sobreviria, ainda quando a obrigagao fosse opportunamente
desempenhada (a rt. 1.058).
A rt. 958. A mora do credor subtrahe o devedor isento
de dolo & responsabilidade pela conservacao da coisa, obriga
o credor a resarcir as despczas emprcgadas cm conserval-a,
e sujeita-o a recebcl-a pela sua mais alta estimagao, se o seu
valor oscillar entre o tempo do contracto e o do pagamento.
A rt. 959. Purga-se a mora:
I . Por parte do devedor, olferccendo este a prestagao,
mais a importancia dos prejuizos dccorrentes ate o dia da
OlFerta.
II. Por parte do credor, offerecendo-se este a recebcr o
pagamento e sujeitando-se aos efieitos da mora ate a mesma
data.
III. Por parte de ambos, renunciando aquelle que se
julgar por ella prcjudicado os dircitos que da mesma lhe provierem .
A rt. 960. 0 inadimplcmento da obrigagao, positiva e
liquida, no seu termo constitue de pleno direito em mora o
devedor.
Nao havendo prazo assignado, comeca ella desde a interpcllagao, notificagao, ou protesto.
A rt. 961. Nas obrigagoes negativas, o devedor fica
constituido em mora, desde o dia em que executar o acto de
que se devia abster.
12

A rt. 962. Nas obrigagoes provenientes de delicto, considera-se o devedor em mora desde que o perpetrou.
A r t. 963. Nao havendo facto ou omissiio imputavel ao
devedor, nao incorre este em m ora.
SECQAO VII
DO PAGAMENTO INDEVIDO

Art* 964. Todo aquelle que recebeu o que Ihe nao era
devido fica obrigado a restituir.
A mesma obrigaijao incum be ao que recebe divida condicional antes de cumprida a condigao.
A rt. 965.

Ao que voluntariam ente pagou o indevido

incumbe a prova de tel-o feito por erro.
A rt. 966. Aos fructos, accessOes, bemfeitorias e dete
r io r a te s sobrevindas a coisa dada em pagamento indevido,
applica-se o disposto nos a rts. 510 a 519.
A rt. 967. Se, aquelle, que indevidamente recebeu um
immovel, o tiver alienado, deve assistir o proprietario na
rectifica?ao do registro, nos termos do a rt. 860.
A rt. 968. Se, aquelle, que indevidamente recebeu um
immovel, o tiver alienado em boa fi, por titulo oneroso, responde somente pelo pre$o recebido ; mas, se obrou de m i fe,
alem do valor do immovel, responde por perdas e damnos.
Paragrapho unico. Se o immovel se alheou por titulo
gratuito, ou se, alheando-se por titulo oneroso, obrou de m i
fe o terceiro adquirente, cabe ao que pagou por erro o direito
de reivindicacao.
A rt. 969. Fica isento de restituir pagamento indevido
aquelle que, recebendo-o por conta de divida verdadeira,
inutilizou o titulo, deixou prescrever a accjao ou abriu mao
das garantias que asseguravam seu direito ; mas o que pagou,
dispoe de ac<jao regressiva contra o verdadeiro devedor e seu
fiador.
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Art. 970. Nao se pode repetir o que se pagou para
solver divida prescripta, ou cum prir obrigagao n a tu ra l.
A rt. 971. Nao ter A direito a repetigao aquelle que deu
alguma coisa para obter fim illicito, immoral, ou prohibido
por lei.

CAPITULO III
DO PAGAMENTO POR CONSIGNAgAO

Art. 972. Considera-se pagamento, e cxtingue a obri
gagao o deposito judicial da coisa devida, nos casos e forma
Iegaes.
A rt.

973. A consignagao tem logar :

I . Se o credor, sem justa causa, rccusar reccber o pa
gamento, ou dar quitagao na devida forma.
I I . Se o credor nao for, nem m andar reccber a coisa no
logar, tempo e condigoes devidas.
III. Se o credor for desconhecido, estiver dcclarado au sente, ou residir em logar incerto, ou de accesso pcrigoso. ou
diflicil.
IY. Se occorrer duvida sobre quem deva legitimamenle
reccber o objecto do pagamento.
Y. Se ponder litigio sobre o objecto do pagamento.
Y I. Se houver concurso de preferencia aberto contra o
credor, ou se este for incapaz de receber o pagamento.
Art . 974. Para que a consignagao tenha forga de paga
mento, serAmister concorram, em rclagao Aspessoas, ao objecto,
raodo e tempo, todos os requisitos sem os quaes nao A valido
o pagam ento.
A rt. 975. Nos casos do a rt. 973, ns. I, II e III,
citar-se-a o credor, para vir, ou m andar receber, e no do
mesmo artigo, n . IV, para provar o scu direito.
A rt. 976. 0 deposito requerer-se-A no logar do pagar
mento, cessando, tanto que. se effectue, para o depositante,
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os juros da divida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.
A rt.

977.

Emquanto o credor nao

declarar

que

acceita o deposito, ou nao o im pugnar, podera o devedor
requerer o lcvantamento, pagando as respectivas despezas,
e subsistindo a obrigagao para todas as consequencias de
direito.
A rt. 978. Julgado procedente o deposito, o devedor jA
nao podera levantal-o, cmbora o credor consinla, senao
deaccordo com os outros devedores e fiadores.
A rt. 979. 0 credor que,

depots de contestar a lide ou

acceitar o deposito, acquiescer no levanlamento, perderA a
prefcrcncia e garantia que lhe competiam coin respeito A
coisa consignada, ficando para logo desobrigados os co-devedores e fiadores, que nao annuiram .
A rt. 980. Se a coisa devida for corpo certo que deva
ser entrcgue no mcsmo logar onde estA, poderA o devedor
citar o credor para vir ou mandar recebel-a, sob pena de
ser depositada.
A il. 981. Se a cscolha da coisa indetenninada competir
ao credor, sera ellc citado para este fun, sob comminagao de
perder o direito c de ser depositada a coisa que o devedor
escolhcr. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-A como no
artigo antecedcnte.
A rt. 982. As despezas com o deposito, quand’o julgado
proccdente, corrcrao por conta do credor, e no caso contrario,
por conta do devedor.
A rt. 983. 0 devedor de obrigagao litigiosa exonerar-se-A
mediante consiguagao, m as, se pagar a qualquer dos pretendidos crcdores, tendo conhecimcnto do litigio, assumirA o
risco do pagamento.
A rt. 984. Se a divida se veneer, pendendo litigio entre
crcdores que se pretendam mutuamente excluir,
qualquer defies requerer a consignagao.

poderA

CAPITULO IY
DO

PAGAMENTO COM SUBROGAQAO

A rt. 985. A subrogagiio opera-se, de pleno .dircito, cm
favor:
I. Do credor que paga a divida do devedor commuin
ao credor, a quern competia direito de preferencia.

II. Do adquirente do immovel hvpothecado, quo paga ao
credor hypothecario.

III. Do terceirointeressado, que paga a divida pela qual
era ou podia ser obrigado, no todo ou era parte.
A rt. 986. A subrogagao 6 convencional:
I. Quando o credor reccbe o pagamcnto de terceiro e
expressamentc Ihe transfere todos os sous direitos.

II. Quando terceira pessoa emprosta ao devedor a quantia
precisa para solver a divida, sob a condigao cxpressa de
bear o m utuanle subrogado nos dire.itos do credor satisfeito.
A rt. 987. Na hvpothese do avligo antecedcntc, n. I,
vigorara o disposto quanto d cessao de creditos (arts. 1.063 a
1.078).
A rt. 988. A subrogagiio transfere ao novo credor todos
os direitos, accoes, privilegios e garantias do primitivo,
em relacao d divida, contra o devedor principal e os fiadores.
A rt. 989. Na subrogagiio legal o subrogado nao poderd
cxercer os direitos e as accoes do credor, senao ate a somma,
que liver desembolsado para desobrigar o devedor.
A rt. 990. 0 credor originario, s6 em parte reembolsado,
terd preferencia ao subrogado, na cobranga da divida restantc,
se os bens do devedor nao chcgarem, para saldar inteiramente
o que a urn e outro dever.
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CAPITULO V
DA IMPUTAQAO DO PAGAMENTO

A rt. 991. A pessoa obrigada, por varios debitos da
mesma natureza, a um s6 credor, tem o direito de indicar a
qual delles offerece pagamento, se todos forem liquidos c
vencidos.
Sem consentimento do credor, nao se f’a ra imputagao do
pagamento na divida illiquida, ou nao vencida.
A rt. 992. Nao tendo o devedor declarado em qual das
dividas liquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se
acceitar a quitacao de uma dellas, nao terd direito a reclamar
contra a imputagao feita pelo credor, salvo provando haver
elle commettido vidlencia, ou dolo.
A rt. 993. Havendo capital ejuros, o pagamento imputarse-ci, primciro nos juros vencidos, e, depois no capital, saivo
cstipulacao em contrario, ou se o credor passar a quitacao
por eonta do capital.
A rt. 994. Se o devedor nao fizer a indicagao do art. 991,
c a quitagao for omissa quanto & imputagao, esta se faiA nas
dividas liquidas e vencidas em primeiro logar.
Se as dividas forem todas liquidas e vencidas ao mesmo
tempo, a imputagao far-se-d na mais onerosa.
CAPITULO VI
DA

DAgAO

EM PAGAMENTO

A rt. 995. 0 credor pode consentir em receber coisa
que nao seja dinheiro, em substituigao da prestagao que lho
era devida.
A rt. 996. Determinado o prego da coisa dada em paga
mento, as relagoes entre as partes regular-sc-ao pelas normas
do contracto de^compra e venda.
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A rt. 997. Se for titulo de credito a coisa dada ero pagamento, a transferencia importarA em cessao.
A rt. 998. Se o credor for evicto da coisa recebida em
pagamento, restabelecer-se-A a obrigagao primitiva, ficando
scm cffeito a quitagao dada.

CAPITULO YII
DA NOVAQAO

A rt. 999. DA-se a novagao :
I . Quando o devedor contrae cpm o credor nova divida,
para extinguir e substituir a anterior.
I I . Quando novo devedor succede ao antigo, ficando este
quite com o credor,
III. Quando, em virtude de obrigagao nova, outro credor
6 substituido ao antigo, ficando o devedor quite com este.
A rt. 1 .0 0 0 . Nao hayendo anipao de novar, a segunda
obrigagao confirma simplesmente a prim eira.
A rt, 1 ,0 0 1 . A novagao por substituigao do devedor,
pode ser effectuada independents de consentimento deste.
A rt. 1 .0 0 2 . Se o novo devedor for insolvente, nao tern
q credor, que o acceitou, acgao regressiva contra o pnmeiro,
salvo se este obteye por md fd a substituigao.
A rt, 1.003 • A novagao extingue OS accessories e garantias
da divida, sempre que nao houver estipulagao em contrario.
A rt. 1 .0 0 4 . Nao aproveitara, comtudo, ao credor resalvar
a hypotheca, antichrese ou penhor, se os bens dados em
garantia pertencerem a terceiro, que nao foi parte na
novagao.
A rt. 1 .0 0 5 . Operada a novagao .entre o credor e urn
dos devedores solidarios, sdmente sobre os bens do que contrahir a nova obrigagao subsistem as preferencias e garantias
do credito novado.

—

184 —

Paragrapho unico. Os outros dcvcdores solidarios ficam
por esse facto exonerados.
A rt. 1.006. Importa exoneragao do fiador a novagao
feita sem seu consenso com o devedor principal.
A rt. 1.007. Nao se podem validar por novagao obrigag<3es nullas ou extinctas.
A rt. 1.008. A obrigagao simplesmentc annullavel pode
ser confirmada pela novagao.

CAP1TULO VIII
DA C O M P E N S A g A O

A rt. 1.009. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor c devedor uma da outra, as duas obrigagoes extinguem-se, ate ondc se compcnsarem.
A rt. 1.010. A compensagao effectua-se entre dividas liquidas, vcncidas e de coisas fungiveis.
A rt. 1.011. Embora sejam do mesmo genero as coisas
fungiveis, objccto das duas prestacoes, nao sc compcnsarao,
verificando-se que differem na qualidade, quando especificada
no contracto.
A rt. 1.012. Nao silo compensavcis as prestagoes de
coisas inccrtas, quando a escolha pcrtcnce aos dois credores,
ou a um delles como devedor de uma das obrigagoes e
credor da outra.
Art. 1.013. O devedor s6 pode compensar com o credor
o que este lhc d e v e r; mas o fiador pode compensar sua
divida com a de seu credor ao afiangado.
Art. 1.0 1 4 . Os prazos de favor, embora consagrados
pelo uso gcral, nao obstam a compensagao.
Art. 1:015. A differenga de causa nas dividas nao im
pede a compensagao, excepto :
I. Se uma provier de esbulho, furto ou roubo.
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II. Se uma se originar de commodato, deposito, ou alimentos.
III. Se uma for de coisa nao susceptivcl dc penhora.
A rt. 1.0 1 6 . Nao pode realizar-se a compensacao, liavendo rcnuncia previa de um dos devcdores.
A rt. 1.017. As dividas fiseaes da Uniao, dos Estados e
dos Municipios tambem nao podem scr objecto dc compcnsagao, cxcepto nos casos dc encontro entre a a d m in istrate c o
devedor, autorizados nas lcis e regulamentos da Fazenda.
A rt. 1.018. NSo haverd compensagao, quando crcdor e
devedor por mutuo accordo a cxcluircm.
A rt. 1.019. Obrigando-sc por tercciro uma pessoa, nao
pode compcnsar essa divida com a quo o crcdor delle lhe dever.
A rt. 1.020. 0 devedor solidario s6 pode compeosar com
o credor o que estc dove ao seu co-obrigado, ate ao cquivalente da parte deste na divida commum.
A rt. 1.021. O devedor que, notificado, nada oppoe a
cessao, que o credor faz a terceiros, dos sous dircitos, nao pode
oppor ao ccssionario a compensacao, que antes da cessao teria
podido oppor ao cedcntc. Se, porem, a cessao lhe nao tiver
sido notificada, podera oppor ao ccssionario compensacao do
credito que antes tinha contra o ccdente.
A rt. 1.022. Quando as duas dividas nao sao pagaveis
no mesmo logar, nao se podem compcnsar sem deduegao das
despezas necessarias a operacao.
A rt. 1.023. Sendo a mesma pessoa obrigada por varias
dividas compcnsavcis, serao observadas, no compensal-as,
as regras estabelecidas quanto a imputacao de pagamento
(arts. 991 a 994).
A rt. 1.024. Nao se admitte a compensacao em prejuizo de direitos de tcrceiro. O devedor que se tom e credor do
seu crcdor, depois dc penhorado o credito deste, nao pode
oppor ao exequente a compensacao, de que contra o proprio
credor disporia.
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CAPITULO IX
DA

TRANSACQAO

A rt. 1.025. E licito aos interessados prevenirem, on
terminarem o litigio mediante concessoes mutuas.
A rt. 1.026. Sendo nulla qualquer das clausulas da trans=
acgiio, nulla soiA esta.
Paragrapho unico. Quando a transacgao versar sobre
divcrsos direitos contcstados e nao prcvalecer em rclagao a
um, fica, nao obstante, valida relativamente aos outros.
A rt. 1.027. A transacgao intcrpreta-se restrictivamcntc. For clla nao se transmittem, apenas se dcclaram ou
rcconheccm direitos.
A rt. 1.028. Se a transacgao recair sobre direitos con testados em juizo, far-se-a:
I. Por tcnno nos autos, assignado pelos transigentcs c
homologado pclo juiz.
II. Por instrumento publico, nas obrigagoes em que a
lei o cxigc, ou particular, nas gm que ella o admitte.
A rt. 1,029. Nao havendo ainda litigio, a transacgao realizar-sc-a por aquelle dos modos indicados no artigo antecedente, n , II, que no caso coubcr.
A rt. 1.030. A transaccao produz entre as partes o efTcito de coisa julgada, e s6 se rescinde por dolo, violencia, ou erro essoncial quanto. A pessoa ou coisa controvcrsa.
A rt. 1.031. A transaccao nao aproveita, nem prcjudica
senao aos que nella intcrvieram, ainda que diga respeito a
coisa indivisivol.
§ l . ° So for concluida entre o crcdor e o devcdor prin
cipal, dcsobrigara o fiador.
§ 2 - p So entre um dos crodores solidarios e o devedor,
extingue a obrigacao deste para com os outros credores.
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§ 3 . 0 Se entre um dos devedores solidarios e seu credor,
extingue a divida em relagao aos co-devedores.
A rt . 1 .0 3 2 . Dada a evicgao da coisa renunciada por urn
dos transigentes, ou por elle transferida & outra parte, nao
revive a obrigacao extincta pela transacgao ; mas ao cvicto
cabe o direito dc reclamar perdas e damnos.
Paragrapho unico. Se um dos transigentes adquirir, depois da transacgao, novo direito sobre a coisa renunciada ou
transferida, a transacgao fcita nao o in h ib it de exercebo.
A rt. 1 . 0 3 3 . A transacgao concernente a obrigaQoes rQr
sultantes de delicto nao perime a accao penal da justiga publica.
A rt. 1.0 3 4 . E admissivel, na transacgao, a pena convencional.
A rt. 1.035. S6 quanto a direitos patrimoniaes de caracter
privado se permitio a transacgao.
Art. 1.036. E nulla a transacgao a respeito de litigiodecidido por scntcnga passada em julgado, se della nao tinha
sciencia algum dos transactores, ou quando, por titulo ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum dellcs tinha
direito sobre o objeclo da transacgao.
CAPITULO X
DO

COMPROMISSO

A rt. 1.0 3 7 . As pessoas capazes de contractar poderao,
em qualquer tempo, louvar-so, mediante compromisso escripto, em arbitros, que lhcs rosolvam as pendencias judiciaes,
ou extrajudiciaes.
A rt. 1.038. O compromisso 6 judicial ou extrajudicial.
0 primeiro pode celebrar-se por termo nos autos, perante
o juizo ou tribunal, por onde correr a demanda; o segundo,
por instrumento publico ou particular, assignado pelas partes
e duas testemunhas.
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A rt. 1.039. 0 compromisso, alem do objecto do litigio
a elle submettido, contera os nomes, sobrenomes c domicilio
dos arbitros, bem como os dos substitutos nomeados para os
supprir, no caso de falta ou impedimento.
A rt. 1.040. 0 compromisso podera tambem declarar :
I . 0 prazo em quo deve ser dada a decisao arbitral.
II. A condigao de ser csta exccutada com ou sem rccurso
para o tribunal superior.
III. A pena, a que, para com a outra parte, fique obrigada aquella que recorrer da decisao, nao obstante a clausula
« sem recurso ». Nao excederci csta pena o terco do valor do
pleito.
IY. A autorizacao, dada aos arbitros para julgarcm por
equidade, fora das regras e formas de direito.
Y. A autoridade, a ellcs dada, para nomearem terceiro
arbitro, caso divirjam, se as partes o nao nomearam.
YI. Os honorarios dos arbitros e a proporgao em que
serao pagos.
Art. 1.041. Os arbitros sao juizes do facto e direito, nao
sendo sujeito o seu julgamcnto a algada, ou recurso, excepto
se o contrario convencionarem as partes.
Art. 1.042. Se as partes nao tiverem nomeado o ter
ceiro arbitro, nem Ihc autorizado a nomcagao pelos outros
(art. 1.040, n. V), a divergencia entre os dois arbitros extinguird o compromisso.
Art. 1.043. Pode ser arbitro, nao lh’o vedando a lei,
quern quer que tenha a confianga das partes.
Art. 1.044. Instituido, judicial ou extrajudieialmente o
juizo arbitral, nelle correra o pleito os sous termos, segundo
o estabelecido nas leis do processo.
Art. 1.045. A sentenga arbitral s6 se executara, depois
de homologada, salvo se for proferida por juiz de primeira ou
segunda instancia, como arbitro nomeado pelas partes.
Art. 1.046. Ainda que o compromisso con tenha a
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clausula « sem recurso » e pena convencional contra a parte
insubmissa, tent esta o direito de recorrer para o tribunal
superior, quer no caso de nullidade ou extinccao do compromisso, quer no de ter o arbitro excedido seus poderes.
Paragrapho unico. A este recurso, que sera regulado
por lei processual, precedera o deposito da importancia da
pena, ou prcstacao de fiantja idonea ao seu pagamento.
Art. 1.047. 0 provimenlo do recurso importa a annullarjao da pena convencional.
Art. 1.048. Ao compromisso se applicara, quanto possivcl, o disposto acerca da transaccao (arts. 1.025 a 1.036).

CAP1TULO XI
DA

CONFUSAO

Art. 1.049. Extingue-se a obrigagao, desde que na
mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.
Art. 1.050. A confusao pode verificar-se a respeito clc
loda a divida, ou s6 do. parte della.
Art. 1.051. A confusao operada na -pessoa do crcdor ou
devedor solidario so extingue a obrigacao ate A concorrencia
da rcspectiva parte no credito, ou na divida, subsistindo
quanto ao mais a solidariedade.
Art. 1.052. Cessando a confusao, para logo se restabelece, com todos os seus accessories, a obrigagao anterior.

CAP1TULO XII
DA RESI1SSAO DAS DIV1DAS

Art. 1.053. A entrega voluntaria do titulo da obrigacao,
quando por escripto particular, prova a desoneracao do deve
dor c seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar, e o
devedor, capaz de adquirir.

— 190 —

Art. 1 . 0S4. A entrega do objecto empenhado prova a
rcnuncia do credor & garantia real, mas nao a extinpijao da
divida.
Art. 1.055. A remissSo concedida a um dos co-dovedores extingue a divida na parte a elle correspondente; de
modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra
os outros, j& lhes na© pode cobrar o dcbito sem dcducgao da
parte remittida.
GAPITULO XIII
DAS CONSEQUENCIAS DA INEXECUQAO DAS OBRIGAQOES

Art. 1.056. Nao cumprindo a obrigacao, ou deixando de
cum pril-a pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e damnos.
Art. 1.057. Nos contractos unilateraes, responde por
simples culpa o contrahente, a quern o contracto aproveite, e
s6 por dolo, aquelle a quern nao favoreca.
Nos contractos bilateraes, responde cada uma das partes
por culpa.
A rt. 1 .0 5 8 . 0 devedor nao responde pelos prejuizos resultan tes de caso fortuito, ou forga maior, se expressamente
nao se houver por elles responsabilizado, excepto nos casos
dos arts. 955, 956 e 957.
Paragrapho unico. 0 caso fortuito, ou de forga maior,
verifica-se no facto nccessario, cujos effeitos nao era possivel
e vitar, ou impedir.
CAPITULO XIY
DAS PERDAS E DAMNOS

A rt. 1 .0 5 9 . Salvo as excepcoes previstas neste Codigo,
de modo expresso, as perdas e damnos devidos ao credor,
abrangem, aldm do que elle effectivamenle perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar.
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Paragrapho itnico. 0 devedor, poi'6m, que n5o pagou
no tempo e fdrma devidos, s6 rcsponde pelos lucros, que fofam ou podiam set' previstos na data da obrigagao.
A r t. 1 .0 6 0 . Ainda que a inexecugao rcsultc de dolo do
devedor, a9 perdas e damnos s6 incluem os prejuizos effecti
ves e os lucros cessantes por effeito della directo e imme
diate.
A rt. 1 .0 6 1 . As perdas e damnos, nas obrigagoes de pagamento em dinheiro, consistem nos juros da mora e custas,
sem prejuizo da pena convencional.

CAPITULO XV
DOS JUROS

LEGAES

A rt. 1 .0 6 2 . A taxa dos juros moratorios, quando nao
convencionada (art. 1.262), sera de scis por cento ao anno.
A rt. 1 .0 6 3 . Serao tambem de seis por cento ao anno
os juros devidos por forga de lei, ou quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada.
A rt. 1 .0 6 4 . Ainda que se nao allegue prejuizo, 6 obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarao assim 4s
dividas em dinheiro, como 4s prestagoes de outra natureza,
desde que lhes esteja fixado o valor pecuniario por sentenga
judicial, a rb itra m e n t, ou accordo entre as partes.

TITITLO III
3D
a, cessS l o de credito

A rt. 1 .0 6 S . O credor pode ceder o seu credito, se a
isso nao se oppuzer a natureza da obrigagao, a lei, ou a convengao com o devedor.
A rt. 1 .0 6 6 . Salvo disposigao em contrario, na cessao
de urn credito se abrangem todos os seus accessorios.
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A rt. 1.067. Nao vale, em relacao a terceiros, a transmissao de um credito, se se nao celebrar mediante instrumento publico, ou o instrumento particular nao revestir as
solemnidades do a rt. 135 (art. 1.068).
Paragrapho unico. 0 cessionario de credito hypothecario tem, como o subrogado, o direito de fazcr inscrever a ces
sao & margem da inscripcao principal.
A rt. 1.068. A disposicao do artigo antecedente, parte
primeira, nao se applica a transferencia de creditos, operada
por lei ou sentenca.
A rt. 1.069. A cessao de credito nao vale em relacao
ao devedor, senao quando a estc notificada; mas por notificado se tem o devedor quo, em escripto publico ou particular,
se declarou sciente da cessao feita.
A rt. 1.070. Occorrendo varias cessoes do mesmo credito,
prevalece a que se completar com a tradicao do titulo do
credito cedido.
Art. 1.071. Fica desobrigado o devedor que, antes deter
conhecimento da cessao, paga ao credor primitivo, ou que,
no caso de varias cessoes notificadas, paga ao cessionario,
que lhe apresenta, com o titulo da cessao, o da obrigagao
cedida.
A rt. 1.072. O devedor pode oppor tan to ao cessio
nario como ao cedcnte as exccpcocs que lhe competirem
no momento cm que liver conhecimento da cessao; mas,
nao pode oppor ao cessionario de boa fc a simulacao do
cedente.
A rt. 1.0 7 3 . Na cessao por titulo oneroso, o cedcnte,
ainda quo se nao rcsponsabilizc, fica rcsponsavcl ao cessionario
pela cxistencia do credito ao tempo cm que lh’o ccdcu. A
mesma responsabilidadc lhe cabe nas cessoes por titulo gratuito, se tiver procedido de ma fe.
A rt. 1.074. Salvo estipulacao cm contrario, o cedente
nao responde pela solvencia do devedor.
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Art. 1.075. 0 ccdenle, responsavel ao cessionario pela
solvcncia clo dcvedor, nao responde por mais do que daquclle
reccbeu, com os rcspectivos juros; mas tern de resarcir-lhe as
despezas da ccssao e as que o cessionario houver feito com
a cobran<ja.
A rt. 1.076. Quando a transferencia do credito se opera
por forca de lei, o credor originario nao responde pela reali
dade da divida, ncm pela solvencia do devedor.
Art. 1.077.0 credito, uma vez penhorado, nao pode mais
ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora;
mas o devedor que o pagar, nao tendo notifica<jao della, fica
exonerado, subsistindo sdmente contra o credor os direitos de
terceiro.
A rt. 1.078. As disposicoes deste titulo applicam-se &
cessao de outros direitos para os quaes nao haja modo especial
de transferencia.
TITULO IV"

Dos contractos

CAPITULO I
DISPOSIQOES GERAES

Art. 1.079 A manifestacao da vontade, noscontractos,
pode ser tacita, quando a lei nao exigir que seja expressa.
A rt. 1.080. A proposta do contracto obriga o proponentc, se o contrario nao resultar dos termos della, da natureza do ncgocio, ou das circumstancias do caso.
Art. 1.081. Deixa de ser obrigatoria a proposta :
I. Se, feita sem prazo a uma pessoa presente, nao foi
immcdiatamente acceita.
Considera-se tambem presente a pessoa que eontracta
por meio do telephono.
II . Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido
13
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tempo sufficient para chegar a rcsposta ao conhccimento do
proponente.
III. Se, feita a pessoa ausentc, nao tiver sido expedida
a resposta dentro no prazo dado.
IV. Se, antes della, ou simultancamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retractagao do proponente.
A rt. 1 .0 8 2 . Se a acceitacjao, por circumstancia imprevista, chegar tarde ao conhccimento do proponente, estc comm unical-o-a immediatamente ao acceitante, sob pena de res
ponder por perdas e damnos.
A rt. 1.0 8 3 . A acceitagao f6ra do prazo, com addi^Oes,
restric?oes, ou modifica^ocs, impprtard nova proposta.
Art. 1.084. Se o negocio for daquelles, em que se nao costuma a acceitapao expressa, ou o proponente a tiver dispensado,reputar-sc-4 concluido o contracto, nao chegando a tempo a recusa.
A rt. 1 .0 8 5 . Considera-se inexistcnte a acceitagao, se
antes della ou com ella chegar ao proponente a retractapao
do acceitante.
A rt. 1.086. Os contractos por correspondencia epistolar,
ou telegraphica, tornam -se perfeitos desde que a acceitagao 6
expedida, exccpto:
I. No caso do artigo antecedente.
II. Se o proponente se houver compromettido a esperar
resposta.
III. Se ella nao chegar no prazo convencionado.
A rt. 1.0 8 7 . Reputar-se-d, celebrado o contracto no
logar cm que foi proposto.
A rt. 1.0 8 8 . Quando o instrumento publico for exigido
como pDrova do contracto, qualquer das partes pode arrepender-.se, antes de o assignar, resarcindo 4 outra as perdas e
damnos resultantes do arrependimento, sem prejuizo do estatuido nos arts. 1.095 a 1.097.
A rt. 1.0 8 9 . Nao pode ser objecto de contracto a heranca de pessoa viva.
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A rt. 1.0 0 0 . Os contractos bcncficos intcrprctar-se-ao
estrictamcnte.
A rt. 1.091". A impossibilidade da prcstagao nao invalida o contracto, sendo relativa, ou cessando antes dc realizada
a condigao.
CAPITULO II
DOS CONTRACTOS BILATERAES

A rt. 1.0 9 2 . Nos contractos bilateraes, nenhum dos contrahentes, antes de cumprida a sua obrigagao, podc cxigir o
implemento da do outro.
Se, depois de concluido o contracto, sobrcvier a uma das
partes contractantcs diminuigao cm sou patrimonio, capaz de
comprometter ou tornar duvidosa a prcstagao pcla qual se
obrigou, pode a parte, a quern incumbe fazer prcstagao om
primeiro logar, rccusar-se a esta, ate quo a oiitra salisfaga a
que Ihe compete ou de garantia bastantc de satisfazel-a.
Paragrapho unico. A parte lesada pelo inadimplemento
pode requercr a rescisao do contracto com perdas e damn os'.
A rt. 1 .0 9 3 . O distracto faz-se pela mesma forma que
o contracto. Mas a quitagao vale, qualqucr que seja a sua
f6rma.
CAPITULO III
DAS ARRHAS

A rt. 1.0 9 4 . 0 signal, ou arrhas, dado por um dos contrahentes firma a presumpgao de accordo final, c torna obrigatorio o contracto.
A rt. 1.0 9 5 . Podem, por&n, as partes cslipular o direito
de se arrepcndcr, nao obstante as arrhas dadas. Em caso tal
se o arrependido for o que as dou, pcrdel-as-a cm proveito
do o u tro ; se o que as reccbeu, reslituU-as-a cm dobro.
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A rt. 1.0 9 6 . Salvo estipulaijao em contrario, as arrhas
em dinheiro consideram-se principio de pagamcnto. Fora csso
caso, devem ser restituidas, quando o contracto for concluido,
ou ficar desfeito.
A rt. 1 .0 9 7 . Se o quo deu arrhas, der causa a se impossibilitar a prestacao, ou a se rescindir o contracto, perdcl-as-a em
beneficio do outro.
CAP1TULO IY
DAS ESTIPULAQOES EM FAVOR DE TERCEIRO

A rt. 1 .0 9 8 . 0 que estipula em favor de terceiro podo
exigir o cumprimento da obrigacao.
Paragrapho unico. Ao terceiro, em favor de quern se
estipulou a obrigacao, tambem e permitido exigil-a, ficando,
todavia, sujeito 4s condicoes e normas do contracto, se a elle
annuir, e o estipulante o nao innovar nos termos do art. 1.100.
A r t. 1 .0 9 9 . Se ao terceiro, em favor de quern se fez o
contracto, se deixar o direito de reclam ar-lhe a execucao, nao
podera o estipulante exonerar o devedor.
A rt. 1 .1 0 0 . 0 estipulante pode reservar-se o direito de
substituir o terceiro designado no contracto, independent^
mcnte da sua annuencia e da do outro contrahente (art. 1.098,
paragrapho unico).
Paragrapho unico. Tal substituicao pode ser feita por
acto entre vivos ou por disposicao de ultima vontade.

CAPITULO Y
DOS VICIOS REDHIBITORIOS

A rt. 1 .1 0 1 . A coisa recebida em virtudc de contracto
commutativo pode ser enjeitada por vicios ou defeitos occultos,
que a tornem impropria ao uso a quc 6 deslinada, ou lhe
diminuam o valor.
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Paragrapho unico. £ applicavel a disposigao deste a rtigo as doagoes gravadas dc encargo.
A rt. 1.102. Salvo clausula expressa no contracto, a
ignorancia de taes vicios pelo alienante nao o exime & responsabilidade (art. 1.103).
A rt. 1.103. So o alienante conhecia o vicio, ou o defeito, restituira o que recebeu com perdas e dam nos; se o
nao conhecia, tao sdmente restituira o valor recebido, mais
as despezas do contracto.
A rt. 1.104. A responsabilidade do alienante subsiste
ainda que a coisa perega em poder do alienatario, se perecer
por vicio occulto, j& existente ao tempo da tradigao.
A rt. 1.105. Em vez de rejeitar a coisa, redhibindo o
contracto (art. 1.101), pode oadquirente reclamar abatimento
no prego (art. 178, § 2° e § 5°, n . IY).
A rt. 1.106. Se a coisa foi vendida em hasta publica,
nao cabe a aegao redhibitoria, nem a de pedir abatimento
no prego.

CAPITULO VI
DA

EVICgAO

A rt. 1 .1 0 7 . Nos contractos onerosos, pelos quaes se
transfere o dominio, posse ou uso, sera obrigado o alienante
a resguardar o adquirente dos riscos da eviegao, toda vez
que se nao tenha excluido expressamente esta responsabili
dade.
Paragrapho unico. As partes podem reforgar ou diminuir
essa garantia.
A rt. 1.108. Nao obstante a clausula que excluir a garanlia contra a eviegao (art. 1.107), se esta sc dor, tern dircito
o evicto a recobrar o prego, quo pagou pela coisa cvicta, sc

— 198 —
nao soube do risco da evicgao, ou, delle informado, o nao
assumiu.
A rt. 1 .1 0 9 . Salvo estipulagao cm contrario, tern direito
o evicto, al6m da restituigao integral do prego, ou das
quantias, que pagou:
I. A indemnizagao dos fructos que tiver sido obrigado
a restituir.
I I . A das despezas dos contractos e dos prejuizos que
directamente resultarem da evicgao.
III. As custa-s judiciaes.
A rt. 1 .1 1 0 . Subsiste para o alienante esta obrigagao,
ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, excepto havendo
dolo do adquirente.
A rt. 1.1 1 1 . Se o adquirente tiver auferido vantagens
das deterioragoes, e nao tiver sido condemnado a indemnizal-as, o valor das vantagens serA deduzido da quantia que
lhe houver de dar o alienante.
A rt. 1.1 1 2 . As bemfeitorias necessarias ou uteis, nao
abonadas ao que soffreu a evicgao, serao pagas pelo alie
nante.
A rt. 1 .1 1 3 . Se as bemfeitorias abonadas ao que soffreu
a evicgao tiverem sido feitas pelo alienante, o valor dellas
serA levado em conta na rcstituigao devida.
A rt. 1.1 1 4 . Se a evicgao for parcial, mas consideravel, poderA o cvicto optar entre a rescisao do contracto c
a rcstituigao da parte do prego correspondente ao desfalque
soffrido.
A rt. 1.113. A iniportancia do desfalque, na hypothcso
do artigo antccedente, serd calculada cm proporgao do valor
da, coisa ao tempo cm que se evenceu.
A rt. 1.1 1 6 . Para poder excrcitar o direito, que da
evicgao lhe resulta, o adquirente notificara do litigio o alie
nante, quando e como Ih’o determinarem as leis do processo.
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A rt. 1.117. Nao pode o adquirente demandar pela
evicgao:
I. Sc foi privado da coisa, nao pelos meios judiciaes, mas
por caso fortuito, forga maior, roubo, ou furto.
II. Se sabia que a coisa era alheia, ou litigiosa.

CAPITULO YII
DOS CONTRACTOS ALEATORIOS

A rt. 1.1 1 8 . Se o contracto for aleatorio, por dizer respeito a coisas futuras, cujo risco de nao virem a existir assuma o adquirente, terd direito o alienante a todo o prego,
desde que de sua parte nao tenha havido culpa, ainda que
dellas nao venha a existir absolutamente nada.
A rt. 1.119. Se for aleatorio, por serem objecto dellc
coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a
existir em qualquer quantidadc, terd tambcm direito o alie
nante a todo o prego, desde que de sua parte nao tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior & espcrada.
Paragrapho unito. Mas, se da coisa nada vier a. existir,
alicnagao nao haverd, c o adquirente rcstituird o prcgo
rccebido.
A rt. 1.120. Se for aleatorio, por se referir a coisas existcntes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terd
egualmente direito o alienante a todo o prego, posto que a
coisa jd nao existisse, em parte, ou de todo, no dia do
contracto.
A rt. 1.121. A alienagao aleatoria do artigo antecedentc
poderd ser annullada como dolosa pelo prejudicado, se
provar quo o outro contrahente nao ignorava a consummagao
do risco, a que no contracto se considerava exposta a
coisa.
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TITULiO V
D a s v a r i a s esp o c ie s d e c o n t r a c t o r

CAP1TUL0 I
DA COMPRA E VENDA

SECQAO I
D ISPO SigoES GERAES

A rt. 1.122. Pelo contracto de compra e venda, um dos
contrahentes se obriga a transferir o dominio de certa coisa, e
o outro, a pagar-lhe eerto prego em dinheiro.
Art. 1.123. A fixacao do preco pode ser deixada a arbitrio
de terceiro ou terceiros, que os contractantes logo designarem
ou prometterem designar. Se o terceiro nao acceitar a incumbencia, ficara sem efieito o contracto, salvo quando accordarem
os contrahentes designar outra pessoa.
Art. 1.124. Tambem se poderd deixar a fixacao do prego
& taxa do mercado, ou da bolsa, em certo e determinado dia
e logar.
A rt. 1.125. Nullo 6 o contracto de compra e venda,
quando se deixa ao arbitrio exclusivo de uma das partes a
taxagdo do prego.
Art. 1.126. A compra e venda, quando pura, considerarse-d obrigatoria e perfeita, desde que as partes accordarem
no objecto e no prego.
A rt. 1.127. Ate ao momento da tradigao, os riscos da
coisa correm por conta do vendedor, e os do prego por conta
do comprador.
§ 1 .0 Todavia, os casos fortuitos, occorrentes no acto de
contar, marcar, ou assignalar coisas, que commummente se
recebem, contando, pesando, medindo ou assignalando, e que
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ja tiverem sido postas k disposigao do comprador, correrao
por conta deste.
§ 2.® Correrao tambem por conta do comprador os riscos
das referidas coisas, se estiver em mora de as recebcrg^UUIttUL^
ajustados.
Art. 1.128. Sc a coisa for cxpedida pari
por ordem do comprador, por sua conta co|
uma vez entregue a quem haja de transportafea^. s^iyo se cias
instrucgoes delle se afastar o vendedor.
Art. 1.129. Salvo clausula em contrario, ficarao Will®®- *
pezas da escriptura a cargo do comprador, e a cargS~do“
vendedor as da tradigao.
A rt. 1 .1 3 0 . Nao sendo a venda a credito, o vendedor
nao 6 obrigado a cntregar a coisa, antes de receber o
prego.
A rt. 1.131. Nao obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradigao o comprador cair em insolvcncia,
poderd o vendedor sobrestar na entrega da coisa, ate que o
comprador lhe de caugao de pagar no tempo ajustado.
A rt. 1.132. Osasccndentes nao podem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consintam .
A rt. 1.133. Nao podem ser comprados, ainda em hasta
publica:
I. Pelos tutores, curadorcs, teslamenteiros e administradores, os bens confiados & sua guarda ou administragao.
I I . Pelos mandatarios, os bens, de cuja administragao ou
alienagao estejam encarregados.
III. Pelos empregados publicos, os bens da Uniao, dos
Estados e dos Municipios, que estiverem sob sua ad
ministragao, directa, ou indirecta. A mesma disposigao
applica-se aos juizes, arbitradores, ou peritos que, de qualquer
modo, possam influir no acto ou no prego da venda.

1
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IV.
Polos juizes, empregados de fazenda, secretaries de
tribunaes, cscrivfles e outros officiaes de justiga, os bens, ou
direitos, sobre que se litigar em tribunal, juizo, ou conselho,
no logar ondc esses funccionarios servirera, ou a que se estender a sua autoridado.
A rt. 1.134. Esta prohibigao comprchcndc a vcnda ou
cessao de credito, excepto se for ou entre co-hcrdeiros, ou cm
pagamento de divida, ou para garantia de bens jA pertencentes a pessoas dcsignadas no artigo anterior, n . IV.
A rt. 1.135. Se a venda se realizar A vista de amostras,
entendcr-sc-A que o vendedor asscgiira ter a coisa vendida
as qualidades por ellas aprcsentadas.
A rt. 1.136. Se, na vcnda de um immovel, se estipular o
prego por mcdida de extensao, ou se determinar a respectiva
Area, e esta nao corresponder, em qualquer dos casos, As dimensoes dadas, o comprador tera o direito de exigir o com
p lem e n t da Area, c nao sendo isso possivel, o de reclamar a
rescisao do c o n tra c t ou abatimento proporcional do prego.
Nao Ihe cabe, porAm, esse direito, sc o immovel foi vendido
como coisa ccrta e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referenda As suas dimensOes.
Paragrapho unico. Presume-se que a referenda As dimensoes foi simplesmcnte enunciativa, quando a ’ differenga
encontrada nao cxceder de 1/20 da extensao total enunciada.
A rt. 1.137. Em toda escriptura de transfercncia de im moveis, serao transcriptas as certidbes de se acharem ellcs
quitcs com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de quaesquer impostos a que pudessem estar s u je its .
Paragrapho unico. A certidao negativa exonera o im
movel e isenta o adquirente de toda responsabilidade.
Art. 1.138. Nas coisas vendidas conjunctamente, o defeito
o c c u lt de uma nao autoriza a rejeigao de todas.
A rt. 1.139. NSo pode um condomino cm coisa indivisivcl vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a
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quizer, tanto por tanto. 0 condomino a quem nao se der conhecimento da venda, poderA, depositando o prego, haver
para si a parte vendida a estranho, se o requerer no prazo
de seis mezes.
Paragrapho unico. Sendo muitos os condominos, preferird o que tiver bemfeitorias de maior valor e, na falta de
bemfeitorias, o dequinhao maior. Se os quinhoes forem eguaes,
haverao a parte vendida os comproprietarios, que a quizerem,
depositando previamente o prego.
SECQAO It
DAS CLAUSDLAS ESPECIAES A COMPR A E VENDA

Da retrovenda

Art. 1.140 0 vcndedor pode reservar-se o direito de
rccobrar, em certo prazo, o immovel, que vendeu, restituindo o prego, mais as despezas feitas pelo comprador.
Paragrapho unico. Alem destas, reembolsarci tambem,
nesse caso, o vendedor ao comprador as cmpregadas em mclhoramontos do immovel, atd. ao valor por esses melhoramentos
accrescentado & propricdade.
Art. 1.141. 0 prazo para o resgate, ou rctracto, nao
passarA de tres annos, sob pena de sc reputar nao escripto;
presumindo-se estipulado o maximo do tempo, quando as
partes o nao determinarem.
Paragrapho unico. 0 prazo do retracto, expresso, ou presumido, prevalece ainda contra o incapaz. Vencido o prazo,
extingue-se o direito ao retracto, e torna-se irretractavel a
venda.
A rt. 1.142. Na retrovenda, o vendedor conserva a
sua accao contra os terceiros adquirentes da coisa retrovcndida, ainda que elles nao conhecessem a clausula de
retracto.
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Art. 1.143. Se varias pessoas tiverem direito ao retracto
sobre a mesma coisa, e s6 uma o exercer, podera o compra
dor fazer intimar as outras, para nelle accordarem.
§ l.° Niio havendoaccOrdo entre os interessados, ou nao
querendo uni dclles entrar com a importancia integral do
retracto, caducara o direito de todos.
§ 2.° Se os diiferentes condominos do predio alheado o
nao retrovcnderam conjunctamente e no mesmo acto, podeiA
cada qual, de per si, exercitar sobre o respectivo quinhao, o
seu direito de retracto, sem que o comprador possa constranger os demais a resgatal-o por inteiro.
Da venda a contento

Art. 1.144. A venda a contento reputar-se-A feita sob
condicao suspensiva, se no contracto nao se lhe tiver dado
expressamcnte o caracter de condicao resolutiva.
Paragraph© unico. Nesta espeeie de venda, se classifica
a dos generos, quo se costumam provar, medir, pesar, ou
experimental-, antes de acceitos.
Art. 1.145. As obrigacoes do comprador, que recebeu,
sob condigao suspensiva, a coisa comprada, sao as de mero
commodatario, emquanto nao manifeste acceital-a.
Art. 1.146. Se o comprador nao fizer declaracao alguma
dentro no prazo, reputar-se-a perfeita a venda, quer seja
suspensiva a condicao, quer resolutiva; havendo-se, no p rimeiro caso, o pagamento do preco como expressao de que
acceita a coisa vendida.
Art. 1.147. Nao havendo prazo estipulado para a decla
racao do comprador, o vendedor tera direito a inlimal-o judicialmente, para que o faca em prazo improrogavel, sob pena
de considerar-se perfeita a venda.
Art. 1.148. 0 direito resultante da venda a contento 6
simplcsmente pessoal.
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Da preempQao ou preferencia

Art. 1.149. A preempcao, ou preferencia, impoe ao
comprador a obrigagao de oflerecer ao vendedor a coisa
que aquelle vae vender, ou dar em pagamento, para que
este use de seu direito de prelacao na compra, tanto por
tanto.
A rt. 1 .1 5 0 . A Uniao, o Estado, ou o Municipio, oflferecerd ao ex-proprietario o immovel desapropriado, pelo prego
por que o foi, caso nao tenha o destino, para que se desapropriou.
A rt. 1 .1 5 1 .0 vendedor pode tambem exercer o seu di
reito de prelacao, intimando-o ao comprador, quando lhe constar que este vae vender a coisa.
A rt. 1 .1 5 2 . 0 direito de preempgao nao se estende senao as situacoes indicadas nos arts. 1.149

e 1.150, nem a

outro direito real que nao a propriedade.
A rt. 1 .1 5 3 . 0 direito de preempcao caducara, se a coisa
for movel, nao se excrcendo nos tres dias, e, se for immovel,
nao se exercendo nos trinta subsequentes dquelle, em que o
comprador tiver affrontado o devedor.
A rt. 1 .1 5 4 . Quando o direito de preempcao for estipulado a favor de varios individuos em commum, so podera ser
exercido em relacao A coisa no seu todo. Se alguma das pessoas, a quern elle toque, perder, ou nao exercer-o seu direito,
poderao as demais utilizal-o na forma sobredita.
A rt. 1.1 5 5 . Aquelle que exerce a preferencia, estd, sob
pena de a perder, obrigado a pagar, em condigoes eguaes, o
prego encontrado, ou o ajustado.
A rt. 1 .1 5 6 . Respondera por perdas e damnos o com
prador, se ao vendedor niio der sciencia do prego e das vantagens, que lhe offerecem pela coisa.
A rt. 1 .1 5 7 . 0 direito de preferencia nao se pode ceder
nem passa aos herdeiros.
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Do pacto de melhor comprador

A rt. 1 .1 5 8 . 0 contracto de compra e venda pode ser
feito com a clausula de se desfazer, se, dentro em certo prazo,
apparecer quern offerega maior vantagem.
Paragrapho unico. Nao excedera de um anno esse prazo,
nem essa clausula vigorard senao entre os contractantes.
A rt. 1 .1 5 9 . 0 pacto de melhor comprador vale por condigao resolutiva, salvo convengao em contrario.
A rt. 1 .1 6 0 . Esse pacto nao pode existir nas vendas de
m oveis.
A rt. 1.1 6 1 . 0 comprador
eguacs vantagens.

prefere a quern offerecer

A rt. 1.1 6 2 . Se, dentro no prazo fixado, o vendedor
nao acceitar proposta de maior vantagem, a venda se reputard
definitiva.
Do pacto commissorio

A rt. 1.1 6 3 . Ajustado que se desfaga a venda, nao se
pagando o prego atd certo dia, poderd o vendedor, nao pago,
desfazer o contracto, ou pedir o prego.
Paragrapho unico. Se, em dez dias de vcncido o prazo,
o vendedor, em tal caso, nao reclamar o prego, heard de
pleno direito desfeita a venda.
CAP1TULO II
DA TROCA

A rt. 1 .1 6 4 . Applicam-se d troca as disposigoos referentes d compra e venda, com as seguintes modificagoes :
I . Salvo disposigao em contrario, cada um dos contractan
tes pagard por metade as despezas com o instrumento da troca.
I I . Sao nullas as trocas deseguaes entre ascendentes e desccndentes, sem conscntimento expressp dos outros descendentes.
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CAPITULO III
DA DOAQAO

SECQAO I
DISI'OSigOES GERAES

A rt. 1 ,1 6 3 . Considera-se doagao o contracto em que
uma pessoa, por liberalidade, transfcre do scu patrimonio bens
ou vantagens para o de outra, que os acceita.
A rt. 1.1 6 6 . 0 doador podc fixar prazo ao donatario, para
declarar se acceita, ou nao, a liberalidade. Desde que o dona
tario, sciente do prazo, nao fa<ja dentro nelle, a declaragao,
entender-se-ci, que acceitou, se a doagao nao lor sujeita a
encargo.
A rt. 1.1 6 7 . A doa<jao feita em contemplagao do m erecimento do donatario nao perde o caracter de liberalidade,
como o nao perde a doagao remuneratoria, ou a gravada, no
excedente ao valor dos servicos remunerados, ou ao encargo
imposto.
A rt. 1 .1 6 8 . A doagao far-se-ipor instrum entopublico,
ou particular (art. 134).
Paragrapho unico. A doagao verbal se ri valida, se, versando sobre bens moveis e de pequeno valor, se lhe seguir
in -co n tin e n ti a tradicao.
A rt. 1 .1 6 9 . A doagao feita ao nascituro valerA, sendo
acceita pelos paes.
A rt. 1 .1 7 0 . As pessoas que M o puderem contractar 6
facultado, nao obstante, acceitar doagoes puras.
A rt. 1 .1 7 1 . A doagao dos paes aos lilhos importa adeantamento da legitima.
A rt. 1 .1 7 2 . A doac&o em f6rma de subvengao perio
dica ao beneficiado extingue-se, morrendo o doador, salvo se
este outra coisa dispuzer.
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A rt. 1.1 7 3 . A doagao feita em contemplagao de casamento
futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes
entre si, quer por terceiro a um delles, a ambos, ou aos filhos
que, de futuro, houverem um do outro, nao pode ser impugnada
por falta de acceitagao, e s6 ficari sem efleito se o casamento
nao se realizar.
A rt. 1.1 7 4 . 0 doador pode estipular que os bens doado3
voltem ao seu patrimonio, se sobreviver ao donatario.
A rt. 1.175. E nulla a doagao de todos os bens, sem re*
scrva de parte, ou renda sufTiciente para a subsistencia do
doador.
A rt. 1.1 7 6 . Nulla 6 tambem a doagao quanto tl parte,
quo excedcr a de que o doador, no momento da liberalidade,
poderia dispor em testamento.
A rt. 1.177. A doacao do conjuge adultcro ao seu
cumplice pode ser annullada pelo outro conjuge, ou por
seus herdeiros necessarios, ate dois annos depois de dissolvida a socicdade conjugal (arts. 178, § 7°, n . YI, e 248,
n . IY).
A rt. 1.178. Salvo declaracao em contrario, a doacao em
commum a varias pessoas entende-se distribuida entre ellas por
cgual.
Paragrapho unico. Se os donatarios, em tal caso, forem
marido e mulher, subsistirA na totalidade a doacao para o con
juge sobrevivo.
A rt. 1.1 7 9 . 0 doador nao e .obrigado a pagar juros
moratorios, ncm e sujeito 4 evicgao, excepto no caso do
art. 285.
A rt. 1.1 8 0 . 0 donatario 6 obrigado a cumprir os encargos da doacao, caso forem a beneficio do doador, de ter
ceiro, ou do intercsse geral.
Paragrapho unico. Se desta ultima especiefor o encargo,
o Ministerio Publico poderd exigir sua execugao, depois da
morle do doador, se este nao o tiver feito.

r
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SECQAO II
DA REYOGAQAO DA DOAgXO

A rt. 1.18 1. A16m dos casos
tractos, a doagao tambem se revoga
Paragrapho unico. A doagao
por inexecugao do encargo, desde

communs a todos os conpor ingratidao do donatario,,
onerosa poder-se-A revogar
que o donatario incorrer

em mora.
A rt. 1.182. Nao se pode renunciar antedpadamente
o direito de revogar a liberalidade por ingratidao do dona
tario.
A rt. 1.183. S6 se podem revogar por ingratidao as
doagOes:
I. Se o donatario attentou contra a vida do doador.
II. Se commetteu contra elle offensa physica.
III. Se o injuriou gravemente, ou o calumniou.
IY. Se, podendo ministrar-Ih’os, recusou ao doador os
alimentos, de que este necessitava.
A rt. 1 .1 8 4 . A revogagao por qualquer desses motivos
pleitear-se-a dentro em um anno, a contar de quando chegue
ao conhecimento do doador o facto, que a autorizar (art. 178,
§ 6°, n . I).
A rt. 1.1 8 5 . 0 direito de que trata o artigo p'recedente
nao se transmitte aos herdeiros do doador, nem prejudica op
do donatario. Mas aquelles podem proseguir na acgao iniciada
pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatario,
se este fallecer depois de contestada a lide.
A rt. 1.186. A revogagao por ingratidao nao prejudica
os direitos adquiridos por terceiro, nem obriga o donatario a
restituir os fructos, que percebeu antes de contestada a lid e ;
mas sujeita-o a pagar os posteriores, e, quando nao possa
restituir em especie as coisas doadas, a indemnizal-as pelo
meio termo do seu valor
14
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A rt. 1.1 8 7 . Nao se revogam por ingratiddo:
I. As doagoes puramente remuneratorias.
II. As oneradas com encargo.
III. As que se fizerem em cumprimento de obrigagao
n a tu ra l.
IV. As feitas para determinado casamento.

CAP1TULO IV
DA LO CA QA O

SECQAO I
DA LOCAgSO DE COISAS

Disposigdes geraes

A rt. 1.1 8 8 . Na locagao de coisas, uma das partes se
obriga a ceder d outra, por tempo determinado, ou nao, o uso
e gozo de coisa nao fungivel, mediante certa retribuigao.
A rt. 1 .1 8 9 . 0 locador 6 obrigado:
I. A entregar ao locatario a coisa alugada, com suas
pertengas, em estado de servir ao uso a que se destina, e a
m antel-a nesse estado, pelo tempo do contracto, salvo clau
sula expressa em contrario.
II. A garantir-lhe, durante o tempo do contracto, o uso
pacifico da coisa.
A rt. 1.190. Se, durante a locagao, se deteriorar a coisa
alugada, sem culpa do locatario, a este caberd pedir reducgdo
proporcional do aluguer, ou rescindir o contracto, caso jd ndo
sirva a coisa para o fim, a que se destinava.
A rt. 1.191. 0 locador resguardard .o locatario dos
embaragos e turbagSes de terceiros, que tenham, ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderd pelos
seus vicios ou defeitos, anteriores d locagao.
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A rt. 1.192. 0 locatario 6 obrigado :
I. A servir-se da coisa alugada para os usos convencionados, ou'presumidos, conforme a natureza della e as circumstancias, bem como a tratal-a com o mesmo cuidado como so
sua fosse.
I I . A pagar pontualmente o aluguer nos prazos ajustados,
e, em falta de ajuste, segundo o costume do logar.
III. A levar ao conhecimento do locador as turba<j5esde
terceiros, que se pretendam fundadas em direito (art. 1.191) .
IY. A restituir a coisa, finda a Iocag&o, no estado em
que a recebeu, salvas as d eteriorates naturaes ao uso re
gular.
A rt. 1.193. Se o locatario empregar a coisa em uso
diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ella se
damnificar por abuso do locatario, podera o locador, aldm de
rescindir o contracto, exigir perdas e damnos.
Paragrapho unico. Havendo prazo estipulado d duracao
do contracto, antes do vencimento ndo podera o locador
rehaver a coisa alugada, senao resarcindo ao locatario as perdas
e damnos resultantes, nem o locatario devolvel-a ao locador,
senao pagando o aluguer pelo tempo que faltar.
A rt. 1.194. A locacao por tempo determinado cessade
pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de
notificagao, ou aviso.
A rt. 1 .1 9 5 . Se, findo o prazo, o locatario continuar na
posse da coisa alugada, sem opposi<jao do locador, presum irse-d prorogada a locagao pelo mesmo aluguer, mas sem prazo
determinado.
A rt. 1.196. Se, notificado o locatario, nao restituir a
coisa, pagara, emquanto a tiver em seu poder, o aluguer que
o locador arbitrar, eresponderd pelo damno, que ella venhaa
soffrer, embora proveniente de caso fortuito.
A rt. 1.197. Se, durante a loca?ao, for alienada a coisa,
nao heard o adquirente obrigado a respeitar o contracto, se
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nelle nao for consignada a clausula da sua vigencia no caso
de alienagao, e constar de regislro publico.
Paragrapho unico. Nas locagoes de immoveis, nao poderi,
pordm, despedir o locatario, senao observados os prazos do
a rt. 1 .2 0 9 .
A rt. 1 .1 9 8 . Morrendo o locador, ou o locatario, transferc-sc aos sous herdeiros a locagao por tempo determinado.
A rt. 1.1 9 9 . Nao e licito ao locatario reter a coisa alugada, cxcepto no caso de bemfeitorias necessarias, ou no de
bemfeitorias uteis, se estas houverem sido feitas comexpresso
consentimento do locador.
Da locagao de predios

A rt. 1 .2 0 0 . A locagao de predios pode ser estipulada
por qualquer prazo.
A rt. 1 .2 0 1 . Nao havendo estipulagao expressa em contrario, o locatario, nas locagoes a prazo fixo, podera sublocar
o predio, no todo, ou em parte, antes ou depois de havel-o
recebido, e bem assim emprestal-o, continuando responsavel
ao locador pela conservagao do immovel e solugao do aluguer.
Paragrapho unico. Pode tambem ceder a locagao, consentindo o locador.
A rt. 1.202. O sublocatario responde, subsidiariamente,
ao senhorio pela importancia que

dever ao sublocador,

quando este for demandado, e ainda pclos alugueres que se
vcncerem durante a lide.
§ l . ° Neste caso, notificada a acgao ao sublocatario, se
nao declarar logo que adeantou alugueres ao sublocador,
prcsumir-sc-ao fraudulentos todos os rccibos de pagamentos
adeantados, salvo se constarem de escripto com data authenticada e certa.
§ 2 .° Salvo o caso deste artigo, nas disposigoes anteriores, a sublocagao nao estabelece direitos nem obrigagdes
entre o sublocatario e o senhorio.

I
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Art. 1.203. Rescinclida, ou finda, a locagao, resolvem-se
as sublocagoes, salvo o dircito de indemnizagao que possa
compctir ao sublocatario contra o sublocador.
Art. 1.204. Durante a locagao, o senhorio nao pode
mudar a forma nem o destino do predio alugado.
Art. 1.205. Sc o predio necessitar de reparagoes urgentes,
o locatario serA obrigado a consentil-as.
§ l . ° Sc os reparos durarem mais de quinze dias, poder;i pedir abatimento proporcional no alugucr.
§ 2 .° Se durarem mais de um mez, e tolherem o uso
regular do predio, podera rescindir o contracto.
Art. 1.206. Incumbirao ao Iocador, salvo clausula expressa em contrario, todas as rcparacoes de que o predio necessilar.
Paragrapho unico. 0 locatario 6 obrigado a fazer por
sua conta no predio as pcquenas reparagoes de estragos, que
nAo provenham naturalm ente do tempo, ou do uso.
Art. 1.207. O locatario tem direito a exigir do senhorio,
quando este lhe entrega o predio, rclagao escripta do seu
estado.
Art. 1.208. ResponderA o locatario pelo incendio do
predio, se nao provar caso fortuito ou forga maior, vicio de
construcgao ou propagagao de fogo originado em outro predio.
Paragrapho unico. Se o predio tiver mais. de um in quilino, todos responderao pelo incendio, inclusive o locador, se nelle habitar, cada um em proporgao da parte que
occupe, excepto provando-se ter comegado o incendio na
utilizada por um s6 morador, que scrA entao o unico rcsponsavel.
Art. 1.209. O locatario do predio,'notificado para entregal-o, por nao convir ao Iocador continuar a locagao de
tempo indeterminado, tem o prazo de um mez, para o desoccupar, se for urbano, e, se rustico, o de seis mezes (artigo
1.197, paragrapho unico).
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Disposigao especial aos preclios urbanos

Art. 1.210. Nao havendo estipulacao em contrario, o
tempo da loca<jao de predio urbano regular-se-a pelos usos
locaes.
Disposifdes especiaes aos predios rusticos

Art. 1.211. 0 locatario de predio rustico utilizal-o-d no
mistdr a que se destina, de modo que o nao damnifique, sob
pena de rescisao do contracto e satisfa<jao de perdas e
dam nos.
Art. 1.212. A locagao de prazo indefmido presume-se
tontractada pelo tempo indispensavel ao locatario para uma
colheita.
A rt. 1.213. Na loca^ao por tempo indeterminado, nao
querendo o locatario continual-a, avisard o senhorio seis
mezcs antes de a deixar.
A rt. 1.214. Salvo ajuste em contrario, nem a esterilidade, nem o mallogro da colheita por caso fortuito, autorizam
o locatario a cxigir abate no aluguer.
A rt. 1.215. 0 locatario, que sae, franqueard ao que
entra o uso das accom m odates necessarias a este para come?ar o trabalho; e, reciprocamente, o locatario, que entra,
facilitard ao que sae o uso do que lhe for mister para a co
lheita, segundo o costume do logar.

SECCAO II
DA LOCAfAO DE SERVIQOS

A rt. 1.216. Toda a especie de servi?o ou trabalho licito, material ou immaterial, pode ser contractada mediante
retribuiQdo.
A rt. 1.2 1 7 . No contracto deloca^do deservi?os, quando
qualquer das partes ndo souber ler, nem escrever, o in stru m en t
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poderd ser escripto e assignado a rogo, subscrevendo-o, neste
caso, quatro testemunhas.
Art. 1.218. Nao se tendo estipulado, nem chegando a
accdrdo as partes, fixar-se-d por arbitramento a retribuujdo,
segundo o costume do logar, o tempo de servi<jo e sua qualidade.
Art. 1.219. A retribuigao pagar-se-d depois de prestado o servi^o, se, por conventjao, ou costume, nao houver de
ser adeantada, ou paga em prestaQoes.
A rt. 1.220. A loca'cao de services nao se poderd convencionar por mais de quatro annos, embora o contracto
tenha por causa o pagamento de divida do locador, ou se des
tine d execucjao de certa e determinada obra. Neste caso,
decorridos quatro annos, dar-se-d por findo o contracto, ainda
que nao concluida a obra (art. 1.225).
A rt. 1.221. Nao havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contracto, ou do costume do
logar, qualquer das partes, a seu arbitrio, mediante previo
aviso, pode rescindir o'contracto.
Paragrapho unico. Dar-se-d o aviso:
I . Com antecedencia de oito dias, se o salario se houver
fixado por tempo de um mez, ou m ais.
II. Com antecipacjao de quatro dias, se o salario se tiver
ajustado por semana, ou quinzena.
III. De vespera, quando se tenha contractado por menos
de sete dias.
A rt. 1.222. No contracto de locagao de servi^os agri
colas, nao havendo prazo estipulado, presume-se o de um
anno agrario, que termina com a colheita ou safra da prin
cipal cultura pelo locatario explorada.
Art. 1.223. Nao se corita no prazo do contracto o tempo
em que o locador, por culpa sua, deixou de servir.
A rt. 1.224. Nao sendo o locador contractado para certo
e determinado trabalho, entender-se-d que se obrigou a todo
e qualquer serviQO compativel com as suas formas e condi<j5es.
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A rt. 1.225. 0 locador contractado por tempo certo, ou
por obra determinada, nao se pode ausentar, ou despedir,
sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concluida
a obra (a rt. 1.220).
Paragrapho unico. Se se despedir sem justa causa, terd
direito 4 retribuicao vencida, mas responderd por perdas e
dam nos.
A rt. 1 .2 2 6 . Sao justas causas para dar o locador por
findo o contracto:
I. Ter de exercer funcQoes publicas, ou desempenhar
obrigaQoes legaes, incompativeis estas ou aquellas com a continuacao do servico.
II. Achar-se inhabilitado, por forca maior, para cumprir o contracto.
III.
. Exigir o locatario do locador servicos superiores ds
suas formas, defesos por lei, contrarios aos bons costumes, ou
alheios ao contracto.
IY. Tratar o locatario ao locador 'com rigor excessivo,
ou nao lhe dar a alimentacao conveniente.
V.

Correr o locador perigo manifesto de damno ou mal

consideravel.
Y I. Nao cum prir o locatario as obrigacoes do contracto.
Y II. Offender o locatario, ou tentar offender o locador na
honra de pessoas de sua familia.
YIII. Morrer o locatario.
A r t. 1.2 2 7 . 0 locador poderd dar por findo o contracto
em qualquer dos casos do artigo antecedente, embora o contrario tenha convencionado.
§ l . ° Despedindo-se por qualquer do? motivos especificados no artigo antecedente, ns. I, II, Y e YIII, terd direito
o locador d remunera<?ao vencida, sem responsabilidade algum a para com o-locatario.
§ 2 .° Despedindo-se por alguns dos motivos designados
nesse artigo, ns. Ill, IV, VI e VII, ou por falta do locatario
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no caso do n . V, assistir-lhe-4 direito 4 retribuicao vencida
o ao mais do artigo subsequente.
A rt. 1.228. 0 locatario que, sem justa causa, despedir
o locador, ser4 obrigado a pagar-lhe por inteiro a retribuicao
vencida, e por metade a que lh'e tocaria de entao ao termo
legal do contracto.
A rt. 1.229. Sao justas causas para ser dispensado o
locador:
I. Enfermidade, ou qualquer outra causa que o torne
incapaz dos servi?os contractados.
II. Yicios ou m4u procedimento do locador.
III. For<ja maior que impossibilite o locatario de cumprir
suas obrigacoes.
IY. Falta do locador 4 observancia do contracto.
V. Impericia do locador no servigo contractado.
VI. Oflensa do locador ao locatario na honra de pessoa
de sua familia.
A rt. 1 .2 3 0 . Na locacao agricola, o locatario 4 obrigado
a dar ao locador attestado de que o contracto esta findo ; e,
no caso de recusa, o juiz a quem competir, dever4 expedil-o,
raultando o recusante em cem a duzentos mil reis, a favor do
locador.
Esta mesma obrigacao subsiste, se o locatario, sem justa
causa, dispensar os servicos do locador, ou se este, por motivo
justificado, der por fmdo o contracto.
Todavia, se, em qualquer destashypotheses, o locador estiver em debito, esta circumstancia constar4 do attestado, ficando
o novo locatario responsavel pelo devido pagamento.
A rt. 1.231. 0 locatario poder4 despedir o locador por
qualquer das causas especificadas no a rt. 1.229, ainda que
o contrario tenha convencionado.
§ l.° Se o locador for despedido por alguma das causas alii
particularizadas sob os ns. I, III e Y, ter4 direito 4 retribuicao
vencida, sem responsabilidade alguma para com o locatario.
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§ 2 .° Se for despedido por algum dos fundamentos alii
admittidos sob os ns. II, IY e YI, terA direito A retribuicfSo
vencida, respondendo, porem, por perdas e damnos.
A rt. 1 .2 3 2 . N em o locatario, ainda que outra coisa
tenha contractado, poderA transferir a outrem o direito aos
servigos ajustados, nem o locador, sem aprazimento do loca
tario, dar substituto, que os preste.
A rt. 1.233. 0 contracto de loca?ao de servicos acaba
com a morte do locador.
A rt. 1 .2 3 4 . Embora outra coisa haja estipulado, nao
podera o locatario cobrar ao locador juros sobre as soldadas,
que lhe adeantar, nem, pelo tempo do contracto, sobre
divida alguma, que o locador esteja pagando com ser
ves.
A rt. 1.23S. Aquelle que alliciar pessoas obrigadas a
outrem por loca?ao de servicos agricolas, haja ou nao instrumento deste contracto, pagara em dobro ao locatario prejudicado a importancia, que ao locador, pelo ajuste desfeito,
houvesse de caber durante quatro annos.
A rt. 1.236. A aliena<jao
locacao dos

do predio agricola onde a

servicos se opAra, nao importa a rescisao do

contracto; salvo ao locador op?ao entre continual-o com o
adquirente da propriedade, ou com o locatario anterior.
SECQAO III
DA E M P R E I T A D A

A rt. 1 .2 3 7 . 0 empreiteiro de uma obrapode contribuir
para ella ou s6 com seu trabalho, ou com elle e os m ateriaes.
A rt. 1 .2 3 8 . Quando o empreiteiro fornece os materiaes,
correm por sua conta os riscos at A o momento da entrega da
obra, a contento de quem a encommendou, se este nao estiver
em mora de receber. Estando, correrao os riscos por egual
contra as duas partes.
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A rt. 1.2 3 9 . Se o empreiteiro s6 forneceu a mao de obra,
todos os riscos, em que nao tiver culpa, correrao por conta
do dono.
A rt. 1 .2 4 0 . Sendo a empreitada unicamenle de lavor
(art. 1.239), se a coisa perecer antes de entregue, sem
mora do dono, nem culpa do empreiteiro, este perderd tambem o salario, a nao provar que a perda resultou de defeito
dos materiaes, e que em tempo reclamdra contra a sua quantidade ou qualidade.
A rt. 1 .2 4 1 . Se a obra constar de partes distmctas,
ou for das que se determinam por m edida, o empreiteiro terd
direito a que tambem se verifique por medida, ou segundo
as partes em que se dividir.
Paragrapho unico. Tudo o que se pagou, presume-se
verificado.
A rt. 1.242. Concluida a obra de accdrdo com o ajuste,
ou o costume do logar, o dono 6 obrigado a recebel-a.
Poderd, pordm, enjeital-a, se o empreiteiro se afastou das
instrucQoes recebidas. e dos pianos dados, ou das regras
technicas em trabalhos de tal natureza.
Art. 1 .2 4 3 . No caso do artigo antecedente, segunda
p a rte , pode o que encommendou a obra, em vez de enjeital-a,
recebel-a com abatimento no pre<jo.
A rt. 1.244. 0 empreiteiro 6 obrigado a pagar os mate
riaes que recebeu, se por impericia os inutilizar.
Art. 1 .2 4 3 . Nos contractos de empreitada de edificios ou
outras c o n s tr u c ts consideraveis, o empreiteiro de materiaes
e execuQao responderd, durante cinco annos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razao dos materiaes, como
do solo, excepto, quanto a este, se, ndo o achando firme, preveniu em tempo o dono da obra.
Art. 1.246. 0 architeclo, ou constructor, que, por em
preitada, se incumbir de executar uma obra segundo piano
acceito por quern a encommenda, nao terd direito a exigir
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accrcscimo no prego, aindaque o dos salarios, ou o do material,
encarega, nem ainda que se altere ou augmente, em relagao
& planta, a obra ajustada, salvo se se augmentou, ou alterou,
por instrucgoes escriptas do outro contractante e exhibidas
pelo empreiteiro.
A rt. 1.247. 0 dono da obra que, f6ra dos casos estabelecidos nos ns. Ill, IY e Y do a rt. 1.229, rescindir o contracto, apezar de comegada sua execugao, indemnizard ao
empreiteiro das despezas e do trabalho feito, assim como dos
lucros que este poderia ter, se concluisse a obra.

CAPITULO Y
DO E J I P R E S T I M O

SECQAO I
DO COMMODATO

A rt. 1.248 . 0 commodato 6 o emprestimo gratuito de
coisas nao fungiveis. Perfaz-se com a tradigao do objecto.
A rt. 1.249. Os tutores, curadores, e em geral todos os
administradores dc bens alheios nao poderao dar em commodato, sem autorizagao especial, os bens confiados & sua guarda.
A rt. 1.250. Se o commodato nao tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-d o necessario para o iiso concedido ;
naopodendo ocommodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa
emprestada, antes de findo o prazo convencional, on o que se
determine pelo uso outorgado.
A rt. 1.251. 0 commodatario 6 obrigado a conservar,
como sc sua propria fdra, a coisa emprestada, nao podendo
usal-a senao de accdrdo com o contracto, ou a natureza della,
sob pena de responder por perdas o damnos.
Art. 1.252. 0 commodatario constituido em mora, al<Sin

dc por ella responder, pagard o aluguer da coisa durante o
tempo do atrazo em restituil-a.
A rt. 1 .2 5 3 . Se, correndo risco o objecto do commodato
juntam ente com outros do commodatario, antepuzer este a
salvagao dos seus, abandonando odo commodante, responderd
pelo damno occorrido, ainda que se possa attribuir a caso fortuilo, ou forga maior.
A rt. 1.2 5 4 . 0 commodatario nao podera jamais recobrar do commodante as despezas feitas com o uso e gozo
da coisa emprestada.
A rt. 1.2 5 5 . Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente commodatarias de uma coisa, ficarao solidariamente
responsaveis para com o commodante.

SECgAO II
DO MUTUO

A rt. 1.256. 0 mutuo 6 o em prestim odecoisasfungiveis.
0 m utuario 6 obrigado a restituir ao m utuante o que delle
recebeu em coisas do mesmo genero, qualidade e quantidade.
A rt. 1 .2 5 7 . Este emprestimo transfere o dominio da
coisa emprestada ao m utuario, por cuja conta correm todos
os riscos della desde a tradigao.
A rt. 1.2 5 8 . No mutuo em moedas de oiro e prata pode
convencionar-se que o pagamento se effectue nas mesmas especies e quantidades, qualquer que seja ulteriorraente a oscillagao dos seus valores.
Art. 1.259. 0 mutuo feito a pessoa menor, sem previa
autorizagao daquelle sob cuja guarda estiver, nao pode ser
rehavido nem do mutuario, nem de seus fiadores, ou abonadores (art. 1.502).
A rt. 1 .2 6 0 . Cessa a disposigao do artigo antecedente:
I.
Se a pessoa de cuja autorizagao necessitavao mutuario,
para contrahir o emprestimo, o ratificar posteriormentc.
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II . Se .0 menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrahir o emprestimo para os seus alimentos habituaes.
III. Se o menor tiver bens daclasseindicadano art. 391,
n . I I . Mas, em tal caso, a execugao do credor nao lhes poderct ultrapassar as formas.
A rt. 1.261. 0 mutuante pode exiglr garantia da restituigao, se antes do vencimento o mutuario soffrer notoria mudan ga na for tuna.
Art. 1.262. Epermittido,m ass6por clausula expressa, fixar
juros ao emprestimo de dinheiro ou de outras coisas fungiveis.
Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa
legal (a rt. 1.062)* com ou sem capitalizagao.
A rt. 1.263. 0 mutuario, que pagar juros nao estipulados, nao os podera rehaver, nem imputar no capital.
0

A rt. 1 .2 6 4 . Nao se tendo convencionado expressamente,
prazo do mutuo serA :

I . Atd A, proxima colheita, se 0 mutuo for de productos
agricolas, assim para 0 consumo, como para a semeadura.
II. De trinta dias, pelo menos, at6 prova em contrario,
se for de dinheiro.
III. Do espago de tempo que declarar
for de qualquer outra coisa fungivel.

0

mutuante, se

CAPITULO VI
DO DEPOSITO

SECQAO I
DO DEPOSITO

VOLUNTARIO

A rt. 1.265. Pelo contractu de deposito recebe 0 depositario um objecto movel, para guardar, ate que 0 depositante 0 reclame.
Paragrapho unico. Este contracto 6 gratuito; mas as
partes podem estipular que 0 depositario seja gratificado.

A rt. 1.266. 0 depositario 6 obrigado a ter na guarda
e conservaijao da coisa depositada o cuidado e diligencia que
costuma com o que lhe pertence, bem como a restituil-a,
com todos os fructos e accrescidos, quando lh’o exija o depositante.
A rt. 1.2 6 7 . Se o deposito se entregou fechado, collado,
sellado, ou lacrado, nesse mesmo estado se m an te rd ; e, se
for dcvassado, incorreri o depositario na presumpQao de
culpa.
A rt. 1 .2 6 8 . Ainda que o contracto fixe prazo d restitui<jao, o depositario entregard o deposito, logo que se lhe
exija, salvo se o objecto for judicialmente embargado, se sobre
elle pender execuQao, notificada ao depositario, ou se elle
tiver motivo razoavel de suspeitar que a coisa foi furtada,
ou roubada (art. 1.273).
A rt. 1.2 6 9 . No caso do artigo antecedente, ultima
parte, o depositario, expondo o fundamento da suspeita, requererd que se recolha o objecto ao deposito publico.
A rt. 1.270. Ao depositario serd facultado, outrosim, re^
querer deposito judicial da coisa, quando, por motivo plausivel, a nao possa guardar, e o depositante nao lh’a queira
receber.
A rt. 1.2 7 1 . 0 depositario que por fonja maior houver
perdido a coisa depositada e recebido outra em seu logar, 6
obrigado a entregar a segunda ao depositante, e ceder-lhe as
actjoes, que no caso tiver contra o terceiro responsavel pela
restituigao da prim eira.
Art. 1.272. 0 herdeiro do depositario, que de boa fd
vendeu a coisa depositada, 6 obrigado a assistir o depositante
na reivindicaijao, e a restituir ao comprador o pre<jo re
cebido.
Art. 1.273. Salvo os casos previstos nos arts. 1.268 e
1.269, nao poderd o depositario furtar-se d restituicao do
deposito, allegando nao pertencer a coisa ao depositante, ou

!
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oppondo compensagao, excepto sc noutro deposito se fundar
(art. 1.287).
Art. 1.274. Sendo varios os depositantes, e divisivel a
coisa, a cada urn s6 entregarA o depositario a respectiva
parte, salvo se houver entre elles solidariedade.
Art. 1.275. Sobpena de responder por perdas e datnnos,
nao podera o depositario, sera licenga expressa do depositante, servir-se da coisa depositada.
Art. 1.276. Se o depositario se tornar incapaz, a pessoa
que lhe assumir a administragiio dos bens, diligenciard immediatamente restituir a coisa depositada, e, nao querendo ou
nao podendo o depositante recebel-a, recolhel-a-a ao deposito
publico, ou promoverA a nomeagao de outro depositario.
Art. 1.277. 0 depositario nao responde pelos casos fortuitos nem de forga m aior; mas, para que lhe valha a excusa,
terh de proval-os.
Art. 1.278. 0 depositante 6 obrigado a pagar ao depo
sitario as despezas feitas com a coisa, e os prejuizos que do
deposito provierem.
Art. 1.279. 0 depositario poderA reter o deposito at6
que se lhe pague o liquido valor das despezas, ou dos pre
juizos, a que se refere o artigo anterior, provando immediamente esses prejuizos ou essas despezas.
Paragrapho unico. Se essas despezas ou prejuizos nao
forem provados sufficientemente, ou forem illiquidos, o depo
sitario poderd exigir caugao idonea do depositante ou, na
falta desta, a remogao da coisa para o deposito publico, at6
que se liquidem.
Art. 1.280. 0 deposito de coisas fungiveis, era que o
depositario se obrigue a restituir objectos do mesmo genero,
qualidade e quantidade, regular-se-A pelo disposto acerca do
mutuo (arts. 1.256 a 1.264).
Art. 1.281. 0 deposito voluntario provar-se-A por
escripto.

SECQAO II
DO DEPOSITO NECESSARIO

Art. 1.282. £ deposito necessario:
I. 0 que se faz em desempenho de obrigagao legal
(art. 1.283).
II. 0 que se effectua por occasiao de alguma calamidadc,
como o incendio, a inundacao, o naufragio, ou o saque.
Art. 1.283. 0 deposito de que se. trata no artigo antecedente, n. I, reger-se-A pela disposicao da respectiva lei, e,
ao silencio, ou deficiencia della, pelas concernentes ao depo
sito voluntario (arts. 1.265 a 1.281).
Paragrapho unico. Essas disposicoes applicara-se, outrosim, aos depositos previstos no art. 1.282, n. II ; podendo
estes certificar-se por qualquer meio de prova.
Art. 1.284, A esses depositos 6 equiparado o das bagagens dos viajantes, hospedes ou freguezes, nas hospedarias,
estalagens ou casas de pensao, onde elles estiverera.
Paragrapho unico. Os hospedeiros ou estalajadeiros por
ellas responderao como depositaries, bem como pelos furtos e
roubos que. perpetrarem as pessoas empregadas ou admittidas nas suas casas.
A rt. 1 .2 8 5 . Cessa, nos casos do artigo antecedente, a
responsabilidade dos hospedeiros ou estalajadeiros:
I . Se provarem que os factos prejudiciaes aos hospedes,
viajantes ou freguezes, nao podiam ter sido evitados.
II. Se occorrer forca maior, como nas hypotheses de escalada, invasao da casa, roubo A mao armada, ou violencias
semelhantes.
A rt. 1.2 8 6 . 0 deposito necessario nao se presume g ratuito.
Na hypothese do art. 1.284,' a remuneragao pelo depo
sito cstA incluida no prego da hospedagem.
,
15
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A rt. 1 .2 8 7 . Seja voluntario ou necessario o deposito, o
depositario, que o nao restituir, quando exigido, ser& compellido a fazel-o mediante prisao nao excedentc a uni anno, e
a resarcir os prejuizos (art. 1.273).

CAPITULO VII
DO MANDATO

SECgAO l

DisrosigoEs
A rt. 1 .2 8 8 .

geraes

Opera-se o niandato, quando alguem re -

cebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar actos,
ou adm inistrar interesses.
A procuracao 6 o instrumento do mandato.
A rt. 1 .2 8 9 . Todas as pessoas maiores ,ou emancipadas,
no gozo dos direitos civis; sao aptas para dar procuragao me
diante instrum ento particular do proprio punho.
§ 1 . 0 0 instrumento particular deve con ter designag&o
do Estado, da cidade ou circumscripcao civil em que for passado, a data, o nome do outorgante, a individuacao de quern
seja o outorgado e bem assim o objectivo da outorga, a natureza, a designagao e extensao dos poderes conferidos.
§ 2 .° Concorrendo no mcsmo instrumento varios outorgantes, sera escripto por um e assignado por todos.
§ 3 . 0 Para o acto que nao exigir instrumento publico, o
mandato, ainda quando por instrumento publico seja outor
gado, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.
§ 4 .° 0 reconhecimento da lettra e firma no instrumento
particular d condigao essencial a sua validade, em relagao a
terceiros.
A rt. 1 .2 9 0 . 0 mandato pode ser expresso ou tacito,
verbal ou escripto.

Paragrapho unico. Presume-se gratuito, quando se nao
estipulou retribuigao, excepto se o objecto do mandato for
-daquelles que o mandatario trata por officio ou profissao
lucrativa.
A rt. 1.291. Para os actos que exigom instrumento pu
blico ou particular, nao se admitte mandato verbal.
A rt. 1.292. A acceitagao do mandato pode ser tacita, e
rcsulta do cofnego de execugao.
A rt. 1.293. 0 mandato presume-se acceito entre ausentes, quando o negocio para que foi dado 6 da profissao do
mandatario, diz respeito £ sua qualidade official, ou foi offerecido mediante publicidade, e o mandatario nao fez constar
immediatamente a sua recusa.
A rt. 1.29 4. 0 mandato pode ser especial a um oil mais
negocios determinadamente, ou geral a todos os do mandante.
A rt. 1.29 5. 0 mandato em termos geraes s6 confere
poderes de administragao.
§ l . ° Para alienar, hypothecar, transigir, ou praticar
outros quaesquer actos, que exorbitem da administragao ordinaria, depende a procuragao de poderes especiaes e expressos.
§ 2.° 0 poder de transigir (arts. 1.025 a 1.036) nSo
importa'o de firmar compromisso (arts. 1.037 a 1.048).
A rt. 1.29 6. Pode o mandante ratificar ou impugnar os
actos praticados em seu nome sem poderes sufficientes.
Paragrapho unico. A ratificagao ha de ser expressa, ou
resultar de acto inequivoco ; mas, sendo valida, retroage a
data do acto .
A rt. 1.297. 0 mandatario, que exceder os poderes
do mandato, ou proceder contra elles, reputar-se-a mero
gestor de negocios, emquanto o mandante lhe nao ratificar
os actos.
A rt. 1.298. 0 pubere, nao emancipado (art. 9), pode
scr mandatario, mas o mandante nao tem acgao contra clle
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senao de conformidade com as regras geraes, applicaveis i s
obrigagoes contrahidas por menores.
A rt. 1.299. A mulher casada nio pode acceitar mandato scm autorizagao do marido.
SECQAO II
DAS OBRIGAgOES DO MANDATARIO

A r t. 1.3 0 0 . 0 mandatario e obrigado a applicar toda a
sua diligencia habitual na execugao do mandate,, e a indemnizar qualquer prejuizo causado por culpa sua ou daquelle
a quem substabelcccr, sem autorizagao, poderes quo devia
exercer pessoalmente.
§ 1 .0 Se, nao obstante prohibigao do mandante. o man
datario se fizer substituir na execugao do mandato, responderi
ao seu constituinte pelos prejuizos occorridos sob a gerencia
do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo
provando que o caso teria sobrevindo, aindaque nao tivesse
havido substabelecimento.
§ 2 .° Havendo poderes de substabelecer,

s6 serao

imputaveis ao mandatario os damnos causados pelo substabelecido, se for notoriamente incapaz, ou insolvente.
A rt. 1.301. 0 mandatario 6 obrigado a dar contas de
sua gerencia ao m andante, transferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato, por qualquer titulo que seja.
A rt. 1.302. 0 mandatario nao pode compensar os pre
juizos a que deu causa com os proveitos. que, por outrolado,
tenha grangeado ao seu constituinte.
A rt. 1.3 0 3 . Pelas sommas que devia entregar ao man
dante, ou recebeu para despezas, mas empregou em proveito
seu, pagara o mandatario juros. desde o momento em que
abusou.
A rt. 1 .304. Sendo varios os mandatarios nomeados no
mesmo instrumento, entender-se-i que sao jsuccessivos, se
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nao fore® expressamente declarados conjunctos, ou solidarios,
nem especificadamente designados para actos differentes.
A rt. 1.305. 0 mandatario 6 obrigado a aprescntar o
instrumento do mandato 4s pessoas, com quem tratar em
nome do m andante, sob pena de responder a cllas por
qualqucr acto, que lhe exceda os poderes.
A rt. 1.306. 0 terceiro que, depois de conhecer os po
deres do mandatario, fizer com elle contracto exorbitante
do mandato, nao tern acgao nem contra o mandatario', salvo
se este lhe prometteu ratificagao do m andante, ou se responsabilizou pessoalmente pelo contracto, nem contra o man
dante, senao quando este houver ratificado o excesso do
procurador.
A rt. 1.307. Se o mandatario obrar em seu proprio
nome, nao tera o mandante acgao contra os que com elle
contractaram, nem estes contra o mandante.
Em tal caso, o mandatario ficara directamente obrigado,
como se seu fora o negocio, para com a pessoa, com quem
contractou.
A rt. 1.308. Embora sciente da morte, interdiccao ou
mudanga de estado do mandante, deve o mandatario concluir
o negocio j& eomegado, se houver perigo na demora.
SECQAO III
DAS OBRIGAgOES DO 5IA.NDANTE

A rt. 1 .3 0 9 . O mandante c obrigado a satisfazer todas
as obrigagoes contrahidas pelo mandatario, na conformidade
do mandato conferido, e adeantar a importancia das despezas
necessarias a execucao delle, quando o ipandatario lh’o pedir.
A rt. 1.3 1 0 . E obrigado o mandante a pagar ao man
datario a remuneragao ajustada e as despezas de execugao do
mandato, ainda que o negocio nao surta o esperado- effeito,
salvo tendo o mandatario culpa.
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A rt. 1.311. As sommas adeantadas pelo mandatario,
para a execugao do mandato, vencem juros, desde a data do'
desembolso.
A rt. 1.3 1 2 . £ egualmente obrigado o mandante a rcsarcir ao mandatario as perdas que soflrer com a execugao
do mandato, sempre que nao resultem de culpa sua, ou excesso
de poderes.
A rt. 1 .3 1 3 . Ainda que o mandatario contrarie as instruegoes do mandante, se nao excedeu os limites do mandato,
ficara o mandante obrigado para com aquelles, com quem o
seu procurador contractou; mas ter& contra este accao pelas
perdas e damnos resultantes da inobservancia das in strucgocs.
A rt. 1.314. Se o mandato for outorgado por yarias
pessoas, e para negocio commum, cada uma ficara solidariamente responsavel ao mandatario por todos os compromissos.
e effeitos do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias
que ella pagar, contra os outros mandantes.
A rt. 1.315. 0 mandatario tem sobre o objecto do man
dato direito de retengao, atd se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu.

SECQAO IV
DA EXTINCgAO DO MANDATO

A rt. 1.316. Cessa o mandato:
I. Pela revogagao, ou pela renuncia.
II. Pela morte, ou interdiegao de uma das partes,.
III. Pela mudanga de estado, que inhabilite o man
dante para conferir os poderes, ou o mandatario, para os
exercer.
IV. Pela terminagao do prazo, ou pela conclusao do
negocio.
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A rt. 1.317. £ irrevogavel o mandato:
I. Quando se tiver convencionado que o mandante nao
possa revogal-o, ou for em causa propria a procuragao dada.
II. Nos casos, em geral, em que for condiQao de um
contracto bilateral, ou meio de cumprir uma obriga^ao
contractada, como 6, nas lettras e ordens, o mandato de
pagal-as.
III. Quando conferido ao socio, como administrador ou
liquidante da sociedade, por disposigao do contracto social,
salvo se diversamente se dispuzer nos estatutos, ou em texto
especial de lei.
A rt. 1.318. A revoga<jao do mandato, notificada s6mente ao mandatario, nao se pode oppor aos terceiros, que,
ignorando-a, de boa fe com elle trataram ; mas ficam salvas ao
constituinte as ac$oes, que no caso lhe possam caber, contra
o procurador.
A rt. 1.319. Tan to que for communicada ao mandatario
a nomeacao de outro, para o mesmo negocio, considerar-se-i
revogado o mandato anterior.
A rt. 1.320. A renuncia do mandato serd communi
cada ao mandante, que, se for prejudicado pela sua inopportunidade, ou pela falta de tempo, afim de prover a substitui<?ao do procurador, sera indemnizado pelo mandatario,
salvo se este provar que nao podia continiiar no mandato
sem prejuizo consideravel.
A rt. 1.3 2 1 . Sao validos, a respeito dos contrahentes
de boa f6, os actos com estes ajustados em nome do mandante
pelo mandatario, emquanto este ignorar a morte daquelle, ou
a cxtinccao, por qualquer outra causa, do mandato (artigo
1.316).
A rt. 1 .3 2 2 . Se fallecer o mandatario, pendente o ne
gocio a elle commettido, os herdeiros, tendo sciencia do man
dato, avisarao o mandante, e providenciarao a bcm delle,
como as circumstancias exigirem .
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A rt. 1 .3 2 3 . Os herdeiros, no caso do artigo antecedentc, devem limitar-sc as inedidas conservatorias, ou continuar os negocios pcndentes, quo se nao possam dcmorar
sem perigo, regulando-sc os seus scrvicos, dentro nessc limitc
pclas mesmas normas, a quo os do mandatario estao sujeitos.
SECQAO V
DO MANDATO JUDICIAL

A rt. 1 .3 2 4 . 0 mandato judicial podc scr conferido por
instrumcnto publico ou particular, devidamente authenticado,
a pcssoa quo possa procurar em juizo.
A rt. 1.325. Podcm ser procuradores em juizo, todos os
legalmente habilitados, que nao forem:
I . Menores dc vinte e um annos, nao emancipados ou
nao declarados maiores.
II. Juizes cm exercicio.
Ill Escrivacs ou outros funccionarios judiciaes, correndo
o pleito nos juizos onde servirem , e nao procurando elles em
causa propria.
IV. Inhibidos p o r scnten<ja de procuraF em juizo, ou de
e x c rc e r oflicio publico.
V. Ascendentes, descendentes, ou irmaos do juiz da
causa.
VI. Ascendentes, ou descendentes da parte adversa, excepto em causa propria.
A rt. 1 .3 2 6 . A procuracao para o fdro em geral nao
confcre os poderes para actos, que os exijam especiaes.
A rt. 1.3 2 7 . Constituidos, para a mesma causa e pcla
mesma pessoa, dois ou mais procuradores, considcram-se nomeados para funccionar na falta um do outro, e pela ordem
da nomeagao, se nao forem solidarios. Mas a nomeacao conjuncta pode conter a clausula de que um nada pratique sem
os outros.
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A rt. 1.328. 0 substabelecimento, sem reserva de podcres, nao sendo notificado ao constituinte, nao isenta o pro•curador dc responder pelas obrigagoes do mandato.
A rt. 1.329. Sob pena dc responder pelo damno resultante, o advogado, ou procurador, quo acCeitar a procuratura,
nao sc podcra excusar sem motivo justo, c, se o liver, avisara cm tempo o constituinte, afim de que lhe nomcie suc
cessor .
A rt. 1.3 3 0 . As obrigagoes do advogado e do procura
dor serao determinadas, assim pclos termos da procuragao,
como, c principalmente pelo contracto, escripto, ou verbal, em
que sc lhes houverem ajustado os servigos.

CAPITULO VIII
DA GESTAO DE NEGOCIOS

A rt. 1.331. Aquelle, que, sem autorizagao do intcressado, intervem na gestao de ncgocio alheio, dirigil-o-a
segundo o interesse e a vontade presumivel dc scu dono,
ficando responsavel a este e ..3 pessoas com quern tratar.
Art. 1.332. Se a gestao for iniciada contra a vontade
manifesta ou presumivel do interessado, respondent o gestor
ate pclos casos fortuitos, nao provando que teriam sobrevindo, ainda quando sc houvessc abstido.
A rt. 1.333. No caso do artigo antecedcnte, se os prejuizos da gestao excederem o seu provcito, podera o dono
do ncgocio exigir quo o gestor restitua as coisas ao estado an
terior, ou lhe indemnizc a diflerenga.
A rt. 1.334. Tanto que ser possa, communicarA o gestor
ao dono do ncgocio a gestao, que assumiu, aguardando-lhe a
resposta, sc da espera nao resultar perigo.
A rt. 1.335. Emquanto o dono niio providenciar, vela ri o gestor pelo ncgocio, ate o levar a cabo, esperando, se
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aquelle fallccer durante a gestao, as instrucgOes dos herdeiro?,
sem se descuidar, entretanto, dasmedidas que o caso reclame.
A rt. 1.336. 0 gestor envidard toda a sua diligenciaha
bitual na administragao do negocio, resarcindo ao dono todo
o prejuizo resultante de qualquer culpa na gestao.
A rt. 1.337. Se o gestor se fizcr substituir por outrem,
respondera pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa
idonea, sem prejuizo da acgao, que a elle, ou ao dono do negocio, contra el la possa caber.
Paragrapho unico. Havendo mais de um gestor, sera
solidaria a sua responsabilidade.
A rt. 1.338. 0 gestor responde pelo caso fortuito, quando fizer opcracoes arriscadas, ainda que o dono costumasse
fazel-as, ou quando preterir interesses deste por amor dosseus.
Paragrapho unico. Nao obstante, querendo o dono aproveitar-se da gestao, serd obrigado a indemnizar ao gestor as
despezas necessarias, que tiver feito, e os prejuizos, que, por
causa da gestao, houver solTrido.
A rt. 1.3 3 9 . Se o negocio for utilmente administrado,*
cumprird o dono as obrigagoes contrahidas em seu nome, re embolsando ao gestor as despezas necessarias ou uteis que
houver feito, com os juros legaes, desde o desembolso.
§ l . ° A utilidade, ou necessidade, da despeza apreciarse-a, nao pelo resultado obtido, massegundo as circumstancias
da occasiao, em que se fizeram.
§ 2 .° Vigora o disposto neste artigo, ainda quando o
gestor, cm erro quanto ao dono do negocio, der a outra pessoa
as contas da gestao.
A rt. 1.3 4 0 . Applica-se, outrosim, a disposigao do ar
tigo antecedente, quando a gestao se proponha acudir a preuizos imminentes, ou redunde em proveito do dono do negocio,
ou da coisa. Mas nunca a indemnizacao ao gestor excederA
-em importancia as vantagens obtidas com a gestao.
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A rt. 1.341. Quando alguem, na ausencia do individuo
obrigado a alimentos, por elle os prestar a quem se devem,
poder-lhes-a rehaver do devedor a importancia, ainda que
este nao ratifique o acto.
A rt. 1.342. As despezas do enterro, proporcionadas
aos usos locaes e & condigao do fallecido, feitas por terceiro,
podem ser cobradas da pessoa que teria obrigaijao de all—
mentar a que veio a fallecer, ainda mesmo que esta nSo
tenha deixado bens.
Paragrapho unico. Cessa o disposto neste artigo e no
antecedente, em se provando que o gestor fez essas despezas
com o simples intento de bem fazer.
A rt. 1.343. A ratifica^ao pur a e simples do dono do
negocio retroage ao dia do comedo da gestao, e produz todos
os efleitos do mandato.
A rt. 1,344. Se o dono do negocio, ou da coisa, desapprovar a gestao, por contraria aos seus interesses, vigorara
o disposto nos arts. 1.332 e 1.333, salvo o estatuido no
art. 1.340,
A rt. 1.3 4 5 . Se os negocios alheios forem connexos aos
do gestor, de tal arte que se nao possam gerir separadamente,
haver-se-4 o gestor por socio daquelle, cujos interesses
agenciar de envolta com os seus.
Paragrapho unico. Neste caso aquelle em cujo beneficio
interveiu o gestor, s6 6 obrigado na razao das vantagens que
lograr.
CAPITULO IX
DA EDIQAO

A rt. 1.3 4 6 . Mediante o contracto de edi?ao, o editor,
obrigando-se a reproduzir mecanicamente e divulgar a obra
scientifica, litteraria, .artistica, ou industrial, que o autor lhe
confia, adquire o direito exclusivo a publical-a, e exploral-a.
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A r t. 1 .3 4 7 . Pelo mesmo contracto pode o autor obrigar-se a feitura de uraa obra litteraria, scientifica, ou artistica,
em cuja publicagao e divulgacao se ’empenha o editor.
A rt. 1 .3 4 8 . Nao havendo termo fixado para a entrega
da obra, entende-se que o autor pode entregal-a quando lhe
co n v ier; mas o editor poderi fixar-lhe prazo, com a comminacao de rescindir o contracto.
A r t. 1 .3 4 9 . Emquanto nao se esgotarem as edi^Qes a
que tiver direito o editor, nao podera o autor dispor da obra
no todo, ou em parte.
A rt. 1 .3 5 0 . Tem direito o autor a fazer, nas edigoes
successivas de suas obras, as emendas e alteracoes, que bem
lhe p a re c e r; mas, se ellas impuzerem gastos extraordinarios
ao editor, este havera direito a indemnizacao.
Paragrapho unico. 0 editor podera oppor-se is alteracoes
que lhe prejudiquem os interesses, oflendam a reputagao, ou
augmentem a responsabilidade.
A rt. 1 .3 5 1 . No caso de nova edicao ou tiragem, nao
havendo accordo entre as partes contractantes sobre a maneira
de exercerem seus direitos, poderi qualquer dellas rescindir
o contracto, sem prejuizo da edicao anterior.
A rt. 1 .3 5 2 . Se, esgotada a ultima edicao, o editor, com
direito a outra, a nao levar a efleito, podera o autor intimal-o
judicialmente a que o faca em certo prazo, sob pena de perder
aquelle direito.
A rt. 1 .3 5 3 . Se, no contracto, ou ao tempo do contracto,
o autor nao tiver estipulado retribuicao pelo seu trabalho, se ri
dcterminada por arbitram ento.
A r t. 1 .3 5 4 . Se a retribuicao do autor ficar dependente
do exito da venda, se ri obrigado o editor, como qualquer
Commissario, a lhe apresentar a sua conta.
Art. 1.355. Cabe ao editor fixa’r o numero de exemplares a
cada edicao. Nao podera, porirn, mau grado ao autor, reduzirlhcs o numero, de mode que a obra nao tenha circulacao bastante.
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A rt. 1 1356. Entende-se que o contracto versa apenas
sobre uma edigao, se. o contrario nao resultar expressa ou
implicitamente do seu contexto.
A rt. 1.357. 0 editor nao pode fazer abreviagoes,
addigoes ou modificanoes na obra, sem permissao do autor.
A rt. 1.358. Ao editor compete fixar o prego de venda,
sem, todavia, poder eleval-o apontoque embaraceacirculagao
da obra.
CAPITULO X
DA REPRESENTAQAO DRAMAT1CA

A rt. 1.359. 0 autor de uma obra dramatica nao lho
pode fazer alteracao na substancia, sem accdrdo com o emprczario que a faz representar.
Art. 1.360. Se nao sefixouprazo a representacao, pode
o autor intimar o emprezario a que o fixe, comminando-lhc
em pena a rescisao do contracto.
A rt. 1.361. Os credores de uma empreza de .theatro
nao podem fazer penhora na parte do producto dos espectaculos reservada ao autor.
A rt. 1.362. Sem licenca do autor, nao pode o empre
zario communicar o manuscripto da obra a pessoa estranha
ao theatro, ondc sc representa.

CAPITULO XI
DA SOCIEDADE

SECQAO I
DISPOSigOES GERAES

Art. 1.363. Celebram contracto de sociedadeas pessoas,
que mutuamente se obrigam a combinar seus esforgos ou
rccursos, para lograr fins communs.
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A n . 1.3 6 4 . Quando as socicdades civis rcveslirem as
formas cstabelecidas nas lcis commereiaes, cntrc as quaes se
inclue a das socicdades anonvmas, obedeccrao aos rcspeclivos
preccilos, no em quo nao contraricm os dcste Codigo; mas
serao inscriptas no registro civil, e sera civil o sou f6ro.
A rt. 1.3 6 5 . Nao revestindo nenhuma das f6rmas do
artigo anteccdcnte, a sociedadc reger-se-a .pelo que neste
capitulo se prescreve.
A rt. 1.3 6 6 . Nas questoes entre os socios, a sociedade
s6 se provard por cscripto; mas os estranhos poderao proval-a
de qualquer modo.
A rt. 1.3 6 7 . As socicdades sao universaes, ou particularcs.
Art. 1.368. E universal a sociedade, quer abranja todos
os bens prcsentes, ou todos os futuros, quer uns e outros na
sua totalidadc, quer somente a dos scus fructos e rendimentos.
A rt. 1.369. 0 simples ajuste de sociedade universal, sem
oulra dcclaracao, entende-se restricto a tudo o que de futuro
ganhar cada um dos associados.
A rt. 1.370. A sociedade particular s6 comprehende os
bens ou scrvicos especialmcnte declarados no contracto.
A rt. 1.371. Tambcm se considera particular a sociedade
constituida especialmcnte para executar em commum certa
empreza, explorar certa industria, ou excrcer certa profissao.
Art. 1.372. E nulla a clausula, que attribua todos os lucros
a um dos socios, ou subtfaia o quinhao social de algum delies
d comparl.icipagao nos prejuizos.
Paragraph'd unico. Yale, pordm, a estipulagao do con
tracto, que exima o socio de industria a compartir as perdas
sociacs.
A rt. 1.373. Se a sociedade for de todos os bens, o
dominio e a posse delies tornar-se-ao communs independenlemcnte de tradicao real, salvo o direito de terceiros.
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A rt. 1.374. No silencio do contracto, o prazb da socie<lade sera indefinido, salvo a cada socio o dircito de retirar-se
mediante aviso com dois mezes de antecedencia ao termo do
anno social. Se, porem, o objeclo da sociedade for ncgocio ou
cmpreza, que deva durar certo lapso de tempo, emquantocsse
negocio, ou essa cmpreza, ndo se ultimo, terao os socios de
manter a sociedade.
SECQAO II
DOS DIREITOS E OBRIGAfOSS RECIPROCAS DOS SOCIOS

Art. 1.375. As obriga?6esdos socios come?am immediatamente com o contracto, se este nao fixar outra epoca, e
acabam quando, dissolvida a sociedade, estivcrem satisfeitas
■e extinctas as responsabilidades sociaes.
Art. 1.376. A entrada imposta a cada socio pode consistir
■em bens, no seu uso e gozo, na cessao de direitos, ou, sdmente
na presta?ao de servigos. No silencio do contracto, presumirsc-ao eguaes entre si as cntradas.
A rt. 1.377. Se o socio entrar para a sociedade com
objccto determinado, que venha a ser evicto, responded aos
consocios como o vendedor ao comprador.
A rt. 1.378. Se a entrada consistir em coisas fungivfeis,
ficarao, salvo declara?ao em contrario, pertencendo em commum aos associados.
A rt. 1.379. Pertencem ao patrimonio social todos os
lucros obtidos pelo socio, na industria que se obrigou a
•cxercer em beneficio da sociedade.
A rt. 1.380. A sociedade indcmnizara cada socio os prejuizos, quepor sua culpa ellasoffrer, enao podera compensal-os
•com os proveitos, que lhe houver grangeado.
A rt. 1.381. Se o contracto nao declarar a parte de cada
socio nos lucros e perdas, entender-se-d proporcionada, quanto
aos socios de capital, d somma com que entraram, e quanto
aos de industria, d menor das entradas.
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Art. 1.382. 0 socio preposto & administracao pode
exigir da sociedade, al6m do que por conta della despender,,
a importancia das obrigacocs em boa f6 contrahidas na g e rcncia dos negocios sociaes e o valor dos prejuizos, que Iheella causar.
A rt. 1.383. 0 socio inveslido na administracao por
texto expresso do contracto pode praticar, independentemente
dos outros, todos os actos, quo nao excederem os limites normaes della, uma vez que proceda sem dolo.
§ l . ° Os poderes, que exercer, serao irrevogaveis du
rante o prazo estabelecido, salvo causa legitima superveniente§ 2.® Se foram conferidos, por6m, depois do contracto,.
serao revogaveis como os de simples mandato.
§ 3.® Tambem serao revogaveis, em qualquer tempo, osdos directores ou administradores de sociedades de qualquer
especie, ainda que nomeados nos respectivos contractos, ou.
estatutos.
A rt. 1 .3 8 4 . Se a administracao se incumbir a dois ou'
mais socios, nilo se lhes discriminando as funecoes, nem declarando que s6 funccionanio conjunctamente, cada um de
per si podcra praticar todos os actos, que na administracaocouberem .
A rt. 1 . 3So. Estipulando-se que um dos adm inistradoies nada possa fazer sem os outros, entende-se, a nao ha
ver convcncao posterior, obrigatorio o concurso de todos,
ainda ausentes, ou impossibilitados, na occasiao, de prestal-o,.
salvo nos casos urgentes, em que a omissao, ou tardanca,.
das medidas pudesse occasionar damno irreparavel, ou grave.
A rt. 1.386. Em falta de estipulacoes explicitas quanto
a gerencia social :
I.
Presume-se que cada_ socio tern o dircito de administrar, c valido e o que fizer, ainda em relacao aos associados que nao consentiram, podendo, por6m, qualquer destes.
oppor-se, antes de levado o acto a effeito.
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II . Cada socio pode serv ir-se das coisas pertencentes 4
soclcdade, contanto que lhes dd o seu destino, nSto as utilize
contra o interesse social, nem tolha aos outros aproveital-as
nos li mites do seu direito.
III. Cada socio pode obrigar os outros a contribuir com
elle para as despezas necessarias a conservacao dos bens
9oeiaes.
IY. Nenhum socio, ainda que Ihe pareca vantajoso,
pode, sem consentimento dos outros, fazer alteragSo nos im moveis da sociedade.
A rt. 1 .3 8 7 . 0 socio que nao tiver a administra<j4o da
sociedade, nao podera obrigar os bens sociaes.
A rt. 1.388.

Para associar urn estranho ao seu qui-

nh&o social, nao necessita o socio do concurso dos outros;
mas nao pode, sem acquiescencia delles, associal-o 4 socie
dade.
A rt. 1.389. 0 socio que recebeu por inteiro a sua
parte em uma divida activa da sociedade, sera obrigado a
conferil-a, se, por insolvencia do devedor, a sociedade nao
puder acabar de cobral-a.
A rt. 1.3 9 0 . Se as coisas, cujo rendimento constitue o
objecto da sociedade, nao forem fungiveis, consistindo em
corpos certos e determinados, o risco, que correrem, ser4 por
conta dos respectivos donos.
§ l . ° Se, porem, forem fungiveis, ou se, ainda guardadas, se deteriorarein, se forem destinadas a circular
no commercio, ou se forem transferidas a sociedade por
um valor determinado e constante dc inventario ou balanco
authenticos, por conta da sociedade correrao os riscos, a
que estiverem expostas.
§ 2.° Perecendo a coisa de importancia determinada
nos termos do paragrapho antecedente, ultima parte, o dono
s6 lhe poder4 exigir o - valor constante do inventario; ou
balango.
is

'*•
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Art.. 1.391. Os socios t&n direito A indemnizag&o das
perdas e damnos, que sofFrerem em seus bens por motive dos
negocios sociaes.
Art. 1.392. Havendo communicag<Lo de lucros illicitos,
cada um dos socios te r i de repor o que recebeu do socio
delinquente, se este for condemnado A restituigao.
Art. 1.393. 0 socio que recebeu deoutro lucros illicitos,
conhecendo ou devendo conhecer-lhes a procedencia, incorreem cumplicidade, e fica obrigado solidariamente a restituir.
Art. 1.394. Todos os socios tdm direito de votar nas
assembldas geraes, onde, salvo estipulagao em contrario,
sempre se deliberarA por maioria de votos.

SEcgio m
DAS OBRIGAgOES DA SOCIEDADE E DOS SOCIOS PARA COM TERCEIROS

Art. 1.395. Sao dividas da sociedade as obrigagdes contrahidas conjunctamente por todos os socios, ou por algum
delies no exercicio do mandato social.
A rt.

1 .3 9 6 .

Se o cabedal social nao cobrir as di-

vidas da sociedade, por .ellas responderao os

associados,

na proporgao em que houverem de participar nas perdas
sociaes.
Paragrapho unico. Se um dos socios for insolvente, sua
parte na divida ser4 na mesma razao distribuida entre os
outros.
Art. 1.397. Os devedores da sociedade nao se desobrigam
pagando a um socio nfio autorizado para receber.
Art. 1.398. Os socios nao sao solidariamente obrigados
pelas dividas sociaes, nem os actos de um, nao autorizado,
obrigam os outros, salvo redundando em proveito da socie
dade.

/
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SEGQSO.IV
DA D1SS0LUCX0 DA SOCIEDADE

Art. 1.399. Dissolve-se a sociedade:
I. Pelo implements da condigSO, a que foi subordinada a
sua durabilidade, ou pelo vencimento do prazo estabelecido
no contracto.
II. Pela extinc^ao do capital social, ou seu desfalque cm
quantidade tamanha que impossibilite de continuar a sociedade.
III. Pela consecugao do fim social, ou pela verificacjao
de sua inexequibilidade.
IY. Pela fallencia, incapacidade, ou morte de um dos
socios.
Y. Pela renuncia de qualquer delles, se a sociedade for
de prazo indeterminado (art. 1.404).
YI. Pelo consenso unanime dos associados.
Paragrapho unico. Os ns. II, IY e Y nao se applicatn
4s sociedades de fins n&o economicos.
Art. 1.400. A prorogatjao do prazo social s6 se prova
por

escripto, nas mesmas condicoes do contracto que o fixou

(arts. 1.364 e 1.366).
Art. 1.401. Se a sociedade se prorogar depois de vencido o prazo do contracto, entender-se-4 que se constituiu de
novo; se dentro no prazo, ter-se-4 por continuagao da
anterior.
Art. 1.402. £ licito estipular que, morto um dos socios,
continue a sociedade com os herdeiros, ou s'6 com os associados
sobrcvivos. Neste segundo caso, o herdeiro do fallecido terd
direito a partilha do que houver, quando elle falleceu, mas
nao participat'd nos lucros e perdas ulteriores, que nao forem
conscqueneia directa de actos anteriores ao fallecimento.
Art. 1.403. Se o contracto estipular que a sociedade
continue com o herdeiro do socio fallecido, cumprir-se-4 a
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estipulacao, toda vez que ser possa; mas, sendo menor o
herdeiro, serh dissolvido, em relacjao a elle, o vinculo social,
caso o juiz o determ ine.
Art. 1 .4 0 4 . A renuncia de um dos socios s6 dissolve a
sociedade (art. 1.399, n. V), quando feita de boa f6, em tempo
opportuno, e, notificada aos socios dois mezes antes.
A rt. 1.405. A renuncia e de ma f6, quando o socio re nunciante pretende apropriar-se exclusivam ente dos beneficios que os socios tinham em m ente colher em eommum; e
haver-se-a por inopportuna, se as coisas nao estiverem no
seu estado integral, ou se a sociedade puder ser prejudicada
com a dissolucao nesse momento.
Art. 1.406. No primeiro caso do artigo antecedente, os
demais socios tem o direito de excluir desde logo o socio de
ma fe, salvas as suas quotas na vantagem esperada. No segundo, a sociedade pode continuar, apezar da opposi<;ao do
renunciante, ate a epoca do prim eiro balanpo ordinario, ou
at6 a conclusao do negocio pendente.
A rt. 1.407. Subsiste, ainda ap6s a dissolucao da socie
dade, a responsabilidade social para com terceiros, pelas dividas que houver contrahido.
Nao se tendo estipulado a responsabilidade solidaria dos
socios para com terceiros, a divida ser& distribuida por
aquelles, em partes proporcionaes as suas entradas.
Art. 1.408. Quando a sociedade tiver dura?ao prefixa,
nenhum socio lhe podera exigir a dissolucao, antes de expira r o prazo social, se nao provar algum dos casos do artigo
1.399, ns. I a IY.
Art. 1.409. Sao applicaveis a partilha entre os socios as
regras da partilha entre herdeiros (arts. 1.772 e seguintes).
Paragraphs unico. 0 socio de industria, porem, s6 terh
direito a participar nos lucros da sociedade, sem responsabi
lidade nas suas perdas, salvo se o contrario se estipulou no
contracto.

*
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CAP1TUL0 XII
DA

F A RCERI A

RURAL

SECQAO I
DA PARCERIA AGRICOLA

Art. 1.410. Da-se a parceria agricola, quando uma pessoa cede um predio rustico a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os fructos entre as duas, na proporgao
que estipularem.
Art. 1.411. 0 parceiro incumbido da cultura n&o res
ponded pelos encargos do predio, se os nao assuroir.
Art. 1.412. Os riscos de caso fortuito, ou fortja maior,
correrao em commum contra o proprietario e o parceiro.
Art. 1.413. A parceria nao passa aos herdeiros dos contrahentes, excepto se estes deixaram adeantados os trabalhos
de cultura, caso em que durard, quanto baste, para se ultimar a colheita.
Art. 1.414. Applicam-se a este contracto as regras da
locaQao de predios rusticos, em tudo o que nesta seccao nSo
se achar regulado.
Art. 1.415. A parceria subsiste, quando o predio se
aliena, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigagoes
do alienante.
SECQAO II
DA PARCERIA PECUARIA

A rt. 1.416. DA-se a parceria pecuaria, quando se entregam animaes a alguem para os pastorear, tratar e criar,
mediante uma quota nos lucres produzidos.
Art. 1.417. Constituent objecto de partilha as crias dos
animaes e os seus productos, como pelles, crinas, las e leite.
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A rt. 1 .4 1 8 . 0 parceiro proprietario substituiri por
outros, no caso de evic<jao, os animaes evictos.
A rt. 1.4 1 9 . Salvo conven^ao em contrario, o parceiro
proprietario soffrerd os prejuizos resultantes do caso fortuito,
ou for<ja maior.
A rt. 1.4 2 0 . Ao proprietario caber& o proveito, que se
obtenha dos animaes mortos, pertencentes ao capital.
A rt. 1 .4 2 1 . Salvo clausula em contrario, nenhum par
ceiro, sem licenga do outro, podei*& dispor do gado.
A rt. 1 .4 2 2 . As despezas com o tratamento e cria<jao
dos animaes, Mo havendo accdrdo em contrario, correiAo por
conta do parceiro tratador e criador.
A rt. 1 .4 2 3 . Applicam-se a este contracto as regras do
de sociedade, no que nao estiver regulado por convencjSo das
partes, e, na falta, pelo disposto nesta secgao.

CAPITULO XIU
DA CONST1TU1QAO DE RENDA

A rt.

1 .4 2 4 .

Mediante acto entre vivos, ou de ultima

vontade, e titulo oneroso, ou gratuito, pode constituir-se, por
tempo determinado, em beneficio proprio ou alheio, uma
renda ou presta<jao periodica, entregando-se certo capital, em
immoveis ou dinheiro, a pessoa que se obrigue a satisfazel-a.
A rt. 1.4 2 5 . £ nulla a constitui^ao de renda em favor
de pessoa j& fallecida, ou que, dentro nos trinta dias seguinLes,
vier a fallecer de molestia que j& solfria, quando foi celebrado
o contracto.
A rt. 1.4 2 6 . Os bens dados em compensagao da renda
caem, desde a tradipao, no dominio da pessoa que por aquella
se obrigou.
Art. 1.427. Se o rendeiro, ou censuario, deixar de cumprir
a obrigatjao estipulada, poderi o credor da renda accional-o,
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assim para que Ihe pague as prestacdes atrazadas, como para que
Ihe d6 garantias das fnt,liras, sob pena dc rescisaodo contracto.
A rt. 1.428. 0 credor adquire o direito A renda dia a
dia, se a prestagao nao houver de ser paga adeantaila, no
comego de cada um dos periodos prefixos.
A rt. 1.429. Quando a renda for constituida em beneficio de duas ou mais pessoas, sem determinagao da parte de
cada uma, entende-se que os seus direitos sao eguaes ; e, salvo
estipulagao diversa, nao adquirirao os sobrevivos direito a
parte dos que morrerem.
A rt. 1.430. A renda constituida por titulo gratuito pode,
por acto do instituidor, ficar isenta de todas as execucfles
pendentes e futuras. Esta isengao existe de pleno direito era
favor dos raontepios e pensOes alimenticias.
A rt. 1.431. A renda vinculada a um immovel constitue
direito real, deaccdrdo com o estabelecido nos arts. 749 a 734.

CAPITULO XIY
DO CONTRACTO DE SEGURO

SECQAO I
d i s p o s i c Oe s

geraes

A rt. 1.4 3 2 . Considera-se contracto de seguro aquelle
pelo qual uma das partes se obriga para com outra, mediante
a paga de um premio, a indemnizar-lhe o prejuizo resultante
de riscos futuros, previstos no contracto..
A rt. 1.433. Este contracto nao obriga antes de reduzido a escripto, e considera-se perfeito desde que o segurador
remette a apolice ao segurado, ou faz nos livros o langamento
usual da operagao.
A rt. 1.434. A apolice consignarA os riscos assumidos,
o valor do objecto seguro, o premio devido ou pago pelo
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segurado e quaesquer outras estipulagoes, que no contracto
se firmarem.
A rt. 1 .4 3 5 . As diflerentes especies de seguro previstas
neste Codigo serao reguladas pelas clausulas das respectivas
apolices, que nao contrariarem disposicoes legaes.
A rt. 1 .4 3 6 . Nullo seri este contracto, quando o risco,
de que se occupa, se filial- a actos illicitos do segurado, do
beneficiado pelo seguro, ou dos representantes e prepostos,
quer de um, quer do outro.
A r t. 1 .4 3 7 . Nao se pode segurar uma coisa por mais
do que valha, nem pelo seu todo mais de uma vez. £, todavia, licito ao segurado aeautelar, mediante novo seguro, o
risco de fallencia ou insolvencia do segurador (art. 1.439).
A r t. 1. 438. Se o valor do seguro exceder ao da coisa, o
segurador poderd, ainda depois de entregue a apolice, exigir
a sua rcduccao ao valor real, restituindo ao segurado o excesso do premio ; e, provando que o segurado obrou de m&
£6, teiA direito a annullar o seguro, sem restituicao do pre
mio, nem prejuizo da acgao penal que no caso couber.
A rt. 1 .4 3 9 . Salvo o disposto no a rt. 1.437, o segundo
seguro da coisa

segura pelo mesmo risco e no seu valor

integral, pode ser annullado por qualquer das partes. 0 se
gundo segurador que ignorava o primeiro contracto, pode,
sem restituir o premio recebido, recusar o pagamento do objecto seguro, ou recobrar o que por elle pagou, na parte excedente ao seu valor real, ainda que nao tenha reclamado
contra o contracto antes do sinistro.
A rt. 1.4 4 0 . A v id ae a s faculdades humanas tambem se
podem estimar como objecto seguravel, e segurar, no valor
ajustado, contra os riscos possiveis, como o de morte involuntaria, inhabilitacao para trabalhar, ou outros semelhantes.
Paragrapho unico. Considera-so morte voluntaria a recebida em duello, bem como o suicidio premeditado por pessoa
em seu juizo.
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A rt. 1.441. No caso de seguro sobre a vida, 6 livre 5s
partes fixar o valor respectivo e fazer raiais de um seguro, no
mesmo ou em diversos valores, sem prejuizo dos antecedentes.
A rt. 1 .4 4 2 . E tambem livre 5s partes fixar entre si a
taxa do premio. Todavia, o seguro feito em sociedade ou
companhia, que tenha tabella de premios, se presume de conformidade com ella proposto e acceito.
A rt. 1.443. 0 segurado e o segurador sao obrigados a
guardar no contracto a mais estricta boa fe e veracidade, assim a respeito do objecto, corao das circumstancias e declara<?<5es a elle concernentes.
A rt. 1.444. Se o segurado n&o fizer declaragoes verdadeiras e completas, omittindo circumstancias que possam in fluir na acceitagao da proposta ou na taxa do premio, perdera
o direito ao valor do seguro, e pagard o premio vencido.
A rt. 1.445. Quando o segurado contracta o seguro m ediante procurador, tambem este se faz responsavel ao segura
dor pelas inexactidOes, ou lacunas, que possam influir no
contracto.
A rt. 1.446. 0 segurador, que, ao tempo do contracto,
sabe estar passado o risco, de que o segurado se pretende co>
brir, e, n&o obstante, expede a apolice, pagard em dobro o
premio estipulado.
A rt. 1.447. As apolices podem ser nominativas, 5 ordem
ou ao portador. As de seguro sobre a vida nao podem ser ao
portador.
Paragrapho unico. As apolices nominativas exararao o
nome do segurador, o do segurado e o do seu representante, se o houver, ou o do terceiro, em cujo nome se faz
o seguro.
A rt. 1.448. A apolice declarard tambem o comeco e o
fim dos riscos por anno, mez, dia e hora.
§ l.° Em falta de estipulacao precisa, contar-se-5 o prazo
de conformidade com o a rt. 125.
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§ 2.® A respeito de coisas que.se destinem a transpose
de um para outro ponlo, os riscos principiarao a correr, desde
que sejant recebidas no primeiro logar, e terminarao quando
entregues ao destinatario, no segundo.
SECQAO II
DAS OBRIGAQdES DO SEGURADO

A rt. 1.449. Salyo convengAo em contrario, no acto de
receber a apolice pagarA o segurado o premio, que estipulou.
** A rt. 1.450. 0 segurado presume-se obrigado a pagar os
juros legaes do premio atrazado, independentemente de interpellagao do segurador, se a apolice ou os estatutos nao estabelecerem maior taxa.
A rt. 1.451. Se o segurado vier a fallir, ou for declarado
interdicto, estando em atrazo nos premios, ou se atrazar ap6s
a interdicgao, ou a fallencia, ficarA o segurador isento da responsabilidade pelos riscos, se a massa, ou o representante
do interdicto, nao pagar antes do sinistro os premios atrazados.
A rt. 1.452. 0 facto de se nao ter verificado o risco, em
previsao do qual se fez o seguro, nao exime o segurado a pa
gar o premio, que se estipulou, observadas as disposigoes especiaes do direito maritimo sobre o estorno.
A rt. 1.453. Embora se hajam aggravado os riscos, alem
do que era possivel antev6r no contracto, nem por isso, a nao
haver nelle clausula expressa, tera direito o segurador a
augmento do premio.
A rt. 1.454. Emquanto vigorar o contracto, o segurado
absler-se-A de tudo quanto possa augmentar os riscos, ou seja
contrario aos termos do estipulado, sob pena de perder o di
reito ao seguro.
A rt. 1.455. Sob a mesma pena do artigo antecedente,
comm unicar A o segurado ao segurador todo incidente, que
de qualquer modo possa aggravar o risco.
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Art. 1.456. No applicar a pena do art. 1.454, preceded
o juiz com equidade, atlentando nas circumstancias reaes, e
n&o em probabilidades infundadas, quanto k a g g ra v a te dos
riscos.
A rt. i .4 5 7 . Verificado o sinistro, o segurado, logo que
o saiba, communical-o-4 ao segurador.
Paragrapho unico. A omissao injustificada exonera o se
gurador, se este provar que, opportunamente avisado, lhe
teria sido possivel evitar, ou attenuar, as consequencias do
sinistro.

SECCAO IU
DAS OBRIGAgOES DO SEGURADOR

A rt. 1 .4 5 8 . 0 segurador 6 obrigado a pagar em dinheiro o prejuizo resultante do risco assumido e, conforme as
circumstancias, o valor total dacoisa segura.
A r t. 1 .4 5 9 . Sempre se p resu m id nao se ter obrigado o
segurador a indemnizar prejuizos resultantes de vicio intrinseco k coisa segura.
A rt. 1 .4 6 0 . Quando a apolice limitar ou particular
rizar os riscos do seguro, nao responded por outros o se
gurador.
A rt. 1 .4 6 1 . Salvo

expressa restriegfio na apolice, o

risco do seguro com prehended todos os prejuizos resultantes
ou consequentes, como sejam os estragos occasionados para
evitar o sinistro, m inorar o damno, ou salvar a coisa.
A rt. 1 .4 6 2 . Quando ao objecto do contracto se der
valor determinado, e o seguro se fizer por este valor, fic a d o
segurador obrigado, no caso de perda total, a pagar pelo valor
ajustado a importancia da indemnizacao, sem perder por isso
odireito, que lhe asseguram os a rts. 1.438 e 1 .4 3 9 .
A rt. 1 .4 6 3 . O direito A indemnizacao pode ser transmittido a terceiro como accessorio da propriedade, ou de direito
real sobre a coisa segura.
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Paragrapho unico. Opera-se essa transmissao de pleno
direito quanto A coisa hypothecada, ou penhorada, e, f6ra
desses casos, quando a apolice o nao vedar.
A rt. 1.464. No caso de sinistro, o segurador pode oppor
ao successor ou representante do segurado todos os meios de
defeza, que contra este lhe assistiriam.
A rt. 1.465. Se o segurador fallir antes de passado o
risco, poclera o segurado recusar-lhe o pagamento dos premios
atrazados, e fazer outro seguro pelo valor integral.

SECgAO IV
DO SEGURO MUTUO

A rt. 1.466. Pode ajustar-se o seguro, pondo certo numero de segurados em comraum entre si o prejuizo, que a
qualquer delies advenha, do risco por todos corrido.
Em tal caso o conjuncto dos segurados constitue a pessoa
juridica, a que pertencem as funccfles de segurador.
A rt. 1.467. Nesta fdrma de seguro, em logar do premio,
os . segurados contribuem com as quotas necessarias para
occorrer As despezas da administracao e aos prejuizos verificados. Sendo omissos os estatutos, presume-se que a taxa das
quotas se determinarA segundo as contas do anno.
A rt. 1.468. SerA permittido tambem obrigar a premios
fixos os segurados, ficando, porem, estes adstrictos, sea importancia daquelles nao cobrir a dos riscos verificados, a quotizarem-se pela differenca.
Se, pelo contrario, a somma dos premios exceder A dos
riscos verificados, poderAo os associados repartir entre si o
exccsso em dividendo, sc nao preferirem crear um fundo de
reserva.
A rt. 1.469. As entradas supplementares e os dividendos serao proporcionaes As quotas de cada associado.
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A rt. 1 .4 7 0 . As quotas dos socios ser5o fixadas conforme
o valor dos respectivos seguros, podendo-se tambem levar
em conta riscos differentes, e estabelecel-os de duas ou mais
categorias.
sEcgso v
DO SEGTJRO SOBRE A VIDA

• '

'

A rt. 1 .4 7 1 . 0 seguro sobre a vida tem por objecto
garantir, median t e o premio annual que se ajustar, o pagamento de certa soraraa a determinada ou determinadas pessoas, por morte do segurado, podendo estipular-se egualmente o
pagan) onto dessa somma ao proprio segurado, ou terceiro, se
aquelle sobreviver ao prazo de seu contracto.
Paragrapho unico. Quando a liquidaeao so deva operarse por morte, o premio se pode ajustar por prazo limitado ou
por toda a vida do segurado, sendo licito as partes contractantes, durante a vigencia do contracto, substituirem ,

de

commura accdrdo, urn piano por outro, feita a indemnizagao
de premios que a substituicao exigir.
. A rt. 1 .4 7 2 . Pode um a pessoa fazer o seguro sobre a
propria vida, ou sobre a de outrem, justificando, porem,
neste ultimo caso, o proponente o seu interesse pela preserYagao daquella que segura, sob pena de nao valer o seguro,
em se provando ser falso o motivo allegado.
Paragrapho unico. Sera dispensada a justificagSo, se o
terceiro, cuja vida se quizer segurar, for descendente, a seendente, irmao ou conjuge do proponente.
A rt. 1 .4 7 3 . Se o seguro nao tiver por causa declarada
a garantia de alguma obrigagao, 6 licito ao segurado, em
qualquer tempo, substituir o seu beneficiario, e, sendo a apolice
emittida a o.rdem, instituir o beneficiario atd por acto de
ultima vontade. Em falta de declaragao, neste caso, o seguro
sera pago aos herdeiros do segurado, sem embargo de
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quaesquer disposigfles em contrario dos estatutos da companhia ou associagao.
A rt. 1 .4 7 4 . Nao se pode instituir beneficiario pessoa
que for legalmente inhibida de receber a doagao do segurado.
A rt. 1 .4 7 5 . A somma estipulada como beneficio nao
esta sujeita As obrigagOes, ou dividas do segurado.
A rt. 1 .4 7 6 . £ tambem licito fazer o seguro de modo
que s6 tenha direito a elle o segurado, se chegar a certa
edade, ou for vivo a certo tempo.

CAPITULO XV
DO JO
GO E DA AP0STA

Art. 1.477. As dividas de jogo, ou aposta, nfto obrigam
a pagam ento; mas nao se pode recobrar a quantia, que voluntariam ente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o
perdente 6 menor, ou interdicto.
Paragrapho unico. Applica-se esta disposicao a qualquer
contracto que encubra ou envolva reconhecimento, novagao
ou fianga de dividas de jo g o ; mas a nullidade resultante nao
pode ser opposta ao terceiro de boa f6.
A rt.

1 .4 7 8 . NSo se pode exigir reembolso do que

se emprestou para jogo, ou aposta, no acto de apostar, ou
jogar.
A rt. 1 .4 7 9 . Sao equiparados ao jogo, submettendo-se,
como taes, ao disposto nos artigos antecedentes, os contractos
sobre titulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que se
estipule a liquidagao exclusivamente pela differenga entre o
prego ajustado e a cotagao que elles tiverem, no vencimento
do ajuste.
A rt. 1 .4 8 0 . 0 sorteio, para dirimir questoes, ou dividir
coisas communs, considerar-se-A systema de partilha, ou processo de transacgao, conforme o caso.
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CAPITULO XVI
DA FIANQA

SECQAO 1
DISPOSl(0ES g b r a b s

A rt. 1.481. Da-se o contracto de fianga, quando uma
pessoa se obriga por outra, para com o seu credor, a satisfazer a obrigagao, caso o devedor nao a cumpra.
A rt. 1.482. Se o fiador tiver quern lhe abone a solvencia, ao abonador se applicara o disposto, neste capitulo,
sobre fianga.
A rt. 1 .4 8 3 . A fianga dar-se-4 por escripto, e n4o
admitte interpretagao extensiva.
A rt. 1.484. Pode-seestipular a fianga, aindasem consentimento do devedor.
A rt. 1 .4 8 5 . As dividas futuras podem ser objecto de
fianga ; mas o fiador, neste caso, nao serA demandado senao
depois que se fizer certa e liquida a obrigacao do principal
devedor.
A rt. 1.4 8 6 . Nfio sendo limitada a fianga, comprehenderA todos os accessories da divida principal, inclusive as
despezas judiciaes, desde a citacao do fiador.
A rt. 1 .4 8 7 . A fian^a pode ser de valor inferior ao da
obrigacao principal e contrahida em condiijOes menos onerosas.
Quando exceder o valor da divida, ou for mais onerosa
que ella, nao valerd senao at6 ao limite da obrigacao afianCada.
A rt. 1.4 8 8 . As obrigagoes nullas n§.o sao susceptiveis
de fianga, excepto se a nullidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.
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Paragrapho unico. Esta excepcao nao abrange ocasodo
art. 1.259.
Art.. 1.489. Quando alguem houver de dar fiador, o credor
nao pode ser obrigado a acce;tal-o, sc nao for pessoa idonea,
domiciliada no Municipio, onde tenha de prestar a fianca, e
n3o possua bens sufficientes pafa desempenhar a obrigacao.
A rt. 1.490. Se o fiador se tornar insolvente, ou incapaz,
poderi o credor exigir que seja subslituido.

SEcgso ii
DOS EFFEITOS DA PrANQA

Art. 1.491. 0 fiador demandado pelo pagamento da
divida tem direito a exigir, at6 & contestagSo da lide, que
sejam primeiro excutidos os bens do devedor.
Paragrapho unico. 0 fiador que allegar o beneficio de
ordem a que se refere este artigo, deve nomear bens do
devedor, sitos no mesmo municipio, livres e desembargados,
quantos bastem para solver o debito (art. 1.504).
A rt. 1.492. Nao aproveita este beneficio ao fiador:
I. Se elle o renunciou expressamente.
II. Se se obrigou como principal pagador, ou devedor
solidario.
III. Se o devedor for insolvente, ou fallido.
A rt. 1.493. A fianga conjunctamente prestada a um s6
debito por mais de uma pessoa, importa o compromisso de
solidariedade entre ellas, se declaradamente nao se reservaram
o beneficio de divisao.
Paragrapho unico. Estipulado este beneficio, cada fiador
responde unicamente pela parte que, em proporg&o, lhe
couber no pagamento.
Art. 1.494. Pode tambem cada fiador taxar, no contracto, a parte da divida que toma sob sua responsabilidade,
e, neste caso, nao sera obrigado a mais.
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Art. 1.495. 0 fiador que pagar integralmenle a divida,
fica subrogado nos direitos do credor; mas s6 podera demandar
a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.
Paragrapho unico. A parte do fiador insolvente distribuir-se-a pelos outros.
A rt. 1. 496. 0 devedor responde tambem ao fiador por
todas as perdas e damnos que este pagar, e pelos que soffrer
em razao da fianga.
A rt. 1.497. 0 fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigagao principal, e, nao
havendo taxa convencionada, aos juros legaes da mora.
A rt. 1.498. Quando o credor, sem justa causa, demorar
a execugao iniciada contra o devedor, podera o fiador, ou o
abonador (art. 1.482), promover-lhe o andamento.
Art. 1.499. 0 fiador, ainda antes de haver pago, pode
exigir que o devedor satisfaga a obrigagao, ou o exonere da
fianga desde que a divida se torne exigivel, ou tenha decorrido o prazo dentro no qual o devedor se obrigou a desoneral-o.
A rt. 1.500. 0 fiador podera exonerar-se da fianca, que
tiver assignado sem limitagao de tempo, sempre que Ihe convier, ficando, porem, obrigado por todos os effeitos da fianca,
anteriorcs ao acto amigavel, ou k sentenga que o exonerar.
Art. 1.501. A obrigagao do fiador passa-lhe aos herdeiros ; mas a responsabilidade da fianga se limita ao tempo
decorrido ate a morte do fiador, e nao pode ultrapassar as
forgas da heranga.
SECgAO III
DA EXTINCgAO DA FIANCA

Art. 1.502. 0 fiador pode oppor ao credor as excepgoes
que lhe forem pessoaes, e as extinctivas da obrigagao que
compitam ao devedor principal, se nao proviercm simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do art. l .259.
17

A rt. 1 .8 0 3 . 0 fiador, ainda que solidario com o prin
cipal devedor (arts. 1 .4 9 2 e 1.493), ficarA desobrigado:
I. Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratoria ao devedor.

II. Se, por facto do credor, for impossivel a subrogagao
nos seus direitos e preferencias.

III. Se o credor, em pagamento da divida, acceitar amigavelmente do devedor objecto diverso do que este era obrigado a Ihe dar, ainda que depois venha a perdel-o por eviccao.
A r t. 1 .5 0 4 .

Se, feita a nomeagao nas condicoes do

a rt. 1.4 9 1 , paragrapho unico, o devedor, retardando-se a
execugao, cair em insolvencia, ficara exonerado o fiador, provando que os bens por elle indicados eram, ao tempo da penhora, sufficientes para a solugao da divida afiangada.

TITULO VI

\

Das obrigagoes por declaragao, unilateral
da vontade

CAPITULO I
DOS TXTULOS AO PORTADOR

A r t. 1 .5 0 5 . 0 detentor de um titulo ao portador, quando
delle autorizado a dispor, pode reclam ar do respectivo subscriptor ou emissor a prestagao devida. 0 subscriptor, ou
emissor, porem,

exonera-se, pagando a qualquer detentor,

esteja ou nao autorizado a dispor do titulo.
A rt. 1 .5 0 6 . A obrigagao do emissor subsiste, ainda que
o titulo tenha entrado em circulagao contra sua vontade.
A rt. 1 .5 0 7 . Ao portador de boa fd, o subscriptor, ou
o emissor, nao poderd oppor outra defesa, aldm da que assente em nullidade interna ou externa do titulo, ou em direito pessoal ao emissor, ou subscriptor, contra o portador.

A rt. 1.5 0 8 . 0 subscriptor, ou emissor, nao serA obrigado a pagar senfto A vista do titulo, salvo se este for declarado nullo.
A rt. 1.509. A pessoa, injustamente desapossada de titulos ao portador, s6 mediante intervengao judicial poderA
impedir que ao illegitimo detentor se pague a importancia
do capital, ou seu interesse.
Paragraph© unico. Se, citado o detentor desses titulos,
nao forem apresentados em tres annos dessa data, poderA o
juiz declaral-os caducos, ordenando ao devedor que lavre outros, em substituigao dos reclamados.
A rt. 1.510. Se o titulo, com o nome do credor, trouxer
a clausula de poder ser paga a prestagao ao portador,
embolsando a este, o devedor exonerar-se-A validamente ;
mas poderA exigir-lhe que justifique o seu direito, ou preste
caucao.
Aquelle cujo nome se acha inscripto no titulo, presumese dono, e pode reivindical-o de quern quer que injustamente
o detenha.
Art.. 1.511. £ nullo o titulo, em que o signatario, ou
emissor, se obrigue, sem autorizacao de lei federal, a.pagar ao
portador quantia certa em dinheiro.
Paragrapho unico. Esta disposi<jao nao se applica As
obrigaQoes emittidas pelos Estados ou pel os Municipios, as
quaescontinuarao a ser regidas por lei especial.

CAPITULO II
DA PROMESSA DE RECOMPENSA

A rt. 1.512. Aquelle que, por annuncios publicos, se
comprometter a recompensar, ou gratificar, a quern preencha
certa condicAo, ou desempenhe certo servigo, contrac obriga?ao de fazer opromettido.

— 260 —

A rt. 1.513. Quem qucr que, nos termos do artigo antccedente, fizer o dito servigo, ou satisfizer a dita conditio,
ainda que nao pelo interesse da promessa, poderd cxigir a
recompensa estipulada.
A rt. 1.514. Antes de prestado o servitjo, ou preenchida
a condi<jao, pode o promittente revogar a promessa, contanto
que o faca com a mesma publicidade.
Se, pordm, houver assignado prazo & execu^ao da tarefa,
entender-se-a que renuncia o arbitrio de retirar, durante
elle, a offerta.
A rt. 1.515. Se o acto contemplado na promessa for praticado por mais de um individuo, tera dircito a recompensa
o que primeiro o executou.
§ 1 .0 Sendo simultanea a execugao, a cada um tocaiA
quinhao egual na recompensa.
'§ 2 .° Se essa nao for divisivel, conferir-se-4 por sorteio.
A rt. 1.516. Nos concursos que se abrirem com pro
messa publica de recompensa, 6 condicao essencial, para valerem, a fixacao de um prazo, observadas tambem as disposi?8es dos- paragraphos seguintes:
§ 1 .0 A decisao da pessoa nomeada, nos annuncios, como
juiz obriga os interessados.
§ 2 .° Em falta de pessoa designada para julgar o merito
dos trabalhos, que se apresentarem, entender-se-;l que o promittente se reservou essa funccao.
§ 3.° Se os trabalhos tiverem merito egual, procedcrse-4 de accdrdo com o artigo antecedente.
A rt. 1.517. As dbras premiadas, nos concursos de que
traia o artigo anterior, s6 ficarao pcrtencendo ao promittente,
se tal clausula estipular na publicagao da promessa.

— 261 —

T IT U L O

V II

D a s olbi'ig’a e o e s p o r a c to s illic ito s

Art. 1.518. Os bens do responsavel pela offensa ou violaeiio do direito de outrem ficam sujeitos
reparapao do
dam no causado; e, se tiver mais de um autor a offensa, todos
responderao solidariamentc pela reparapao.
Paragrapho unico. Sao solidariamente responsaveis com
os autores os cumplices e as pessoas designadas no artigo
1.521.
Art. 1.519. Se o dono da coisa, no caso do art. 160,
n. II, nao for culpado do perigo, assistir-lhe-A direito A indemnizacao do prejuizo, quo soffreu.
A rt. 1.520. Se o perigo occorrer por culpa de terceiro,
contra este ficara com accao regressiva, no caso do art. 160,
n . II, o autor do damno, para haver a importancia, que
tiver resarcido ao dono da coisa .
Paragrapho unico. A mcsma acgao competird contra
aquelle em defeza de quem se damnificou a coisa (art. 160, n. I).
Art. 1.521. Sao tambem responsaveis pela reparacao civil:
I. Os paes, pelos filhos menores que estiverem sob seu
podcr e em sua companhia.
II. 0 tutor e o curador, pelos pupillos e curatelados, que
se acharem nas mesmas condiijpes.
III. 0 patrao, amo ou committente, por seus empregados, servicaes e prepostos, no exercicio do trabalho que
lhes competir, ou por occasiao delle (art. 1.522).
IV. Os donos de hoteis, hospcdarias, casas ou estabelecimcntos, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de
eduCacao, pelos seus hospedes, moradores c educandos.
Y. Os que gratuitamente houverem participado nos productos do crime, ate A concorrente quantia.

A rt. 1.522. A responsabilidade estabelecida no artigo
antecedente, n . Ill, abrange as pessoas juridicas.
A rt. 1.5 2 3 . Exceptuadas as do a r t . 1.521, n . Y, so
serao reSponsaveis as pessoas enumeradas nesse e no artigo
1.522, provando-se que ellas concorreram para o damno por
culpa, ou negligencia de sua parte.
Art. 1.524. 0 que resarcir o damno causado por outrem,
sc este nao for descendente seu, pode rehaver, daquelle por
qucm pagou, o que houver pago.
A rt. 1.525. A responsabilidade civil 6 independente da
crim inal; nao se podera, por6m, questional* mais sobre a cxistencia do facto, ou quem seja o seu autor, quando estas
questoes se achareiil decididas no crime.
A r t . 1.5 2 6 . 0 direito de exigir reparacao, e a obrigacao
de prestal-a transmittem-se com a heran^a, excepto nos Casos
que este CodigO e x c lu ir..
Art. 1.527. 0 dono, ou detentor, do animal resarcirdo
damno por este causado, se nao provar :
I. Que o guardava e vigiava com o cuidado preciso.
I I . Que o animal foi provocado por outro.
III. Que houve imprudencia do olfendido.
IV. Que o facto resultou de caso fortuito, ou forca
maior.
A rt. 1.528. 0 dono do edificio ou c o n s tru c tre s p o n d e
pelos damnos que resultarem de sua ruina, sc esta provier
de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.
A rt. 1.529. Aquelle que habitar uma casa, ou parte
della, responde pelo damno proveniente das coisas, que della
cairem ou forem lancadas em logar indevido.
A rt. 1.530. 0 credor que demandar o dcvedor antes de
VenCida a divida, f6ra dos casos em que a lei o permitta, ficara obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimerlto, a dcscontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro.
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A rt. 1.531. Aquelle que demandar por divida jd paga,
no todo ou em parte, sem resalvar as quantias recebidas, ou
pedir mais do que for devido, ficard obrigado a pagar ao devedor, no primciro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o cquivalente do quo lhe exigir, salvo se, por
lbe estar prescripto o direito, decairda accao.
A rt. 1.532. Nao se applicarao as penas dos arts. 1.530
e 1.531, quando o autor desistir da acgao antes de contcslada a lide.
T IT U L O
D a liq u id a ja o

V III

d a s o b rig a fo e s

CAPITULO I
DISPOSigOES GERAES

A rt. 1.533. Considera-se hquida a obrigagao certa,
quanto d sua existencia, e determinada, quanto ao seu objecto.
A rt. 1.534. Se o devedor nao pudef cumprir a prestagao na especie ajustada, substituir-se-d pelo seu valor, em
moeda corrente, no logar onde se execute a obrigagao.
A rt. 1.535. A execUgao judicial das obrigagoes de
fazer, ou nao fazer, e, em geral, d indemnizagao de perdas e
damnos precederd a liquidagao do valor respectivo, toda vez
que o nao fixe a lei, ou a cohvengao das partes.
Art. 1.536. Para liquidar a importancia de uma preslagao nao cumprida, que' tenha valor olficial no logar da
cxccugao, tomar-se-a o meio termo do prego, ou da taxa,
cnlre a data do vencimento e a do pagamento, addicionando1he os juros da mora.
§ l.° NoS demais casos, far-se-a a liquidagao por arbitramento.
§ 2.° Contam-sO os juros da mora, nas obrigagfles illiquidas, desde a citagao initial.
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CAPITULO II
DA LIQUIDAQ&O DAS OBRIGAQOES RESULTANTES DE ACTOS
ILLICITOS

Art. 1.537. A indemnizagao, no caso de homicidio, consiste:
I. No pagamento das despezas com o tratamento da
victima, seu funeral e o luto da familia.
II. Na prestagao de alimentos As pessoas a quem o defunto os devia.
Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra offensa A
saude, indemnizarA o offensor ao offendido as despezas do
tratamento e os lucros cessantes atA ao fim da convalescenga,
alem de lhe pagar a importancia da multa no grAo' medio da
pena criminal correspondente.
§ l.° Esta somma serA duplicada, se do ferimento resultar aleijao ou deformidade.
§ 2.° Se o offendido, aleijado ou deformado, for mulher
solteira ou viuva, ainda capaz de casar, a indemnizagao consistirA em dotal-a, segundo as posses do offensor, as circumstancias do offendido e a gravidade do defeito.
Art. 1.539. Se da offensa resultar defeito, pelo qual o offen
dido nao possa exercer o seu officio ou profissao, ou se lhe dim inua o valor do trabalho, a indemnizagao, alArn das despezas
do tratamento e lucros cessantes atA ao fim da convalescenga,
incluirA uma pensao correspondente. Aimportancia do trabalho,
para que se inhabilitou, ou da depreciagao que elle soffreu.
Art. 1.540. As disposigoes precedentes se applicam ainda
ao caso em que a morte, ou lesao, resulte de acto considerado
crime justificavel, se nao foi perpetrado pelo offensor em
repulsade aggressao do offendido.
Art. 1.541. Havendo usurpagao ou esbulho do alheio,
a indemnizagao consistirA em se restituir a coisa, mais o
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valor das suas d eteriorates, ou, faltando ella, em se embolsar o seu equivalente ao prcjudicado (art. 1.543).
Art. 1.542. Se a coisacstiver empoder de terceiro, este
sera obrigado a entregal-a, correndo a indemnizacao pelos
bens do delinquente.
Art. 1.543. Para se restituir o equivalente, quando nao
exista a propria coisa (art. 1.541), estimar-se-a ella pelo seu
prego ordinario e pelo do afleicao, contanto que este nao se
avantaje aquelle.
Art. 1.544. Alem dos juros ordinarios, contados proporcionalmente ao valor do damno, e desde o tempo do crime, a
satisfacao comprehende os juros compostos.
Art. 1.545. Os medicos, cirurgioes, pharmaceuticos, partoiras e dentistas sao obrigados a satisfazer o damno, sempre
que da imprudencia, negligencia, ou impericia, em actos profissionaes, resultar morte, inhabilitacao de servir, ou ferimento.
A rt. 1.546. 0 pharmaceutico responde solidariamente
pelos erros e enganos do seu preposto.
A rt. 1.547. A indemnizacao por injuria ou calumnia con
sisting na reparacao do damno que dellas resulte ao offendido.
Paragrapho unico. Se este nao puder provar prejuizo
material, pagar-lhe-a o ofTensor o dobro da multa no grao
maximo da pena criminal respectiva (art. 1.550).
A rt. 1.548. A mulher aggravada em sua honra tern direito a exigir do o{Tensor, se este nao puder ou nao quizer reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente a condicao e estado da offendida :
I. Se, vii'gem e menor, for deflorada.
II. Se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por
ameacas.
III. Se for seduzida com promessas de casamento.
IV. Se for raptada.
A rt. 1.549. Nos demais crimes de violencia sexual, ou
ultraje ao pudor, arbitraf-se-a judicialmente a indemnizacao.

— 266 —

Art. 1.550.

A indemnizagao por offensa a liberdade

pcssoal consist ra no pagamento das perdas e damnos que sObrevierem ao offendido, e no de lima somma calculada nos
lennos do paragfapho unico do art. 1.547.
A rt. 1.551. Consideram-sc offensivos da liberdade. pessoal (a it. 1.550) :
1. 0 carcere privado.
II-. A prisao por queixa ou denuncia falsa e de ma f6.
III. A prisao illegal (art. 1.552).
Art. 1.552. No caso do artigo antecedents, n . Ill, s6 a
autoridade,

que ordenou a prisao, S obrigada a resarcir o

damno.
Art. 1.553. Nos casos nao previstos neste capitulo, se
fixaiA por arbitram ent) a indemnizacao.

T IT U L O IX
D o co n cu rso

de

c red o res

DAS P R E F E R E N C E S E PRIVILEGIOS CREDITORIOS

A r t. 1 .5 5 4 .

Procede-se ao concurso de credores, toda

vcz que as dividas excedam a importancia dos bens do devedor.
A rt. 1 .5 5 5 . A discussao entre os credores pode versar,
quer sobre a preferencia entre elles disputada, quer sobre a nullidade, Simulagao, fraude, ou falsidade das dividas e contractos.
A rt. 1.5 5 6 . Naohavendotitulo legal a preferencia,terao
os credores egual direito sobre os bens do devedor comilium.
A rt. 1 .5 5 7 .,Os titulos legaes de preferencia sao os privilegios e os diroitos reaes.
A rt. 1.5 5 8 . Conservam seus respectivos direitos os cre
dores, hypothecarios oU privilegiados:
I. Sobre o prego do seguro da coisa gravada com hypotheca ou privilegio, ou sobre a indemnizagao devida, havendo
responsavel pela perda ou damnificagao da coisa.
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II.
Sobre o valor da indefnnizagSo, se a coisa obrigada a
hypotheca ou privilegio for desapropriada, on submettida a
sorvidao legal.
A rt. 1.559. Nesses casos, o devedor do prego do seguro,
ou da indemnizagao, se exonera pagando sem opposigao dos
credores hypothecarios ou privilegiados.
A rt. 1.5 6 0 . 0 credito real prefere ao pessoal de qualquer especie, salvo a excepgao estabelecida no paragrapho
unico do a rt. 759 ; o credito pessoal privilegiado ao simples,
<3 o privilegio especial, aO geral.
A rt. 1 .5 6 1 . A preferencia resultante de hypotheca,
penhor e mais direitos reaes (art. 674), determ inar-se-a de
conformidade com o dispbsto no livro antecedente.
A rt. 1 .5 6 2 . Quando cOnCorrerem aos mesmos bens, e
por titulo egual, diversos credores da mesma classe, espeCialmente privilegiados, haverh entre elles rateio, propOrciorial
ao valor dos respectivos Creditos, se o producto nao bastar
para o pagamento integral de todos.
A rt. 1.5 6 3 . Os privileges — exceptuado o de que
trata o paragrapho unico do a rt. 759 — sc referem sbmente :
I. Aos bens moveis do devedor, nao sujeitos a direito
real de outrem .
II. Aos immoveis nao hypothecados.
III. Ao saldo do preco dos bens sujeitos a penhor ou
hypotheca, depois de pages os respectivos credores.
IV. Ao Valor do seguro e da desapropriagao.
Art. 1.564. Do preco do immovel hypothecado, porCm, serao
deduzidas as custas judiciaes de sua execugao, bem como as despezas de cortservagao com elle feitas por terceiro, mediante consenso do devedor e do cfedor, depois de constituida a hypotheca.
A rt. 1 .5 6 5 . 0 privilegio especial s6 comprehende os
bens sujeitos, por expressa disposigao de lei, ao pagamento
do credito, que elle favorece, e o geral, todos os bens nao
sujeitos a credito real, nem a privilegio especial.
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A rt. 1.566. T6m privilegio especial:
I . Sobrc a coisa arrecadada e Iiquidada, o credor de cuslas
o despezas judiciaes fcitas com a arrccadagao e liquidagao.
II. Sobre a coisa salvada, o credor por despezas de salvamento.
III. Sobre a coisa beneficiada, o credor por bemfeitorias
necessarias ou uteis.
IY. Sobre os predios rusticos ou urbanos, fabricas, officinas, ou quacsquer outras construcgoes, o credor de materiaes, dinheiro, ou servigos para a sua edificaN
gao, reconstrucgSo, ou melhoramento.
V.
Sobre os fructos agricolas, os credores por sementes,
instrumentos e servigos a cultura, ou a colheita.
YI. Sobre as alfaias e utensis de uso domestico, nos
predios rusticos ou urbanos, os credores de alugueres, quanto
As prestagoes do anno corrente e do anterior.
YII. Sobre os exemplares da obra existente na massa do
editor, o autor della, ou seus legitimos representantes, pelo
credito fundado contra aquelle no contracto de edigao.
A rt. 1.567. Cessa o privilegio estabelecido no artigo
antecedente, n . Y, desde que os fructos sao reduzidos a outra
especie, ou vendidos depois de recolbidos.
A rt. 1.568. llavendo, a um tempo, credores com direito ao privilegio do art. 1.566, n . Ill, e ao desse artigo,
n . IV, applicar-se-lhes-a o disposto no aft. 1.562.
Art. 1.569. Gozam de privilegio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor :
I . 0 credito por despezas do seu funeral, feito sem
pompa, segundo a condigao do finado e o costume do logar.
I I . 0 credito pOr cu stas judiciaes, ou por despezas com
a arrecad acao e liquidagao da m assa.

III. 0 credito por despezas com o luto do conjuge sobrevivo e dos filhos do devedor fallecido, se forem moderad as.
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IY . 0 credito por despezas com a doenca, de que falleceu
o dcvedor, no semestre anterior a sua morte.
Y. 0 credito pelos gastos necessarios A mantenga do
dcvedor lallecido e sua familia, no trimestre anterior ao fallecimcnto.
Y I. 0 credito pelos impostos devidos A Fazenda Publica,
no anno corrente e no anterior.
YII. 0 credito pelo salario dos creados e mais pessoas de
servico domestico do devedor, nos seus derradeiros seis Inezes
de vida.
A rt. 1.570. Na remunerag&o do a rt. 1.569, n . YII,
se inclue a dos mestres que, durante o mesmo periodo, ensinaram aos descendentes menores do devedor.
A rt. 1.571. A Fazenda Federal prefere a Estadual, e
esta, A Muriicipal.

LIVRO IV

Do direito das successoes
T IT U L O i
D a su c c e ssa o eiu g 'e r a l

CAPITULO I
DISPOSIQOES GERAES

A rt. 1.572. Aberta a successao, o dominio e a posse da
heranca transmittem-se, desde logo, aos herdeiros legitimos e
testamentarios.
A rt. 1.5 7 3 . A successao da-se por disposicao de ultima
vontade, ou em virtude da lei.
Art. 1.574. Morrendo a pessoa sem testamento, transmitte-se a heranga a seus herdeiros legitimos. OccorrerA outro
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tanto quanto aos bens que nao forem comprehendidos no
testamento.
A rt. 1 .5 7 5 . Tambem subsiste a successao legitima se
o testamento caducar, ou for julgado nullo.
A rt. 1.5 7 6 . Havendo herdeiros necessarios, o testador
s6 podciA dispor da metade da heranga.
A rt. 1 .5 7 7 . A capacidade para succeder 6 a do tempo
da abcrtura da successao, que se regular^ conforme a lei
entao em vigor.
CAPITULO II
DA TRANSMISSAO DA HERANQA

A rt. 1 .5 7 8 . A successao abre-se no logar do ultimo
domicilio do fallecido.
A rt. 1.579. Ao conjuge sobrevivente, no casamento
por communhao de bens, cabe continual’, at6 & partilha, na
posse da heranga, com o cargo de cabega do casal.
§ 1.° Sc, porem, o conjuge sobrevivo for a mulher, serd
m ister, para isso, que estivesse vivendo com o marido, ao
tempo de sua m orte.
§ 2.° Na falta de conjuge sobrevivente, a nomeagao de
inventariante recaird no co-herdeiro que se achar na posse
corporal e na administragao dos bens. Entre go-herdeiros, a
preferencia se graduarh pela idoneidade.
§ 3.° Na falta de conjuge ou de herdeiros, serA inven
tariante o testamenteiro.
A rt. 1.5 8 0 . Sendo chamadas simultaneamente, a uma
heranga, varias pessoas, sera indivisivel o seu direito, quanto
A posse e ao dominio, at6 se ultimar a partilha.
Paragrapho unico. Qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da heranga ao terceiro, que indevidamente a possua, nao podendo este oppor-lhe, em excepgao,
o caracter parcial do seu direito nos bens da successao.
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CAP1TUL0 III
DA ACCE1TAQAO E RENUNCIA DA HERANQA

A rt. 1.581. A acceitagao da heranga pode ser expressa
ou tac ita ; a renuncia, porAm, deverA constar, expressamente,
de instrumento publico, ou terrao judicial.
§ 1.° E expressa a acceitacao, quando se faga por declaragao escripta ; tacita, quando resulte de actos compativeis
sdmente com o caracter de herdeiros.
§ 2.° Nao exprimem acceitacao da heranga os actos ofTiciosos, como o funeral do linado, os meramente conserva
tories, ou os de administragao e guarda interina.
A rt. 1.582. Nao importa egualmente acceitacao a cessao
gratuita, pura e simples, da heranga, aos demais co-herdeiros.
A rt. 1.5 8 3 . Nao se pode acceitar ou renunciar a heranga em parte, sob condigao, ou a termo ; mas o herdeiro,
a quem se testaram legados, pode acceital-os, renunciando
a heranga, ou, acceitando-a, repudial-os.
A rt. 1.584.

0 interessado em que o herdeiro de

clare se acceita, ou nao, a heranga, poderA, vinte dias
depois de aberta a successao, requerer ao juiz prazo razoavel, nao maior de trinta dias, para, dentro

nolle, sc

pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a heranga por
acceita.
A rt. 1.5 8 5 . Fallecendo o herdeiro, antes de declarar se
acceita a heranga, o direito de acceitar passa-lhe aos herdeiros,
a menos que se trate de instituigao adstricta a uma condigao
suspensiva, ainda nao vcrificada.
A rt. 1.5 8 6 . Quando o herdeiro prejudicar os sous credores, renunciando a heranga, poderao elles, com autorizagao do juiz, acceital-a em nome do renunciante.
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o romanescente sera devolvido aos outros herdeiros.
A rt. 1.5 8 7 . 0 herdeiro nao responde por encargos
superiores as forgas da heranga; incumbe-lhe, porem, a prova
do excesso, salvo se existir inventario, que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados.
A rt. 1.588. Ninguem pode succeder, representandoher
deiro renunciante. Se, porem, elle for o unico legitimo da
sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a heranca, poderao os filhos vir & successao, por direito
proprio, e por cabega.
A rt. 1 .5 8 9 . Na successao legitima, a parte do renun
ciante accresce a dos outros herdeiros da mesmaclasse, e, sendo
elle o unico desla, devolve-se aos da subsequente.
A rt. 1 .5 9 0 . E retractavel a renuncia, quando provenienle de violencia, erro ou dolo, ouvidos os interessados.
A acceitagao pode retractar-se, se nao resultar prejuizo a
credores, sendo licito a estes, no caso conlrario, reclamar a
providencia referida no art. 1.586.

CAPITULO IV
DA HERANQA JACENTE

A rt. 1.5 9 1 . Nao havendo testamento, a heranga 6
jacente, e ficar4 sob aguarda, conservagao e administragao de
um curador:
f. Se o fallecido nao deixar conjuge, nem herdeiro descendente ou ascendente, nem collateral successivel, notoriamente conhecido.
II .
Se os herdeiros, descendentes ou ascendentes, renunciarem a heranga, e nao houver conjuge, ou collateral
successivel, notoriamente conhecido.
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A rt. 1.592. Havendo testamento, obscrvar-se-A o disposto no artigo antecedente:
I.
Se o fallecido nao deixar conjuge, ou herdeiros
descendentes ou ascendentes.
II . Se o herdeiro nomeado nao existir, ou nao acceitar
a hcran<ja.
III. Se, cm qualquer dos casos previstos nos dois numeros
antccedentes, nao houver collateral successivel, notoriamente
conhecido.
IV. Se, verificada alguma das hypotheses dos tres numeros
antcriores, nao houver testamenteiro nomeado, o nomeado
nao existir, ou nao acceitar a testamentaria.
A rt. 1.593. Serao declarados vacantes os bens da
hcranga jacente, se, praticadas todas as diligencias legacs,
nao apparecerem herdeiros.
Paragrapho unico. Esta dcclaraQfio nao se farA senao' um
anno depois de concluido o inventario.
A rt. 1.594. A declaracao da vacancia da heramja nao
prejudicara os herdeiros que legalmente se habilitarem ; mas,
decorridos trinta annos da abertura da successao, os bens
arrecadados passarao ao dominio do Estado, ou ao do Districto
Federal, se o de cujus tiver sido domiciliado nas respectivas
circumscripQoes, ou se incorporarao ao dominio daUniao, seo
domicilio tiver sido em territorio niio constituido em Estado.

CAPITULO V
DOS QUE NAO PODEM SUCCEDER

A rt. 1.595. Sao excluidos da successao (arts. 1.708,
n . IV, e 1.741 a 1.745), os herdeiros, ou legatarios:
I.
Que houverem sido autores ou cumplices em crime
de homicidio voluntario, ou tentativa deste. contra a pessoa
de cuja successao se tratar.
18
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II. Que a accnsaram calumniosamente em juizo, ou incorrcram em crime contra a sua honra.
III. Que, por violencia ou fraude, a inhibiram de livremente dispor dos seus bens em tcstamento ou codicillo, ou lhe
obstaram a execugao dosactos de ultima vontade.
A rt. 1 .5 9 6 . A exclusao do herdeiro, ou legatario, em
qualquer desses casos de indignidade, serd declarada por sentenga, em acgao ordinaria, movida por quem tenha interesse
na successao.
A rt. 1.597. 0 individuo incurso em actos que de
ter minem a exclusao da heranga (art. 1.595), a ella sera,
nao obstante, admittido, se a pessoa offendida, cujo herdeiro
elle . for, assim o resolveu por acto authentico, ou testam ento.
A rt. 1.598.

0 excluido da successao e obrigado a

restituir os fructos e rendimentos que dos bens da heranga
houver percebido.
A rt. 1.5 9 9 . Sao pessoaes os effeitos da exclusao'. Os
descendentes do herdeiro excluido succedem, como se elle
morto fosse (art. 1.602).
A rt. 1.6 0 0 . Sao validas as alienacoes de bens hereditarios, e os actos de administragao legalmente praticados
pelo herdeiro excluido ; mas aos co-herdeiros subsiste,
quando prejudicados, o direito a demandar-lhe perdas e
dam nos.
A rt. 1.601. 0 herdeiro excluido tera direito a reclam&r
indemnizacao por quaesquer despezas feitas com a conservagao dos bens hereditarios, e cobrar os creditos, que lhe
assistam contra a heranga.
A rt. 1.6 0 2 . O excluido da successao nao tera direito
ao usofructo e A administragao dos bens, que a seus filhos
couberem na heranga (art. 1.599), ou & successao eventual
desses bens .

T IT U L O IX
D a succes*ao log i t i ma

CAPITULO I
DA ORDEM DA V0CAQA0 HEREDITARIA

A rt. 1.603. A successao logitima defere-se na ordem
seguinte :
I. Aos descendentes.
II. Aos ascendentes.
III. Ao conjuge sobrevivente.
IV. Aos collateraes.
V. Aos Estados, ao Districto Federal ou a Uniao.
A rt. 1.604. Na linha descendente, os filhos succedem
por cabeqa, e os outros descendentes, por cabeqa ou por estirpe, conforme se achem, ou nao, no mesmo grdo.
A rt. 1 .60b. Para os effeitos da successao, aos filhos
tegitimos se equiparam os legitimados, os naturaes reconhecidos e os adoptivos.
§ l.° Havendo filho legitimo, ou legitimado, s6 d metade
do que a este couber em heranqa terd direito o filho natural
reconhecido na constancia do casamento (art. 3b8).
§ 2.° Ao filho adoptivo, se concorrer com legitimos, supervenientes a adopqao (art. 368), tocard sdmente metade
da heranca cabivel a cada um destes.
A rt. 1.606. Nao havendo herdeiros da classe dos des
cendentes, sao chamados d successao os ascendentes.
A rt. 1.607. Na classe dos ascendentes, o grdo mais
proximo exclue o mais remoto, sem distinccao de linhas.
A rt. 1.608. Havendo egualdade em grdo e diversidade em
linha, a heranca partir-se-d entre as duas linhas meio pelo meio.
A rt. 1.609. Fallecendo sem descendencia o filho ado-
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ptivo, sc lhc sobfcvivcrcm os pacs c o adoptante, Aqucllcs
tocara por inteiro a hcranga.
Paragrapho unico. Em falta dos paes, embora haja
outros ascendcntcs, devolve-se a heran<ja ao adoptante.
A rt. 1.610. Quando o descendcnte illcgitimo tiver direito & succcssao do asccndcntc, havcra dircito o ascendentc
illcgitimo a successao do desccndcntc.
A rt. 1 .6 1 1 . Em falta dc dcscendcntes e asccndcntes,
sera defcrida a succcssao aoconjugesobrevivente, sc ao tempo
da morte do outro nao cstavam dcsquitados.
A rt. 1.6 1 2 . Sc nao houvcr conjugc sobrevivente, ou
ellc incorrcr na incapacidadc do a rt. 1.611, serao chamados
a succcdcr os collatcraes ate o sexto grdo.
A rt. 1 .6 1 3 . Na classc dos collatcraes, os mais proximos
excluem os mais remotos, salvo o direito de representacao
conccdido aos fdhos, de irmSos.
A rt. 1.614. Concorrcndo a hcranga do fallccido irmaos
bilaleracs com irmaos unilateracs, cada um dcstes herdara
metade do quo cada um daqucllcs herdar.
A rt. 1.615. Se com tioou tiosconcorrercm fdhos dc irm&o
unilateral ou bilateral, lerfio dies, por direito de rCpresentacao,
a parte que caberia ao pae ou a mile, se vivessem.
A rt. 1.6 1 6 . Nao concorrendo d hcranca irmao germano,
herdarao, cm partes eguaes entre si, os unilateracs.
A rt. 1 .6 1 7 . Em falta de irmaos, herdarao os fdhos dcstes:
§ 1.® Se so concorrercm d heranca fdhos de irmaos
fallecidos, herdarao por cabeca.
§ 2.® Se concorrercm fdhos de irmaos bilateracs, com
fdhos de irmaos unilateracs, cada um destes herdara a metade
do que herdar cada um daquelles.
§ 3.® Se todos forem fdhos de irmaos germanos, ou
todos de irmaos unilateracs, herdarao todos por egual.
A rt. 1.6 1 8 . Nao ha direito de successdo entre o adoptado e os parentes do adoptante.

Art. 1.619. Nao sobrevivcndo conjuge, nem parente
algum successive!,, ou tendo elles renunciado a heranga, csta
se devolve ao Estado, ao Districto Federal, se o de cujus tiver
sido domiciliado nas respcclivas circumscripcocs, ou & Uniao,
se tiver sido domiciliado em territorio nao incorporado a
qualqucr deltas.
CAPITULO II
DO DIREITO DE REPRESENTAQAO

Art. 1.620. DA-se o dircito de representacao, quando a
lei chama certos parentes do fallecido a succcder em todos os
direitos, em que elle succederia, se vivesse.
Art. 1.621. 0 direito de representagao dd-se na linha
recta descendenle, mas nunca na asccndente.
A rt. 1.622. Na linha transversal, so se da o direito de
representacao, em favor dos filhos de irmaos do fallecido,
quando com irmao deste concorrerem.
Art. 1.623. Os representantes s6 podem herdar, como
taes, o que herdaria o representado, se vivesse.
Art. 1.624. 0 quinhao do representado partir-sc-d por
egual entre os representantes.
A rt. 1.625. 0 rcnunciante & heranga de uma pessoa
poderd represental-a na succcssao de outra.

T IT U L O I I I

1>
:i successao testameutaria

CAPITULO I
DO TESTAMENTO EM GERAL

A rt. 1.626. Considera-se testamento o acto revogavel
pelo qual algucm, de conformidadc com a lei, dispOe, no todo
ou em parte, do seu patrimonio, para depois da sua morte.
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CAPITULO II
DA CAPACIDADE PA RA FA ZER TESTAMENTO

A r t. 1 .6 2 7 . Sao incapazes de testar :
I. Os menores de dezeseis arm os.
II. Os loucos de todo o genero.
III.
juizo.

Os que, ao testar, nao estejam em seu perfeito

IY. Os surdos-mudos, que nao puderem manifestar a
sua vontade.
A rt. 1 .6 2 8 . A incapacidade supervenientenao invalida
o testamento eflicaz, nem o testamento do incapaz se valida
com a superveniencia da capacidade.

CAPITULO III
DAS F6RM AS ORDINARIAS DO TESTAMENTO

SECQAO I
DISPOSigOES

A rt. 1 .6 2 9 .

GERAES

Este Codigo reconhece como testamentos

ordinarios :
I. 0 publico.
II. 0 cerrado.
III. 0 particular.
A rt. 1 .6 3 0 . E prohibido o testamento conjunctivo, seja
simultaneo, reciproco ou correspectivo.
A rt. 1.631. Nao se admittem outros testamentos especiaes, aldm dos contemplados neste Codigo (arts. 1.636 a
1.663).
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SECQAO II
DO TESTAMENTO PUBLICO

Art. 1.632. Sao requisitos essenciaes do tcstamento
publico :
I . Que seja cscripto por official publico cm scu livro de
notas, de accdrdo com o diclado ou as declaragoes do testador, em presenga de cinco testemunhas.
II. Que as testemunhas assistam a todo o acto.
III. Que, depois de escripto o testamento, seja lido pelo
official, na presenca do testador e das testemunhas, ou pelo
testador, se o quizcr, na presenca destas e do official.
IY. Que, em seguida Aleitura, seja o acto assignado pelo
testador, pelastestemunhas e pelo official.
Paragrapho unico. As declaracocs do testador serao
feitas na lingua nacional.
A rt. 1.633. Se o testador nao souber, ou nao puder
assignar, o official assim o declarara, assignando, neste caso,
pelo testador, e a seu rogo, uma das testemunhas instrumentarias. .
Art. 1.634. 0 official publico, especificando cada uma
dessas formalidadcs, portard por ft, no testamento, haverem
sido todas observadas.
Paragrapho unico. Se faltar, ou nao se mencionar alguma
dellas, sera nullo o testamento, respondendo o official publico
civil e criminalmente.
Art. 1.635. Considera-sehabilitado a testar publicamente.
aquelle, que puder fazer de viva voz as suas declaracdes,
e verificar, pela sua leitura, haverem sido fielmente exaradas.
Art. 1.636. 0 individuo inteiramente surdo, sabendo
ler, lera o seu testamento, e, se o nao souber, designara
quern o leia em seu logar, presentes as. testemunhas.
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blico, que lhe ser& lido, em alta voz, duas vezes, uma polo
official, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo
tcstador; fazendo-se de tudo circumstanciada mengao no
tcstamento.
SECQAO III
DO TESTAMENTO CERRADO

A rt. 1 .6 3 8 . Sao requisites essenciaes do testamento
cerrado:
I . Que seja escripto pelo testador, ou por outra pessoa,
a seu rogo.
II. Que seja assignado pelo testador.
III. Que nao sabendo, ou nao podendo o testador assignar,
seja assignado pela pessoa que lh’o escreveu.
IV. Quo o testador o entregue ao official em prcscnca,
quando menos, de cinco testemunhas.
Y. Que o official, perante as testemunhas, pergunteao tes
tador seaquelle e o seu testamento, e quer que seja approvado,
quando o testador nao se tenha antecipado em declaral-o.
YI. Que para logo, em presenca das testemunhas, o official
exare o auto de approvagao, declarando nelle que o testador lhe
entregou o testamento e o tinhapor seu, bom, firmee valioso.
YII. Que o instrumento de approvagao comece logo e
immediatamente no fim do testamento.
VIII> Que, nao havendo logar na ultima folha escripta
do testamento, para nelle comegar o instrumento de appro
vagao, o official ponha o sou signal publico no testamento, e
assim no instrumento o declare.
IX . Que o instrumento ou auto de approvagao seja lido
pelo official, assignando elle, as testemunhas e o testador, se
souber e puder.
X. Que, nao

sabendo,

ou

nao

podendo o testador

assignar, assigne por elle uma das testemunhas, declarando,

— S281 —

ao pc da assignatura, que o faz a rogo do testador, por Mo
saber ou nao poder assignar.
XI.
Que o tabelliao cerre e cosa o testamento depois de
concluido o instrumento de approva<jao.
A rt. 1.639. Se o official tiver escripto o testamento a
rogo do testador, podel-o-A, nao obstante, approval’.
A rt. 1.640. 0 testamento pode ser escripto, em lingua
nacional ou estrangeira, pelo proprio testador, ou por outrem,
a seu rogo. A assignatura serA sempre do proprio testador, ou
de quem lhe escreveu o testamento (art. 1.638, n. I).
A rt. 1.641. Nao poderA dispor de seus bens em testa
mento cerrado quem nao saiba, ou nao possa ler.
A rt. 1.642. Pode fazer testamento cerrado o surdomudo, contanto que o escreva todo, e o assigne de sua mao,
e que, ao entregal-o ao official publico, ante as cinco testemunhas, escreva, na face externa do papel, ou do envoltorio,
que aquelle 6 o seu testamento, cuja approvacao lhe pede.
A rt. 1.643. Depois de approvado e cerrado, serA o tes
tamento entregue ao testador, e o official langarA, no seu livro,
nota do logar, dia, mez e anno em que o testamento foi ap
provado e entregue.
A rt. 1.644. 0 testamento serA aberto pelo juiz, que o
farA registrar e archivar no cartorio a que tocar, ordenando
que seja cumprido, se lhe nao achar vicio externo que o torne suspeito de nullidade, ou falsidade.
SECgiO IV
DO TESTAMENTO PARTICULAR

Art. 1.645. Sao requisites essenciaes do testamento
particular:
I. Que seja escripto e assignado pelo testador.
II. Que intervenham cinco testemunhas, al6m do tes
tador .

III.
Que seja lido perante as testemunhas, e, depois de
lido, por ellas assignado.
A rt. 1 .6 4 6 . Morto o testador, publicar-se-a em juizo otestamento, com citacao dos herdeiros legitimos.
A rt. 1 .6 4 7 . Se as testemunhas forem contestes sobre o
facto da disposi^ao, ou, ao fncnos, sobre a sua leitura perante
ellas, e se reconhecerem as proprias assignaturas, assim como
a do testador, serd confirmado o testamento.
A rt. 1.6 4 8 .

Faltando at6 duas das testemunhas, por

morte, ou ausencia em logar nao sabido, o testamento pode
ser confirmado, se as tres restantes forem contestes, nos te rmos do artigo antecedente.
A rt. 1 .6 4 9 . 0 testamento particular pode ser escripto
em lingua estrangeira, contanto que as testemunhas a comprehendam .
SECQAO V
DAS TESTEMUNHAS TESTAMENTARIAS

A r t. 1.650. Nao podem ser testemunhas em testamentos:
I . Os menores de dezeseis annos.
II. Os loucos de todo o genero.
III. Os surdos-mudos e os cegos.
IV. 0 herdeiro instituido, seus ascendentes e descendentes, irmaos e conjuge.
V. Os legatarios.

CAPITULO

IY

DOS CODICILLOS

A rt. 1 .6 5 1 . Toda pessoa capaz de testar poderd, me
dian te escripto particular seu, datado e assignado, fazer disposifjoes especiaes sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca
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monin a certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamcnte, aos pobres de certo logar, assim como legar roupas,
moveis ou joias, nao mui valiosas, de seu uso pessoal
(art. 1.797).
A rt. 1.682. Esses actos, salvo direito de terceiro, valerao como codicillos, deixe, ou nao, testamento o autor.
A rt. 1.653. Pelo modo estabelecido no art. 1.651, se
poderao nomear ou substituir testamenteiros.
A rt. 1.654. Os actos desta especie revogam-se por
actos eguaes, e consideram-se revogados, se, havendo testa
mento posterior, de qualquer natureza, esteos nao confirmar,
ou modificar.
A rt. 1.655. So estiver fechado.o codicillo, abrir-sc-4 do
mesmo modo que o testamento cerrado (art. 1.644).

CAPITULO V
DOS TESTAMENTOS ESPECIAES

SECQAO I
DO TESTAMENTO MAR HIM O

A rt. 1.656. 0 testamento, nos navios nacionaes, de
guerra, ou mercantes, em viagem de alto mar, seri lavrado
pelo commandante, ou pelo escrivao de bordo, que redigira
as declaracoes do testador, ou as escrevera, por elle dictadas,
ante duas testemunhas idoneas, de preferencia escolhidas entreos passageiros, e presentes a todo o acto, cujo instrumento
assignarao depois do testador.
Paragrapho unico. Se o testador nao pudcr escrever,
assignari por elle uma das testemunhas, declarando que o faz
a seu rogo.
Art. 1.657. 0 testador, querendo, poderA escrever elle
mesmo o seu testamento, ou fazel-o escrever por outrem No
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primeiro caso, o proprio testador a ssig n a ri; no segundo,
quem o escreveu, com a declaracau de que o subscreve a
rogo do testador.
§ l . ° 0 testamento assim feito sera pelo testador cntregue
ao commandante ou escrivao de bordo, perante duas testemunhas, que reconhegam e entendam o testador, declarando este,
no mesmo aeto, ser seu testamento o cscripto aprcsentado.
§ 2 .° 0 commandante, ou o escrivao, recebel-o-A, e, em
seguida, abaixo do escripto, certificari todo o occorrido, datando e assignando com o testador e as testemunhas.
A rt. 1 .6 5 8 . 0 testamento maritimo caducara, se o tes
tador nao m orrer na viagcm, nem nos tres mezes subsequentes
ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinaria, outro testamento.
A rt. 1 .6 5 9 . Nao valerao testamento maritimo, bem que
feito no curso de um a viagem, se, ao tempo em que se fez,
o navio cstava em oporto, onde o testador pudesse desembarcar, e testar na fdrma ordinaria.

SECQAO II
PO TESTAMENTO MILITAR

A rt. 1 .6 6 0 . 0 testamento dos militares e mais pessoas
ao servico do exercito em campanha, dentro ou fora do paiz,
assim como em praga sitiada, ou que esteja de communicacoes
cortadas, podera fazer-se, nao havendo official publico, ante
duas testemunhas, ou tres, se o testador nao pudcr, ou nao
souber assignar, caso em que assignari por elle a tcrceira.
§ 1 .0 Se o testador pertencer a corpo ou secgao de
corpo destacado, o testamento serd escripto pelo respectivo
commandante, ainda que official inferior.
§ 2 .° Sc o testador estivcr em tratamento no hospital, o
testamento sera escripto pelo respectivo official de saudc, ou
pelo director do estabelecimento.
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§ 3 .° Se o testador for o official mais graduado, o testa
mento serd escriplo por aquclle que o substituir.
A rt. 1.6 6 1 . Se o testador souber escrever, poderd. fazer
o testamento de scu punho, contanto que o date e assigne
por extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presenca de
duas testemunhas ao auditor, ou ao official de patente, que
lhe fa<;a as vezes nestc mistdr.
Paragrapho unico. 0 auditor, ou official, a quem o testa
mento se apresente, notard, em qualquer parte delle, o logar,
dia, mez e anno, em que lhe for apresentado. Esta nota sera
assignada por elle e pclas ditas testemunhas.
Art. 1.662. Caduca o testamento militar,-desde que, depois delle, o testador esteja, tres mczes seguidos em logar,
onde possa testar na forma ordinaria, salvo se esse testa
mento aprescntar as solemnidadcs prescriptas no paragrapho
unico do artigo antcccdente.
Art. 1.663. As pessoas designadas no art. 1.660, estando
empenhadas em combate, ou feridas, podem testar nuncupativamente, confiando a sua ultima vontade a duas testemunhas.
Paragrapho unico. Nao terd, porem, effeito esse testa
mento, se o testador nao m orrer na guerra, e convalescer do
ferimento.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIQOES TESTAMENTARIAS EM GERAL

Art. 1.664. A nomeacao de herdeiro, ou legatario, pode
fazer-se pura e simplesmente, sob condicao, para certo fun ou
modo, ou por certa causa.
Art. 1.665. A designacao do tempo em que deva come§ar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposicoes
fideicommissarias, ter-se-a por nao escripta.
Art. 1.666. Quando a clausula testamentaria for susceptivel de interpretacoes dilferentes, prevalccerd a que melhor
assegure a observancia da vontade do testador.

Art. 1.667. £ nulla a disposicao :
I. Que institua herdeiro, ou lcgatario, sob a condicio
captatoria de que este disponha, tambem por testamento, em
beneficio do testador, ou de tercciro.
I I . Que se refira a pessoa inccrta, cuja identidade se
nao possa averiguar.
III. Que favorega a pessoa incerta, commettendo a determinacao de sua identidade a tercciro.
IY. Que deixe a arbitrio do herdeiro, ou de outrem,
fixar o valor ao legado.
Art. 1.668. Valeri, porim , a disposicao:
I. Em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre diversas pessoas mencionadas pelo
testador, ou pertencentes a uma familia, ou a um corpo collectivo, ou a um estabelecimento por elle designado.
I I . Em remuneracao de servicos prestados ao testador, por
occasiao da molestia de que falleceu, ainda que fique a arbitrio
do herdeiro, ou de outrem, determinar o valor do legado.
Art. 1.669. A disposicao geral em favor dos pobres, dos
estabelecimentos particulares de caridade, ou dos de assistencia publica, entender-se-a relativa aos pobres do logar do
domicilio do testador ao tempo de sua morte, ou dos. estabe
lecimentos ahi sitos, salvo se manifestamente constar que
tinha em mente beneficiar os de outra localidade.
Paragrapho unico. Nestcs casos, as instituiijoes parti
culares preferirao sempre as publicas.
Art. 1.670. 0 erro na designacao da pessoa do herdeiro,
do lcgatario, ou da coisa legada annulla a disposicao, salvo
se, pelo contexto do testamento, por outros documentos, ou
por factos inequivocos, se puder identificar a pessoa ou coisa,
a que o testador queria referir-se.
Art. 1.671. Se muitos hcrdeiros nomear o testamento,
nao discriminando a parte de cada um, partilhar-se-i por
egual, entre todos, a porcao disponivel do testador.
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Art. 4.672. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente, e outros collectivaraente, a hcranga se ri dividida
em tantas quotas, quantos forem os individuos e os grupos
designados.
Art. 4.673. Se forem determinadas as quotas de cada
herdeiro, e nao absorverem toda a heranca, o remanescente
pertenceiA aos herdeiros legitimos, segundo a ordem da sue-’
•cessao hereditaria.
Art. 4.674. Se forem determinados os quinhoes de uns
■e nao os de outros herdeiros, quinhoar-se-ci, distribuidamente,
por egual, a estes ultimos o que restar, depois de completas
as porcoes hereditarias dos primeiros.
Art. 4.675. Dispondo o testador que nao caiba ao her
deiro instituido certo e determinado objecto, dentre os da
heranca, tocara elle aos herdeiros legitimos.
Art. 4.676. A clausula de inalienabilidade temporaria,
•ou vitalicia, imposta aos bens pelos testadores ou doadores,
nao podera, em caso algum, salvo os de expropriagao por
necessidade ou utilidade publica, e de execucao por dividas
provenientes de impostos relativos aos respectivos immoveis,
ser invalidada ou dispensada por actos judiciaes de qualquer
cspecie, sob pena de nullidade.
Art. 4.677. Quando, nas hypotheses do artigo antcccdente, se der alienacao de bens clausulados, o producto
se converters cm outros bens, que ficarao subrogados nas
obrigagoes dos primeiros.

CAPITULO VII
DOS LEGADOS

Art. 4.678. E nullo o legado de coisa alheia. Mas, sc a
coisa legada, nao pertencendo ao testador, quando testou, se
houver depois tornado sua, por qualquer titulo, teiA effeito
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a disposigao, como se sua fosse a coisa, ao tempo em que elle
fez o testamento.
Art. 1.679. Se o testador ordenar que o herdeiro, ou
legatario, entregue coisa de sua propriedade a outremj nao a
cumprindo elle, entender-se-ci que renunciou a heranga, ou
o legado (art. 1.704).
Art. 1.680. Se tao sdmente em parte pertencer ao tes
tador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro, ou ao
legatario, a coisa legada, s6 quanto a essa parte valerd o
legado.
Art. 1.681. Se o legado for de coisa movel, que se deter
mine pelo genero, ou pela especie, sera cumprido, ainda que
tal coisa nao exista entre os bens deixados pelo testador.
Art. 1.682. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, s6 valera o legado, se, ao tempo do seu fallecimento,
ella se achava entre os bens da heranca. Se, porem, a coisa
legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade
inferior & do legado, este s6 valerd quanto a existente.
Art. 1.683. 0 legado de coisa, ou quantidade, que deva
tirar-se de certo logar, s6 valera se nelle for achada, e at6 &
quantidade, que alii se achar.
Art. 1.684. Nullo seiA o legado consistente em coisa
certa, que, na data do testamento, j& era do legatario, ou
depois lhe foi transferida gratuitamente pelo testador.
Art. 1.685. 0 legado de credito, ou de quitacao de divida,
valerA tao sbmente at6 & importancia desta, ou daquelle, ao
tempo da morte do testador.
§ 1.® Cumpre-se este legado, entregando o herdeiro ao
legatario o titulo respectivo.
§ 2.® Este legado nao comprehende as dividas posteriores- & data do testamento.
Art. 1.686. Nao o declarando expressamente o testador,
nao se reputarA compensagao da sua divida o legado, que
elle faga ao credor.
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Subsisted do mesmo modo integralmente esse legado, se
a divida lhe foi posterior, e o testador a solveu antes de
morrer.
A rt. 1.687. 0 legado de alimentos abrange o sustento,
a cura, o vestuario e a casa, emquanto o legatario viver,
al£m da educa^ao, se elle-for menor.
A rt. 1.688. 0 legado de usofructo, sem fixa<jao de .
tempo, entende-se deixado ao legatario por toda a sua vida.
Art. 1.689. Seaquellequelegando algumapropriedade,
lhe ajuntar depois novas acquisi<joes, estas, ainda que contiguas, nao se comprehendem no immovel legado, salvo expressa
declaragao em contrario do testador.
Paragrapho unico. Nao se applica o disposto neste artigo
£s bemfeitorias nccessarias, uteis ou voluptuarias feitas no
predio legado.
CAPITULO VIII
DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E SEU PAGAMENTO

A rt. 1.690. 0 legado puro e simples confere, desde a
morte do testador, ao legatario o direito, transmissivel aos
seus successores, de pedir aos herdeiros instituidos a coisa
legada.
Paragrapho unico. Nao pode, porem, o legatario entrar,
por autoridade propria, na posse da coisa legada.
Art. 1.691. 0 direito de pedir o legado nao se exereer£,
emquanto se litigue sobre a validade do testamento, e, nos
legados condicionaes, ou a prazo, emquanto penda a condiijao,
ou elle se nao ven<ja.
A rt. 1.692. Desde o dia da morte do testador pertence
ao legatario a coisa legada, com os fructos que produzir.
Art. 1.693. 0 legado em dinheiro s6 vence juros desde
o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a
prestal-o.
19
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A rt. 1.694. Se o legado consistir em renda vitalicia,- ou
pensao periodica, esta, ou aquella, correrd da morte do testador.
A rt. 1.693. Se o legado for de quantidades certas, em
prestagOes periodicas, datard da morte do testador o primeiro
periodo, e o legatario terd direito a cada prestagao, uma vez
encetado cada um dos periodos successivos, ainda que antes
do termo delle venha a fallecer.
A rt. 1.696. Sendo periodicas as prestagoes, s6 no termo
de cada periodo se poderdo exigir.
Paragrapho unico. Se, porem, forem deixadas a titulo
de alimentos, pagar-se-ao no comeco de cada periodo, scmpre
que o contrario nao disponha o testador.
A rt. 1.697. Se o legado consiste em coisa determinada
pelo genero, ou pela especie, ao herdeiro tocard escolhel-a,
guardando, porem, o meio termo entre as congeneres da
melhor e peior qualidade (art. 1.699).
A rt. 1.698. A mesma regra observar-se-a, quando a
escolha for deixada a arbitrio de terceiro; e, se este a nao
quizer, ou nao puder exercer, ao juiz compctird fazel-a,
guardado o disposto no artigo anterior, ultima parte.
A rt. 1.699. Se a opgao foi deixada ao legatario, este
poderd escolher, do genero, ou especie, determinado, a melhor
coisa, que houver na heranga; e, se nesta nao existir coisa
de tal especie, dar-lh’a-d de outra congenere o herdeiro,
observada a disposigao do art. 1.697, ultima parte.
Art. 1.700. No legado alternative, presume-se deixada ao
herdeiro a opgao.
A rt. 1.701. Se o herdeiro, ou legatario, a quemcouber a
opgao, fallecer antes de exercel-a, passard este direito aos seus
herdeiros.
Paragrapho unico. Uma vez feita, porem, a opgao 6 irrevogavel.
Art;. 1.702. Instituindo o testador mais de um herdeiro,
sem designar os que hao de executar os legados, .por estes
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responderao, proporcionalmente ao que herdarem, todos
herdeiros instituidos.

03

A rt. 1.703. Se o testador commetter designadamente a
certos herdeiros a execugao dos legados, s6 esses responderao
por estes.
A rt. 1.704. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatario (art. 1.679), s6 a elle incumb iri cumpril-o, com regresso contra os co-herdeiros, pela
quota de cada um, salvo se o contrario expressamente dispoz
o testador.
A rt. 1.705. As despezas e os riscos da entrega do legado
correm por conta do legatario, se nao dispuzer diversamente
o testador.
A rt. 1.706. A coisa legada entregar-se-ci, com osseus
accessories, no logar e estado em que se achava ao fallecer o
testador, passando ao legatajio com todos os encargos, que a
onerarem.
A rt. 1.707. Ao legatario, nos legados com encargo, se
applica o disposto no art. 1.180.

CAPITULO IX
DA CADUCIDADE DOS LEGADOS

A rt. 1.708. Caducara o legado :
I . Se, depois do testamento, o testador modificar a coisa
legada, ao ponto de ja nao ter a f6rma, nem Ihe caber a denominagao, que tinha.
II. Se o testador alienar, por qualquer titulo, no todo,
ou em parte, a coisa legada. Em tal caso, caducard o legado,
at6 onde ella deixou de pertencer ao testador.
III. Se a coisa perecer, ou for evicta, vivo ou morto o
testador, sem culpa do herdeiro.
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IV. Se o legatario for excluido da successao, nos tcrmos
do a rt. 1.59S.
V. Se o legatario fallecer antes do testador.
A rt. 1.709. Se o legado for de duas ou mais coisasalternativamente, e algumas dellas perecercm, subsisted, quanto
ds restantes. Perccendo parte de uma, valerd, quanto ao seu
remanescentc, o legado.

CAPITULO X
DO DIREITO DE ACCRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGATARIOS

A rt. 1.710. Verifica-se o direito de accrescer entre coherdeiros, quando estes, pela mesma disposicao de um testamento, sao conjunctamente chamados d heranga em quinhoes
ndo determinados (art. 1.712).
Paragrapho unico. Aos co-legatarios competird tambem
este direito, quando nomeados conjunctamente a respeito de
um a s6 coisa, determinada e certa, ou quando ndo se possa
dividir o objecto legado, sem risco de se detcriorar.
A rt. 1.711. Considera-se feita a distribuigao das partes,
ou quinhoes, pelo testador, quando este designa a cada um
dos nomeados a sua quota, ou o objecto, que lhe deixa.
A rt. 1.712. Se um dos herdeiros nomeados m orrer an
tes do testador, renunciar a heranga, ou della for excluido, e
bem assim se a condigao, sob a qual foi instituido, nao se verificar, accrescerd o seu quinhao, salvo o direito do substi
tute, d parte dos co-herdeiros conjunctos (art. 1.710).
A rt. 1.7 1 3 . Quando se nao ellectua o direito de ac
crescer, nos termos do artigo antecedente, transmitte-se aos
herdeiros legilimos a quota vaga do nomeado.
A rt. 1.714. Os co-herdeiros, a quem accrescer o qui
nhao do que deixou de herdar, ficam sujeitos ds obrigagSes e
encargos, que o oneravam.
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Paragrapho unico. Esta disposi§ao applica-se egualmente ao co-legatario, a quem aproveita a caclucidade total
ou parcial do legado.
Art. 1.715. Nao existindo o direito de accrescer cntre
os co-lcgatarios, a qiiota do quo faltar accrescc ao hcrdeiro,
ou legatario, incumbido de satisfazer esse legado, ou a todos
os hcrdeiros, em propor?ao dos seus quinhocs, se o legado se
deduziu da heranca.
Art. 1.716. Legado um so usofructo conjunctamente a
diversas pessoas, a parte do que faltar accresce aos co-legatarios. Se, porem, nao houve conjunccao entre estes, ou se,
apezar de conjunctos, so lhes foi legada certa parte do uso
fructo, as quotas dos que faltarem consolidar-se-ao na propriedade, A medida que elles forem faltando.

CAPITULO XI
DA CAPAC1DADE PARA

ADQUIR1R POR TESTAMENTO

Art. 1.717. Podem adquirir por testamento as pessoas
existentes ao tempo da morte do testador, que nao forem por
este Codigo declaradas incapazes.
Art. 1.718. Sao absolutamente incapazes de adquirir
por testamento os indi videos nao concebidos ate a morte do
testador, salvo se a disposicao deste se referir a prole even
tual de pessoas por elle designadas e existentes ao abrir-se a
successao.
A rt. 1.719. Nao podem tambem ser nomeados herdeiros, nem legatarios :
I. A pessoa que, a rogo, escreveu o testamento
(arts. 1.638, n . I, 1.656 e 1.657), nem o seu conjuge, ou
os seus asccndentes, descendentes e irmaos.
II. As tostemunhas do testamento.
III. A concubina do testador casado.
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IY. 0 official publico, civil ou militar, nem o commandante, ou escrivao, perante quem se fizer, assim como o que
fizer, ou approval1 o testamento.
A rt. 1.7 2 0 . Sao nullas as dispos'njoes em favor de incapazes (arts. 1.718 e 1.719), ainda quando simulera a
fdrma de contracto oneroso, ou os bcneficiem por interposta
pessoa.
Reputam-se pessoas interpostas o pae, a mae, os descendentes e o conjuge do incapaz.

CAPITULO XII
DOS IIERDEIROS NECESSARIOS

A rt. 1.721. 0 testador que tiver descendente ou ascendente successivel, nao poderd dispor de mais da metade
de seus b e n s; a outra pertencerd de pleno direito ao descen
dente e, em sua falta, ao ascendente, dos quaes constitue
legitima, segundo o disposto neste Codigo (arts. 1.603
1.619 e 1.723).

a
a

A rt. 1.7 2 2 . Calcula-se a metade disponivel (art. 1.721)
sobre o total dos bens existentes ao fallecer o testador, abatidas as dividas e as despezas do funeral.
Paragrapho unico. Calculam-se as legitimas sobre a
somma, que resultar, addicionando-se 4 metade dos bens que
entao possuia o testador, a importancia das doagoes por elle
feitas aos seus descendentes (art. 1.785).
A rt. 1 .7 2 3 . A legitima dos herdeiros,

fixada pelo

a rt. 1.721, nao impede que o testador determine que sejam
convertidos em outras especies os bens que a constituam,
lhes prescreva a incommunicabilidade, attribua 4 mulher herdeira a livre administragao, estabelega as condi<j5es
de inalienabilidade temporaria ou vitalicia, a qual nao prejudicara a livre disposi<jao testamentaria, e, na falta desta, a
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transferencia dos bens aos herdeiros legitimos, desembaragados de qualq.uer onus.
Art. 1.724. 0 herdeiro necessario, a quem o testador
deixar a sua metade disponivel, ou algum legado, nao perderi
o direito & legitima.
A rt. 1.725. Para excluir da successao os parentes collateraes, basta que o testador disponha do seu patrimonio,
sem os contemplar.
CAPITULO XIII
DA REDUCQAO DAS DISPOSIQOES

TESTAMENTARIAS

A rt. 1.726. Quando o testador s6 em parte dispuzer da
sua metade disponivel, entender-se-A que instituiu os her
deiros legitimos no remanescente.
A rt. 1.727. As disposigoes, que excederem a metade
disponivel, reduzir-so-ao aos limites della, em conformidade
com o disposto nos paragraphos seguintes.
§ 1 .0 Em se verificando excederem as disposicoes testamen tarias a porgao disponivel, serao proporcionalmente reduzidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituidos, at6
onde baste, e, nao bastando, tambem os legados, na proporgao do seu valor.
§ 2.® Se o testador, prevenindo o caso, dispuzer que se
inteirem, de preferencia, certos herdeiros e legatarios, a reducgao far-se-ci, nos outros quinhoes ou legados, observando-se,
a seu respeito, a ordem estabelecida no paragrapho anterior.
A rt. 1.728. Quando consistir em predio divisivel o le
gado sujeito k reducgao, far-se-d esta, dividindo-o proporcionalmcntc.
§ l . ° Seadivisao nao for possivel, e o excesso do legado
montar a mais de um quarto, o legatario deixara inteiro
na heranga o immovel legado, ficando com o direito de pedir
aos herdeiros o valor da parte que couber na metade
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disponivel, ou receberd o immovel, tornando-lhes em dinheiro o excesso.
§ 2.® Se o legatario for ao mesmo tempo herdeiro necessario, poderd inteirar sua legitima no mesmo immovel, de
preferencia aos outros, sempre que ella e a parte subsistente
do legado lhe absorverem o valor.
CAPITULO XIV
DAS

SUBSTITUIQOES

A rt. 1.729. 0 tcstador pode substituir outra pessoa ao
herdeiro, ou legatario, nomeado, para o caso de um ou outro
nao quercr ou nao poder acceitar a heranga, ou o legado.
Presume-se que a substituigao foi determinada para as
duas alternativas, ainda que o testador s6 a uma se refira.
A rt. 1.730. Tambem lhe 6 licito substituir muitas pessoas a uma s6, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ella.
A rt. 1.731. 0 substituto fica sujeito ao encargo ou
. condigao impostos ao substituido, quando nao for diversa a intengao manifcstada pelo testador, ou nao resultar outra coisa
da natureza da condigao, ou do encargo.
A rt. 1.732. Se, entre muitos co-herdeiros ou legatarios
de partes deseguaes, for estabelecida substituigao reciproca, a
proporgao dos quinhoes, lixada na primeira disposigao, entender-se-A mantida na segunda.
Se, por6m, com as outras anteriormente nomeadas, for
incluida mais alguma pessoa na substituigao, o quinhao vago
pertencera em partes cguaes aos substitutes.
A rt. 1.733. Pode tambem o testador instituir herdeiros
ou legatarios por meio de fideicommisso, impondo a um delies,
o gravado ou fiduciario, a obrigagao de, por sua morte, a
certo tempo, ou sob cefta condigao, transmittir ao outro, que
se qualifica de fideicommissario, a heranga, ou o legado.
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A rt. 1.7 3 4 . 0 fiduciario tem a propriedade da heranga
ou Icgado, mas restricta e resoluvel.
Paragrapho unico. £ obrigado, porem, a proceder ao
inventario dos bens gravados, e, sc lh’o exigir o fideicommissario, a prestar caugao de rcstituil-os.
A rt. 1.735. 0 fideicommissario pode renunciar a he
ranga, ou legado, e, neste caso, o fideicommisso caduca, ficando os bens propriedade pura do fiduciario, sc nao houver
disposigao contraria do testador.
A rt. 1.736. Sc o fideicommissario acceitar a heranga
ou legado, terd direito & parte que, ao fiduciario, em qualquer
tempo accrescer.
Art. 1.737. 0 fideicommissario responde pelos encargos da heranga que ainda restarem, quando vier d succcssao.
A rt. 1.738. Caduca o fideicommisso, se o fideicom
missario morrcr antes do fiduciario, ou antes de realizar-se
a condicao resolutoria do direito deste ultimo. Neste caso
a propriedade consolida-se no fiduciario nos termos do
art. 1.735.
Art. 1.7 3 9 . Sao nullos os fideicommissos al6m do segundo grdo.
A rt. 1.740. A nullidade da substituigao illegal nao prejudica a instituigao, que valerd sem o encargo resolutorio.

CAPITULO XV
DA

DESHERDAgAO

A rt. 1.741. Os herdeiros necessarios podem ser privados de sua legitima, ou desherdados, em todos os casos em
que podem ser excluidos da successao.
A rt. 1.742. A desherdagao s6 pode ser ordenada em
testamento, com expressa declaragao de causa .
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A rt. 1.743. Ao herdeiro instituido, ou Aquelle a quem
aproveite a desherdagao, incumbe provar a veracidade da
causa allegada pelo testador (art. 1.742).
Paragrapho unico. Nao se provando a causa invocada
para a desherdagao, 6 nulla a institui?ao, e nullas as disposi?0es, que prejudiquem a legitima do desherdado.
A rt. 1.744. Al6m das causas mencionadas no art. 1.595,
autorizam a desherdacao dos descendentes por seus ascendentes:
I. Offensas physicas.
II. Injuria grave.
III. Deshonestidade da filha que vive na casa paterna.
IV. Relagoes illicitas com a madrasta, ou o padrasto.
V . Desamparo do ascendente em aliena<jao mental ou
grave enfermidade.
A rt. 1.745. Semelhantemente, al6m das causas enumeradas no a rt. 1.595, autorizam a desherdacao dos ascen
dentes pelos descendentes:
I. Offensas physicas.
II. Injuria grave.
III. Relacoes illicitas com a mulher do filho ou neto, ou
com o genro ou marido da filha ou neta.
IV. Desamparo do filho ou neto em aliena<jao mental ou
grave enfermidade.
CAPITULO XVI
DA REVOGAQAO DOS TESTAMENTOS

A rt. 1.746. 0 testamento pode ser revogado pelo
mcsmo modo e f6rma, por que pode ser feito.
A rt. 1.747. A revogagao do testamento pode ser total
ou parcial.
Paragrapho unico. Se a revogagao for parcial, ou se o tes
tamento posterior nao contiver clausula revogatoria expressa,
o anterior subsiste em tudo que nao for contrario ao posterior.
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A rt. 1.748. A revogagao produzird seus effeitos, ainda
quando o testamento, que a encerra, caduque por exclusao,
incapacidade, ou renuncia do herdeiro nelle nomeado ; mas
nao valera, se o testamento revogatorio for annullado por
omissao ou infracgao de solemnidades essenciaes.
A rt. 1.749. 0 testamento cerrado que o testador abrir
ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-A como revogado.
A rt. 1.750. Sobrevindo descendente successive! ao tes
tador, que o nao tinha, ou nao o conhecia, quando testou,
rompe-se o testamento em todas as suas disposigdes, se esse
descendente sobreviver ao testador.
A rt. 1.751. Rompe-se tambem o testamento feito na
ignorancia de existirem outros herdeiros necessarios.
A rt. 1.752. Nao se rompe, por6m; o testamento, em
que o testador dispuzer da sua metade, nao contemplando os
herdeiros necessarios, de cuja existencia saiba, ou desherdando-os, nessa parte, sem mengao de causa legal (art. 1.741)'

CAPITULO XVII
DO TESTAMENTEIRO

Art. 1.753. 0 testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjunctos ou separados, para lhe darem cumprimento As disposigoes de ultima vontade.
A rt. 1.754. 0 testador pode tambem conceder ao testamenteiro a posse e administracao da heranca, ou de parte
della, nao havendo conjuge ou herdeiros necessarios.
Paragrapho unico. Qualquer herdeiro pode, entretanto,
requerer partilha immediata, ou devolucao da heranga, habilitando o testamenteiro com os meios necessarios para o cumprimento dos legados, ou dando caugao de prestal-os.
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Art. 1.755. Tcndo o testamenteiro a posse e administragao dos bens, incumbe-lhe requerer inventario e cumprir
o tcstamento.
Paragrapho unico. Se lhe nao competir a posse e a administragao, assistir-lhe-d direito a exigir dos herdeiros os
meios de cumprir as disposigoes testamentarias; e, se os legatarios o demandarem, poderd nomear d execugao os bens
da heranga.
A rt. 1.756. 0 testamenteiro nomeado, ou qualquer
parte interessada, pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de officio, ao detentor do testamento que o leve a rcgistro.
A rt. 1.757. 0 testamenteiro 6 obrigado a cumprir as
disposigoes testamentarias, no prazo marcado pelo testador, e
a dar contas do que recebeu e dispendeu, subsistindo
sua responsabilidade emquanto durar a execugao do testa
mento .
A rt. 1.758. Levar-se-ao em conta ao testamenteiro as
despezas feitas com o desempenho de seu cargo e a execugao
do testamento.
A rt. 1.759. Sendo glozadas as despezas por illegacs,
ou por nao conformes ao testamento, remover-se-d o tes
tamenteiro, perdendo o premio deixado pelo testador (artigo 1.766).
A rt. 1.760. Compete ao testamenteiro, com ou sem o
concurso do inventariante e dos herdeiros instituidos, propugnar a validade do testamento.
Art. 1.761. A16m das attribuigoes exaradas nos artigos
anteriores, terd o testamenteiro as que lhe conferiro testador,
nos limites da lei.
Art. 1.762. Nao concedendo o testador prazo maior,
cumprird o testamenteiro o testamento e prestard contas
no lapso de um anno, contado da acceitagao da testam entaria.
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occorrendo motive cabal'.
Art. 1.763. Na falta de testamenteiro
testador, a execucao testamentaria compete
A
do casal, e, em falta deste, ao herdeiro nm wd'doij& la" \

<£\
1
\ ^1

ju iz .

A rt. 1.764. 0 encargo da testamentaria ljjrffee
mitte aos herdeiros do testamenteiro, nem 6 de 1Ica^ L ^ M asJ^ T
o testamenteiro pode fazer-se representar em juizo e
^
mediante procurador com poderes especiaes.
Art. 1.765. Ilavendo simultaneamente mais de um tes
tamenteiro, que tenham acceitado o cargo, poderA cada qual
exercel-o, em falta dos outros. Mas todos ficam solidariamente
obrigados a dar conla dos bens, que lhes forem confiados,
salvo se cada um tiver, pelo testamento, funccoes distinctas,
e a ellas se limitar.
Art. 1.766. Quando o testamenteiro nao for herdeiro,
nem legatario, terA direito a um premio, que, se o testador o
nao houver taxado, serA de um a cinco por cento, arbitrado
pelo juiz, sobre toda a heranca liquida, conforme a importancia della, e a maior ou menor difficuldade na execucao do
testamento (arts. 1.759 e 1.768).
Paragrapho unico. Este premio deduzir-se-A sdmente
da metade disponivel, quando houver herdeiro necessario.
Art. 1.767.

0 testamenteiro que for legatario poderA

preferir o premio ao legado.
A rt. 1.768. Revertera A heranca o premio, que o tes
tamenteiro perder, por ser removido, ou nao ter cumprido o
testamento (art. 1.766).
Art. 1.769. Se o testador tiver distribuido toda a he
ranca em legados, o testamenteiro exercerA as funccoes de
cabeca de casal.

J g jj

-
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TITULO IV
Do inventario e pax-til Ha,

CAPITULO I
DO I N V E N T A R I O

A rt. 1.770. Proceder-se-d ao inventario e partilha judiciaes na fdrma das leis em vigor no domicilio do fallecido,
observado o que se dispoe no art. 1.603, comegando-se dentro
em um mez, a contar da abertura da successao, e ultimando-se
nos tres mezes subsequentes, prazo este que o juiz poderd
dilatar, a requerimento do inventariante, por motivo justo.
Paragrapho unico. Quando se exceder o ultimo prazo
deste artigo, e por culpa do inventariante nao se achar finda
a partilha, poderd o juiz removel-o, se algum herdeiro o requerer, e, se for testamenteiro, o privard do premio, a que
tenha direito (art. 1.766).
Art. 1.771. No inventario, serao descriptos com individuagao e clareza todos os bens da heranga, assim como os
alheios nella encontrados.

CAPITULO II
DA

PARTILHA

A rt. 1.772 . 0 herdeiro pode requerer a partilha, embora lhe seja defeso pelo testador.
§ 1 .0 Podem-n’a requerer tambem os cessionarios e credores do herdeiro.
§ 2 .° Nao obsta d partilha o estar um ou mais herdciros na posse de certos bens do espolio, salvo se da morte do
proprietario houverem decorrido trinta annos.
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Art. 1.773. Se os herdeiros forem maiores e capazes,
poderao fazer partilha araigavel, por instrumento publico, termo nos autos do inventario, ou escripto particular, homologado pelo juiz.
A rt. 1.774. Serci sempre judicial a partilha, se os her
deiros divergirem, assim como se algum delies for menor, ou
incapaz.
Art. 1.775. No partilhar os bens, observar-se-ct, quanto
ao seu valor, natureza e qualidade, a maior egualdade possivel.
A rt. 1.776. E valida a partilha feita pelo pae, por acto
entre vivos ou de ultima vontade, contanto que nao preju-.
dique a legitima dos herdeiros necessarios.
A rt. 1.777. 0 immovel que nao couber no quinhao de
um s6 herdeiro, ou nao admittir divisao commoda, s e t vendido em hasta publica, dividindo-se-lhe o pre§o, excepto se
um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado, repondo elle ou elles, aos outros, em dinheiro, o que sobrar.
A rt. 1.778. Os herdeiros em posse dos bens da heran<ja, o cabe§a de casal e o inventariante sao obrigados a trazer
ao acervo os fructos, que, desde a abertura da successao, perceberam, t&n direito ao reembolso das despezas necessarias e
uteis, que fizeram, e respondem pelo damno, a que, por dolo,
ou culpa, deram causa.
A rt. 1.779. Quando parte da, heramja consistir em
bens remotos do logar do inventario, litigiosos, ou de liquidacao morosa, ou difficil, podera proceder-se, no prazo legal,
& partilha dos outros, reservando-se aquelles para uma
ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e adm inistrate do
mesmo, ou diverso inventariante, a aprazimento da maioria
dos herdeiros.
Tambem ficam sujeitos a sobrepartilha os sonegados e
quaesquer outros bens da heranca que se descobrirem depois
da partilha.
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CAPITULO III
DO S

S ON E G A D O S

A rt. 1.780. 0 herdeiro que sonegar bens da heranga,
nao os descrevendo no inventario, quando estejam em seu
poder, ou com sciencia sua, n o d e outran, o que os omittir
na collacao, a que os deva levar, ou o que deixar de restituil-os, perderA o direito, que sobre elles lhe cabia.
A rt. 1.781. Alem da pena comminada no artigo antecedente, se o sonegador for o proprio inventariante, removerse-A, em se provando a sonegacao, ou negando elle a existencia dos bens, quando indicados.
A rt. 1.782. A pena de sonegados s6 se pode requerer
e impor em acgao ordinaria, movida pelos herdeiros, ou pelos
credores da heranga.
Paragrapho unico. A sentenca que se proferir na acgao
de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros, ou credores,
aproveita aos demais interessados.
A rt. 1.783. Se nao se restituirem os bens sonegados, por
jA os nao ter ossonegador em seu poder, pagarA elle a importancia dos valores, que occultou, mais as perdas e damnos.
A rt. 1.784. S6 se pode arguir de sonegagao o inven
tariante depois de encerrada a descripcao dos bens, com a declaragao, por elle feita, de nao existirem outros por inventariar
e partir, e o herdeiro, depois de declarar no inventario que
os nao possue.
CAPITULO IV
DAS COLLAQdES

A rt. 1.785. A collacao tem por fim egualaraslegitimas
dos herdeiros. Os bens conferidos nao augmentam a metade
disponivel (arts. 1.721 e 1.722).
A rt. 1.786. Os descendentes, que concorrerem A sue-
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cessao do ascendente commum, sao obrigados a conferir as
doagoes c os dotes, que delle em vida receberam.
Paragrapho unico. Se ao tempo do fallecimento do
doador ou doadores, os donatarios j& nao possuirem os bens
doados, trarao & collagao o seu valor.
Art. 1.787. Os filhos, que de seus paes houveram
doagoes, ou dotes, concorrerao com elles h partilha.
A rt. 1.788. Sao dispensados da collagao os dotes ou as
doagoes que o doador determinar que saiam de sua metade,
contanto que nao a excedam, computado o seu valor ao
tempo da doagao.
A rt. 1.789. A dispensa de collagao pode ser outorgada
pelo doador, ou dotador, em testamento, ou no proprio titulo
da liberalidade.
A rt. 1.790. 0 que renunciou a heranga, ou foi della
excluido, deve, nao obstante, conferir as doagdes recebidas,
para o fim de repor a parte inofliciosa.
Paragrapho unico. Considera-se inofliciosa a parte da
doagao, ou do dote, que exceder a legitima e mais a metade
disponivel.
A rt. 1.791. Quando os netos, representando seus paes,
succederem aos avos, serao obrigados a trazer a collagao, ainda
que o nao hajam herdado, o que os paes teriam de conferir.
A rt. 1.792. Os bens doados, ou dotados, immoveis, ou
moveis, serao conferidos pelo valor certo, ou pela estimagao
que delies houver sido feita na data da doagao.
§ 1. ° Se do acto de doagao, ou do dote, nao constar valor
certo, nem houver estimagao feita naquella epoca, os bens
serao conferidos na partilha pelo que entao se calcular valessem ao tempo daquelles actos.
§ 2 .0 S6 o valor dos bens doados ou dotados e n trari em
collagao; nao assim o das bemfeitorias accrescidas, as quaes
pertencerao ao herdeiro donatario, correndo tambem por conta
deste os damnos e perdas, que elles soffrerem.
20

—
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Art. 1.793. Nao virao tambem 4 collacao os gastos ordinarios do ascendente com o descendente, emquanto menor,
na sua educagao, estudos, sustento, vestuario, tratamento nas
enfermidades, enxoval e despezas de casamento e livramento
em processo crime, de que tenha sido absolvido.
A rt. 1.794. As doagQes remuneratorias de servigos
feitos ao ascendente tambem nao estfio sujeitas a collacao.
A rt. 1.795. Sendo feita a doacao por ambos os
conjuges, no inventario de cada um, se conferiiA por metade.

CAPITULO V
DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS

Art. 1.796. A heranga responde pelo pagamento das
dividas do fallecido ; mas, feita a partilha, s6 respondem os
herdeiros, cada qual em proporcao da parte, que na heranga
lhe coube.
§ 1 .0 Quando, antes da partilha, for requerido no in
ventario o pagamento de dividas constantes de documentos,
revestidos de formalidades legaes, constituindo prova bastante
da obrigacao, e houver impugnagao, que se nao funde na
allegacao de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz
mandara rcservar, em poder do inventariante, bens sufficientes para solucao do debito, sobre os quaes venha a recair
opportunamente a cxecucao.
§ 2.° No caso figurado no paragrapho antecedente, o
credor ser4 obrigado a iniciar a acgao de cobranca dentro no
prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efieito a
providencia indicada.
• Art. 1.797. As despezas funerareas, haja, ou nao her
deiros lcgitimos, sahirao do monte da heranga. Mas as de
sulfragios por alma do finado s6 obrigarao a heranga, quando
ordenadas em testamonto ou codicillo (art. 1.651).
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Art. 1.798. Sempre quo houver acgao regrcssivade uns
contra outros hordeiros, a parte do co-herdeiro insolvente
dividir-sc-d em proporgao entre os demais.
Art. 1 .-799. Os legatarios e credores da heranga podem
exigir que do patrimonio do fallccido se discrim ine o do
herdeiro, e, em concurso com os credores deste, ser-lhes-ao
preieridos no pagamento.
A it. 1.800. Se o herdeiro for devedor ao espoiio, sua
divida serd partilhada egualmente entre todos, salvo se a maioria
consentir que o debito seja imputado inteiramente no quinhao
do devedor.
CAPITULO VI
DA GARANTIA DOS QUINIIOES IIEREDITARIOS

A rt. 1.801. Julgada a partilha, fica o direito de cada
um dos herdeiros circumscripto aos bens do seu quinhao.
Art. 1.802. Os co-herdeiros sao rcciprocamente obrigados
a indemnizar-se, no caso de eviegao, dos bens aquinhoados.
Art. 1.803. Cessa esta obrigagao mutua, havendo convengao em contrario, e bem assim dando-se a eviegao por
culpa do evicto, ou por facto posterior a partilha.
Art. 1.804. O evicto serd indemnizado pelos co-hcrdeiros na proporgao de suas quotas hereditarias ; mas, se
algum delies se achar insolvente, respondeiao os demais coherdeiros, na mesma proporgao, pela parte desse, menos a
quota que corresponderia ao indemnizado.

CAPITULO VII
DA NULLIDADE DA PARTJLHA

Art. 1.805. A partilha, uma vez feita e julgada, s6 6
annullavel pelos vicios e defeitos que invalidam, em geral, os
actos juridicos (art. 178, § 6°, n . V).
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DisposigSes finaes
. A jt. 1,806. 0 Codigo Civil e n trari em vigor no dia 1
de janeiro de 1917.
■Art. 1.807. Ream revogadas as OrdenapOes, Alvaros,
*
Lcis, Decrotos, ResplupQes, Usos e Costumes concernentes is
fnatcriag de direito civil rcguladas neste Codigo.
Rio de Janeiro, 1 deJan eiro de 1916,
pendencia e 28° da Republica.

93° da Inde-

W enceslau Braz P . Gomes.
C arlos M axim il.iano P e re ira dos Santos.
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